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BIJ DE DERDE DRUK
De bijna veertig jaren die verstreken zijn sinds de eerste druk
van dit bock, hebben een ingrijpende bewerking nodig gemaakt. Op schier alle terreinen van het leven hebben nieuwe
verschijnselen en begrippen nieuwe `vreemde woorden' in
het leven geroepen. Wetenschap en techniek, kunst en mode,
politick en oorlog, economic en verkeer, de veranderingen in
de culturele sfeer, dit alles is van invloed geweest niet alleen
op de vorming van nieuwe, maar niet minder op het in
onbruik raken van vroeger gangbare, aan andere talen ontleende woorden en uitdrukkingen. De tweede druk was bijvoorbeeld rijk aan vernederlandste Franse woorden, die destijds reeds de grens naderden van buiten het spraakgebruik
te staan, maar nu geheel ongebruikelijk zijn geworden.
Daarentegen is de Angelsaksische invloed toegenomen en
zijn er ook talrijke, internationaal bekende termen in onze
taal opgenomen.
Het gevolg is geweest, dat er bij vergelijking met de vorige
druk een sterk veranderde uitgave te voorschijn is gekomen.
Daar de omvang ongeveer dezelfde moest blijven, moest bij
elk woord van de oude druk de vraag gesteld worden, in
hoever het nog in deze druk paste of ook, in hoever de oude
omschrijving nog stand kon houden.
Ondanks de onvermijdelijke verdwijning van tal van woorden en de even noodzakelijke opneming van vele nieuwe,
heeft de bewerker van deze druk er naar gestreefd het karakter
van het oorspronkelijke werk niet onnodig te kort te doen.
Fokko Bos heeft buiten de eigenlijke vreemde woorden een
aantal minder bekende Nederlandse woorden opgenomen.
Ofschoon hiermee een deur wordt opengezet voor veel wat
onder de stof van vreemde origine niet op zijn plaats is en
elk kriterium bier schier onmogelijk wordt, heb ik toch de
deur niet geheel dichtgegooid, maar de selectie wel verscherpt.
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Het boek zou stellig schade hebben geleden, als aan de
woorden, waarbij Fokko Boy 'argot' had toegevoegd, anders
gezegd, uit het Bargoens genomen en thans met (Barg.) aangeduid — te veel zou zijn getornd. Het is wel moeilijk uit te
maken, in hoever deze woorden gangbaar zijn gebleven, maar
de consideratie voor dit accent van het oorspronkelijke werk
heeft als richtsnoer gediend.
Weggelaten is de geslachtsaanduiding, behalve bij de onzijdige woorden.
De tijdens de bewerking van deze druk verschenen `Woordenlijst der Nederlandse taal' van 1954 heeft tal van veranderingen in spelling en in gebruik van hoofdletters en
omzettingen nodig gemaakt, teneinde het boek te doen aansluiten bij de nieuwste, op deze lijst gebaseerde schrijfwijze.
De brede marge van vrije keuze echter maakte het de
bewerker moeilijk even consequent te zijn als hij `konsekwent'
had willen zijn en stelde hem voor nieuwe puzzels, als hij
oude 'puzzles' wilde oplossen.
Ten slotte dit. Het wetenschappelijk en technisch specialisme heeft de terminologie ook ten zeerste verbijzonderd.
Deze verbijzondering kan door een boek als dit maar ten
dele gevolgd worden. Het zijn de vakwoordenboeken die
hier uitkomst moeten bieden, want daar alleen zullen de vakkundigen de technische en wetenschappelijke omschrijvingen
kunnen vinden die bier ontbreken.
Wat Fokko Bos destijds al heeft opgemerkt, dat er in onze
taal verscheidene woorden voorkomen, die van uitheemse
oorsprong zijn, maar, geheel Nederlands geworden, in een
woordenboek als dit niet meer opgenomen kunnen worden,
geldt voor nog meer dan door hem genoemde voorbeelden als straat (van het Latijnse 'via strata') of mij/ (van
`mille passum'). Ook veel nieuwere vreemde woorden zijn
ons zo gemeenzaam geworden, dat het nauwelijks of geen
zin heeft ze te vermelden, zoals bijv. pantalon of station. Het
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is echter minder eenvoudig hier een voor ieder aannemelijke
grens vast te stellen tussen wat als wel of (nog) niet gemeenzaam aangenomen mag worden.
Al is de bewerker er diep van overtuigd, dat ook hij — uiteraard — niet ontkomen is aan zekere willekeur bij de keuze der
op te nemen woorden, aan een te weinig of een te veel, aan
een te beknopt of te uitvoerig of niet nauwkeurig genoeg,
toch biedt hij deze Treemde Woorden' in hun nieuwe bewerking aan met de hoop en enige verwachting, dat dit beknopte werkje in zijn aanpassing aan deze tijd in een behoefte
voorziet.
DE BEWERKER

A
A, Ampere; geaccepteerd (wissel);
teken voor schepen van de eerste
rang in Lloyds register; argon
(scheik. element); anno.
a, ontkennend voorvoegsel; are;
anno.
Ac, scheikundig symbool voor actinium.
A.A.S.S., Acta Sanctorum.
A.C., anno Christi (in het jaar van
Christus, d.w.z. na Christus' geboorte).
a.C.n., ante Christum natum (voor
Christus' geboorte).
a.c.,anno currente : het lopendejaar.
ad. voor adagio, (muz.) smeltend,
zacht.
A.D., anno Domini (het jaar onzes
Heren).
a.i., ad interim, tijdelijk, tussentijds.
Al, scheikundig symbool voor aluminium.
a.m., anno mundi (in het jaar der
wereld) ; ante meridiem (handelsterm) : des voormiddags;
artium magister: meester der
vrije kunsten.
a.m., (op het adres van brieven)
amica manu (van vriendenhand).
A.R., Altesse Royale: Koninklijke Hoogheid; antirevolutionair.
A en 0, alfa en omega (eerste en
laatste letter van het Griekse
alfabet); begin en einde, eerste
en laatste.
As, scheikundig symbool voor arsenicum.
A.S., anno sancto, in het hei lige jaar.
a.v., ad vocem, (zoek) bij dat woord.
awn, oude vochtmaat i.h.b. voor
wijn, vier ankers.
aangelande, persoon, die een stuk
land bezit, dat aan een dijk, rivier
of weg grenst.

aankwatsen, (Barg.) aanspreken.
aardalkalimetalen, verzamelnaam voor 2 -waardige elementen,
b.v. magnesium, radium, enz.
aardslang, ook Midgaardslang of
Jormungandur, in Noorse mythologic slang, die zich om de aarde
slingert.
aas, (o), een in kaartspel; oud gewicht van 48 mg.
ab, van, af, — ook: een der maanden van het Israelitische jaar,
gedeeltelijk in juli en augustus
vallend.
ab absurdo, uit het ongerijmde.
abaca, I ndische of Manilla-hennep,
ook vezels uit de pisang, voor het
vervaardigen van matten enz.
gebruikt.

ab actis, secretaris, schrijver.
abacus, tafeltje, waarop in Oudheid (en thans nog in Azie) met
schijven gerekend werd; vierkante plaat ter afsluiting van
kapiteel van Dorische zuil.
abaddon, (Hebr.) verdelger, verwoester; ook: ondergang, onderwereld.
abaisseren, omlaaghalen, vernederen.
abalienatie, overgang of vervreemding (van eigendom).
abalieneren, vervreemden, ook:
afkerig of afvallig maken.
abandon, o., overgave, afstand,
verlatenheid, recht van afstand.
abandonneren, opgeven, afstaan,
laten varen.
abandono, (muz.) gelaten.
abandonrevers, akte vanaf stand.
abanet, (Hebr.) linnen gordel der
priesters in de synagoge.
bas! weg (met hem) !
abasie, hysterisch onvermogen tot
gaan.

abat-jour
abat-jour, o., vallicht, kelder-

venster, reflector; lampekap.
abattoir, o., slachtplaats, openbaar slachthuis.
abat-vent, o., windscherm.
abba of abbas, (Aramees) vader.
abbe, abt, in Frankrijk ook: een
wereldlijk geestelijke.
abbreviatie of abbreviatuur, afkorting, vooral in notenschrift.
abces of absces, o., gezwel.
Abderieten, inwoners van de oude
Griekse stad Abdera, die als onnozel bekend stonden, daarom
ook: sukkels, stumperds, onnozele mensen.
abdicatie, vrijwillige afstand.
abdiceren of abdiqueren, vrijwillig afstand doen van ambt,
functie, aanspraak.
abdij, klooster met abt of abdis
aan het hoofd.
abdomen, o., onderlijf, buik.
abdominaal, tot het onderlijf behorend.
abdon, (Hebr.) knecht, dienaar.
abductie, aftrekking, wegvoering;
ook: beenbreuk bij een gewricht.
abecedarium, spelboekje voor
leesonderwijs.
abel, ernstig, schoon; abele spelen:
ernstige toneelspelen in de middeleeuwen.
Abencerrage, een Moors heersersgeslacht, vaak in de literatuur behandeld.
aberratie, afdwaling, afwijking.
ab eterno, van alle eeuwigheid.
abhorreren, verafschuwen.
abhorrentie of abhorrescentie,
afschuw.
abietine, hars (in terpentijn).
ab initio, van den beginne.
ab intestato, zonder testament.
abiogenesis, het ontstaan van
levende wezens uit levenloze stof.
abiologie, leer der levenloze lichamen in de natuur.
abiose, kunstmatig veroorzaakte
schijndood.
ab irato, in toorn.
abiturient, i.h.a.: iemand die een
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I bon marche
school verlaat om naar een hogere
over to gaan; i.h.b. van het gymnasium naar de universiteit.
abject, laag, gemeen, verachtelijk.
abjectie, zelfverlaging, laaghartigheid.
ab Jove principium, beginnen bij
Jupiter (d.i. het voornaamste).
abjudicatie, gerechtelijke ontzegging.
abjudiceren, gerechtelijk ontzeggen.
abjuratie, afzwering, verzaking.
abjureren, afzweren.
ablactatie, het spenen (der zuigelingen).
ablata, gestolen dingen, het gestolene.
ablatie, de wegneming, ook van
een lichaamsdeel bijv. ; beperking
van voeding; het smelten der
sneeuw op een gletscher.

ablativus of ablatief, zesde naamval (in het Latijn).

ablaut, verandering van stam-

klinker, vooral bij de vervoeging
der werkwoorden.
ablegaat, zaakgelastigde van de
Paus.
ablepsie, gezichtsfout.
ablutie, wassing of afspoeling, als
kerkelijk gebruik.
abnegatie, verloochening, ontzegging.
abnormaal, van de regel afwijkend, gebrekkig, niet in zijn gewone toestand.
abnormaliteit, afwijking; misvormdheid.
aboda,(Hebr.) godsdienstoefening.
abolieren, afschaffen, opheffen.
abolitie, afschaffing, opheffing.
abolitionist, voorstander van afschaffing, b.v. van de slavernij,
de prostitutie, enz.
abominabel, afschuwelijk, verfoeilijk.
abominatie, verfoeiing, verwensing.
abomineren,verfoeien,vervloeken.
abondant, overvloedig.
bon wale, goedkoop.

abonne
abonne, intekenaar.
abonnement, o., intekening.
abonnent, intekenaar.
abonneren, intekenen.
abordage, aanvaring, entering,

landing, ook: het aanspreken van
iemand.
aborderen, landen, enteren, aanspreken.
ab origine, van het begin, van de
oorsprong af.
aborigines, mv., oorspronkelijke
bewoners van een land, inboorlingen.
abortiva, middelen ter verwekking
van een miskraam.
abortus, ontijdige bevalling ; abortus provocatus : opzettelijke
vruchtafd rijving.
aboulie, besluiteloosheid, willoosheid.
it bout portant, van zeer nabij.
ab ovo, van het begin af.
abracadabra, o., toverwoord zonder betekenis, dikwijls geschreven op een amulet.
abrasie, (geologie) afbrekende
werking van de zee.
abraxas of abrasax, geheimzinnig
woord bij de alchemisten.
abrege, o., uittreksel, korte inhoud.
abreuvoir, o., drenkplaats, paardenwed.
abreviatie, zie: abbreviatie.
abri, schuilplaats, wachthuisje.
abrogatie, afschaffing, vernietiging, opheffing (i . h.b .van een wet)
abrogeren, afschaffen, buiten werking stellen.
abrupt, afgebroken, onsamenhangend, onvoorbereid, plotseling.
abruptie, afbreking; het plotseling
zwijgen (in de muziek).
abruti, verdierlijkt, verstompt.
abrutisseren, verdierlijken, verstompen.
absces, o., gezwel, etterbuil.
abscis, afstand van punt tot opstaande as van coOrdinatenstelsel.
absent, afwezig, verstrooid.
absenteren (zich), (zich) verwijderen.
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abundant
absentie, afwezigheid.
absenteisme, o., het gedurig af-

wezig zijn, bijv. het absentisme
der Ierse grootgrondeigenaars
of dat van kamerleden.
abside, zie absis.
absint, geneeskrachtige alsemsoort; hieruit wordt ook sterk
alcoholische drank bereid.
absis, koornis aan achterwand van
een kerk.
absit omen, moge het geen slecht
voorteken zijn.
absolutie, vergiffenis van zonden
door de priester.
absolutisme, o., onbeperkte regeermacht.
absoluut, volstrekt, onvoorwaardelijk, onbeperkt ; — absolute meerderheid van stenunen : meer dan
de helft der uitgebrachte stemmen.
absolveren, vrijspreken, de absolutie geven; voleindigen.
absorberen, opslorpen, inzuigen.
absorptie, opslorping.
absoute, plechtigheid na uitvaartmis, waarin voor overledene gebeden wordt om kwijtschelding
van straf.
abstinent, onthoudend, matig.
abstinentie, geheelonthouding.
abstinentiedagen, dagen, waarop geen vlees wordt gegeten,
vastendagen.
abstineren (zich), (zich) onthouden.
abstract, afgetrokken, zonder
voorstelbare vorm, tegenstelling
van concreet; verstrooid.
abstractie, verstrooidheid; algemeen-making van een begrip;
beschouwing van een voorwerp
op zich zelf; in abstracto: volgens
het algemeen begrip.
abstraheren, afzonderen; aftrekken; uit een zaak afleiden.
absurd, ongerijmd; zot; tegenstrijdig.
absurditeit, ongerijmdheid, onzin.
abuis, o., vergissing.
abundant, overvloedig.

Abundantia
Abundantia (in Romeinse mythologic), godin van overvloed.
ab urbe condita, van de stichting
der stad (d.w.z. Rome).
abuseren, misleiden, misbruik
maken.
abusievelijk, bij vergissing.
academie, hogeschool, universiteit ; genootschap van geleerden,
kunstenaars, enz.; hogere oefenschool voor een of ander vak of
kunst.
academisme, het volgen van
schoolse regels in de kunst.
acajou, o., mahoniehout.
acamptisch, zie: akamptisch.
acanthus, Zuideurop. sierplant,
welker bladeren als motief voor
kantelen aan Corinthische zuilen
dienden.
a capella, alleen voor zangstemmen, zonder begeleiding; ook
sneller dan kerkmuziek.
accableren, overladen, overstelpen, neerdrukken.
accaparement, o., opkoping van
de gehele voorraad koopwaren
van een zelfde soort.
accapareren, opkopen, zich meester maken.
accapareur, woekeraar, opkoper.
accarezzevole, (muz.) strelend,
vleiend.
accelerando, (muz.) versnellend.
acceleratie, versnelling, bespoediging.
accent, o., de nadruk op een
woord; klemtoon; toonteken op
een letter; tongval.
accentuatie, toonaanduiding; het
leggen van de klemtoon; plaatsen
van toontekens.
accentueren, de nadruk leggen op,
duidelijk uitspreken.
accepi, ik heb ontvangen.
accept, o., verklaring, dat men een
wissel zal betalen; de geaccepteerde wissel zelf.
acceptabel, aannemelijk.
acceptant, degene, die door zijn
handtekening een wissel goedkeurt.
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accoglienza
acceptatie, zie: accept.
acceptcrediet, o., zo groot vertrouwen in iemand, dat men zijn
wissel accepteert, v6Or die gedekt
is.
accepteren, aannemen; met zijn
handtekening voor goed verklaren.
acceptie, aanneming.
acces, o., toegang; vergunning;
aanval (van koorts bijv.); verkiesbaarheid tot bepaalde kerkelijke ambten; droogblijvend terrein in inundatie.
accessibel, toegankelijk, genaakbaar.
accessie, toeneming, vermeerdering; toestemming, toetreding
(tot een verdrag).
accessist, iemand, die voorlopig
zonder bezoldiging wordt aangesteld.

accessit, o., tweede prijs.
accessoir, bijkomend, toegevoegd,
bijbehorend.
accessoires, bijkomende dingen,
bijv.
bij
toneelvoorstelling;
vrouwelijke modeartikelen.
acciaccato, (muz.) onstuimig.
accident, o., voorval, toeval, toevallige eigenschap van een zaak;
lichamelijk ongemak.
accidentalia, toevalligheden.
accidenteel, toevallig.
accidentien, buitenkansjes.
accidenti musicali, (muz.) verhogings- en verlagingstekens.
accijns, belasting op levensmiddelen en verbruikswaren.
acclamatie, toejuiching, luide
goedkeuring; bij acclamatie aannemen: zonder stemming aannemen.
acclimatie, gewenning aan een
klimaat.
accamateren of acclimatiseren,
aan een vreemde plaats, klimaat,
enz. gewennen; inheems maken.
acclustun, o., ingesloten stuk, bijlage.
accoglienza, aanneming van een
wissel.

accolade
accolade, haakje ter verbinding
van woorden, zinnen of noten;
ridderslag; ook: omhelzing.
accoleren, samenvatten; omhelzen.
accommodabel, wat in der minne
geschikt kan worden.
accommodatie, aanpassing; inschikkelijkheid ; accommodatie
van het oog: het vermogen van
de ooglens om zich te regelen
naar de afstand der voorwerpen.
accommoderen, in orde brengen,
opmaken; zich accommoderen:
een vergelijk treffen met zijn
schuldeisers, een geschil in der
minne schikken.
accompagnateur, (muz.) begeleider.
accompagnato, (muz.) met begeleiding.
accompagneren, vergezellen, begeleiden (ook in de muziek).
accompli, voltooid; fait accompli: besliste zaak, voldongen feit.
accoord, (akkoord) o., verdrag,
overeenkomst, overeenstemming;
welluidende samenklank van
tonen.
accordabel, overeenstemmend;
voor inwilliging vatbaar.
accordamento, (muz.) het samenstemmen der instrumenten.
accordando, (muz.) samenstemmend.
accordeon, o., (muz.) harmonica.
accorderen, een vergelijk treffen;
toestaan, vergunnen; een overeenkomst aangaan.
accordo, 12- a 15-snarige viool,
vooral in de 17de en 18de eeuw
in Italie.
accostabel, genaakbaar, handelbaar.
accosteren, aanspreken, naderen.
accouchement, o., bevalling, verlossing.
accoucheur, vroedmeester, verloskundige.
accoucheuse, vroedvrouw.
accountancy, het inrichten, bijhouden, controleren van boeken,
opmaken van balansen.
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acefalus
accountant, iemand, die van accountancy zijn vak maakt.
account-day, betaaldag van een
liquidatie.
accoupleren, samenvoegen, koppelen.
accrediteren, krediet verschaffen ;
vertrouwen wekken; veld doen
winnen; ook: van geloofsbrieven
voorzien (bijv. een gezant).
accreditief, opdracht aan banken
tot uitbetaling van bedrag of
acceptatie van wissel, in Internationale handel toegepast.
accres, o., of accrescentie, toeneming.
accresceren, toenemen, vermeerderen.
accrimineren, beschuldigen, aanklagen.
accroupi, (wapenkunde) zittend
op de achterpoten.
accu, afk. van accumulator.
accubatie of accubitie, het aanliggen aan tafel op kussens, als bij
de Ouden.
acculeren, in een hoek drijven, in
het nauw brengen; bij het rijden
zich te ver naar achteren op het
paard zetten.
accumulatie, opeenhoping, aangroeiing.
accumulator, verzamelaar; toestel om electriciteit in voorraad te
hebben.
accumuleren, opeenhopen, verzamelen, bijeenschrapen.
accuraat, nauwkeurig, juist,
prompt.
accuratesse,
nauwkeuri gheid,
stiptheid.
accusabel, beschuldigbaar.
accusatie, aanklacht, beschuldiging.
accusativus of accusatief, vierde
naamval (in het Latijn).
accuseren, aanklagen, beschuldigen.
acefalus, misvorming waarbij
gehele hersengedeelten van hoofd
of schedel of voorhoofd niet tot
ontwikkeling zijn gekomen.

acefaal
acefaal, zonder hoofd of kop.
acerb, wrang, bitter; onvriendelijk.
acetaten, azijnzure zouten.
acetometer, azij nzuurmeter.
aceton, o., azijngeest.
acetum, o., azijn.
acetyleen, o., gas, uit calciumcarbid en water bereid, lichtgevend.
a charge, ten laste; getuigen
charge zijn die, welke ten nadele
van beklaagde verklaringen afleggen.
achelen, (Barg.) bikken, eten.
Acheron, rivier der onderwereld;
ook: de onderwereld zelf.
Acheuleen, tijdvak van het oude
Palaeolithicum.
a cheval, te paard, schrijlings.
acheveren, afmaken, voltooien;
volmaken.
acheve, in de puntjes afgewerkt.
achilleshiel, kwetsbare plek;
zwak punt in stelsel of betoog.
Achitofel, raadsman van koning
David, die hem afviel en Absalom koos ; i.h.a.: slechte raadgever (zie 2 Sam. 16 : 20--25).
achor, uitslag op het hoofd bij kinderen; dauwworm.
achromasie, afwijking van wit
Licht door prisma's en lenzen;
kleurloosheid; ziekelijk, bleek
voorkomen.
achromatisch, het licht doorlatend zonder kleurschifting te veroorzaken; van lenzen: die de
voorwerpen tonen zonder gekleurde randen.
achromatopsie, kleurenblindheid.
achterdoft, achterste bank in een
roeiboot.
achtermade, nagras, etgroen.
achtermeluk, (Barg.) zakje achter
op de pantalon.
achterwiel, (Barg.) rijksdaalder.
acidatie, verzuring.
acidimeter, zuurmeter.
aciditeit, zuurheid; zuurgehalte.
acidum, o., een zuur.
acme, het hoogste, het toppunt,
het hevigste (van een ziekte).
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a cruce salus

acne, huidziekte, vergezeld van
puistjes.
acoliet of acolyt, altaardienaar,
lichtdrager ; lager geestelijke;
ook: volgeling.
a compte, ter gedeeltelijke betaling; in mindering.
a condition, op voorwaarde.
aconitine, giftig alkaloled uit
monnikskap, sterk verdovend gegeneesmiddel, o.a. tegen reumatiek.
a conto, op rekening, in mindering.
a contre-coeur, met tegenzin.
a costi, aldaar; de plaats, waarheen geschreven of verzonden
wordt.
a coup perdu, op goed geluk , in
den blinde.
acoustiek, wijze waarop in een
ruimte het geluid zich voortplant
en weerkaatst wordt; geluidsleer.
acquisiteur, werver van abonnes,
adverteerders, enz.
acquisitie, verwerving, verworven
eigendom.
acquit, o., quitantie, ontvangbewijs ; eerste stoot, uitstoot; plaats,
waar de biljartbal wordt opgezet.
acquitteren, verrichten, tot stand
brengen; quitantie geven.
acre, een morgen lands, in Engeland en Amerika, ruim 4000 m 2 .
acribie, nauwkeurigheid, i.h.b. in
de filologie.
acroarnatisch, voor het aanhoren
bestemd ; moeilijk te begrijpen;
acroamatische leervorm: samenhangende leervorm, waarbij
de leerling luistert.
acrobaat, koorddanser, kunstenmaker.
acromegalie, ziekelijke vergroting
van uitstekende lichaamsdelen.
acropolis, bovenstad, citadel (in
Athene en andere Griekse steden) .
acrostichon, o., naamdicht, waarin de eerste letters der regels een
naam vormen, bij v. hetWilhelmus.
a cruce salus, verlossing door het
kruis.

acrylaten
acrylaten, kunstharsen, helder wit

en doorschijnend, voor optische
doeleinden.
acta, daden, handelingen; Acta
Apostolorum = Handelingen der
Apostelen; Acta Sanctorum
(verzameling van) heiligenlevens.
acta est fabula, „uit is het stuk",
woorden waarmee op het Romeins toned werd aangekondigd,
dat een stuk uit was.
acte, (akte) stuk, door een notaris
opgesteld of door een magistraat ;
handeling; bedrijf van een toneelstuk ; certificaat van bekwaarnheid.
acteren, toneelspelen.
acteur, toneelspeler.
actie, bewijs van aandeel, van inschrijving ; handeling; gevecht;
aanklacht, rechtsvordering.
actief, bedrijvig, werkzaam; in
dienst; actieve schulden: uitstaande schulden, vorderingen;
actieve handel: uitvoerhandel
van een natie met eigen voortbrengselen.
actief, o., werkelijk vermogen, na
aftrek der schulden.
actieradius, afstand waarover een
werking zich uitstrekt; bereik
van vliegtuig zonder brandstof in
to nemen.
actinium, radioactief, zeer zeldzaam element.
actinometer, instrument ter bepaling van intensiteit van die zonnestraling welke versnellend werkt
op chemische reacties.
actinomycose, ontsteking veroorzaakt door de straalzwam.
actionaris of actionist, aandeelhouder.
activa, uitstaande schulden of
vorderingen, het tegoed; eigen
vermogen, geld, goederen, vaste
panden.
activisme, i.h.a. streven naar activiteit; i.h.b. streven der activisten.
activisten, in BelgiC voorstanders
van de aanvaarding van de
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adaptere n
Duitse bezetting 1914-1918 ter
oplossing van het Vlaamse vraagstuk.
activiteit, werklust, bedrijvigheid.
actrice, toneelspeelster.
actualisme, in de geologie: opvatting, dat veranderingen in de
aardkorst zich door steeds aanwezige krachten geleidelijk voltrekken; in de politiek : streven
naar versterking der uitvoerende
macht.
actualiteit, tegenwoordige toestand, het thans bestaande; de
werkelijkheid.
actuaris, wiskundig adviseur bij
verzekeringsmaatschappij.
actuarius, griffier, gerechtsschrijver.
actueel, tegenwoordig, werkelijk;
van onmiddellijk belang.
actum, gedaan, gebeurd; actum
ut supra: gedaan als boven (gezegd is).
acupunctuur, de naaldsteek (bij
operaties).
acuut, scherp, puntig, stekend;
acute ziekte: hevige ziekte,
met snel verlo op.
ad, tot, te, met.
ad absurdum., tot in het ongerijmde.
ad acta (leggen), voor afgedaan
houden, ter zijde leggen.
adagio, (muz,) langzaam, zacht,
gematigd.
adagissimo, (muz.) zeer langzaam.
adagium, o., spreekwoord.
adamant, diamant; adamanten:
hard als diamant.
adamieten, ketterse secte, vooral
naaktlopers, naar eerste mens
Adam genoemd.
adamsappel, vooruitstekend deel
van het strottenhoofd; soort banaan of pisang; ook groot soort
citroen (paradijsappel).
adaptatie, aanpassing, aanwending.
adapteren, aanpassen, aanvoegen,
aanwenden.

ad arma
ad arma, to wapen; aan het werk;
ter zake.
adat, gewoonte, gebruik; gewoonterecht in Indonesia.
a dato, van heden af, van de dagtekening af.
ad calendas Graecas, op de Griekse kalender, d.w.z. nooit, want
de Grieken hadden geen kalender.
ad decretum, volgens besluit.
addenda, bijlagen, aanhangsel.
addenom, (Hebr.) Here God!
adderen, samenvoegen, bijtellen.
addiceren, gerechtelijk toekennen.
addictie, toezegging, toewijzing.
ad dies vitae, levenslang.
addio, vaarwel.
addisonse ziekte, aandoening der
bijnieren, waarbij de huid een
bronskleur aanneemt.
additie, optelling, samenstelling;
bijvoeging: in scheikunde samengaan van twee moleculen tot een
molecuul.
additioneel, bijgevoegd; aanvullend.
addolorato, (muz.) weemoedig.
adduceren, aanvoeren, bijbrengen.
decharge, ter ontlasting; getuigen a &charge,: getuigen ten
voordele van beklaagde.
a clècouvert, ongedekt; crediet
decouvert: blanco crediet.
adelborst, cadet bij de marine.
adelogenisch, van geen bepaald
geslacht.
adelfie, aaneengroeiing der meeldraden.
adelfisme, o., broederbond, verbroedering.
ademptio, beroving, ontneming;
ademptio civitatis: ontneming
van burgerrecht.
adenitis, klierontsteking.
adenoide vegetaties, woekering
van klierweefsel in keel en neus.
adenoom, o., kliergezwel.
a deposito, in bewaringgeving bij
bankier van na bepaalde termijn
opvorderbare gelden.
adept, ingewijde in een geheime
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adipati
wetenschap of kunst of secte,
vooral in de alchemie.
adequaat, gelijkwaardig, overeenstemmend
a deux mains, (pianospel) voor
twee handen.
ad exemplum, tot een voorbeeld,
naar het model.
ad extremum, ten laatste, eindelijk.
ad finem, tot het einde.
ad fundum, tot de bodem.
ad gloriam, ter ere, voor de roem.
adherent, aanhanger, deelnemer; aanhangend, verbonden
aan.
adhereren, aankleven, aanhangen, toestemmen.
adhesie, toestemming, toetreding, goedkeuring; adhesie betuigen: instemming betuigen.
ad hoc, voor dit doel in het bijzonder, hiertoe; de commissie ad
hoc : de voor deze zaak benoemde
commissie; ad hoc antwoorden:
rechtstreeks, beslist antwoorden.
ad hominem, op de man af, zonder omwegen; ad hominem disputeren : de tegenpartij met eigen
wapens bestrijden.
ad honorem, eershalve.
ad honores, wordt gezegd van iemand, die van een ambt alleen de
titel heeft en ook geen bezoldiging
krijgt.
a di, op de dag zelf, op zicht (betalen).
adiabatisch, niet-warmtegeleidend.
adiafaan, ondoorzichtig.
adiaforon, dat wat buiten de
zedelijke waardering valt.
acliathermaan, ondoordringbaar
voor warmtestralen.
adieu, God zij met u! vaarwel!
ad infinitum, tot in het oneindige.
ad intellectual, oordeelkundig,
verstandig.
ad interim, in de tussentijd, voorlopig.
adipati, Javaanse titel voor regenten.

adirato
adirato, (muz.) vurig, met woede

voorgedragen.
a ditto, van dezelfde dag.
adjacent, aanliggend, a angrenz end
adje, (Barg.) agent van politie.
adjectief, o., bijvoeglijk naamwoord.
adjourneren, uitstellen, verdagen.
adjudant, helper, toegevoegd officier ; adjudant-onderofficier is de
hoogste rang der onderofficieren.
adjudicatie, gerechtelijke toewijzing.
adjudiceren, gerechtelijk toekennen, toewijzen.
adjunct, helper, toegevoegde ambtgenoot.
adjusteren, gelijkmaken aan, i.h.b.
van maten en gewichten.
adlatus, helper, assistent.
ad libitum, naar goedvinden, naar
welgevallen.
ad limina apostolorum, tot de
drempels der apostelen (Petrus
en Paulus), bisschoppelijk bezoek om de 5 of 10 jaar aan de
heilige plaatsen to Rome.
ad litteram, letterlijk, volgens de
letter.
ad majorem Dei gloriam, tot
meerdere ere Gods.
ad mandatum, op bevel; naar
voorschrift.
ad manus, ter hand, bij de hand,
voor de hand.
administrateur, beheerder, bestuurder ; rang boven referendaris aan Departementen van
Algemeen Bestuur.
administratie, beheer, bestuur.
administrator, geestelijk plaatsvervanger van de bisschop.
administreren, beheren, voor een
ander een zaak besturen, waarnemen.
admiraal, vlootvoogd.
admirabel, bewonderenswaardig.
admiraliteit, zeeraad, college, dat
het opperste toezicht voert over
het gehele zeewezen.
admiratie, bewondering.
admireren, bewonderen.

adouceren
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admissibel, aannemelijk, ontvankelijk.

admissie, vergunning, toelating.
admissie-examen, o., toelatingsexamen.

admitteren, toelaten, vergunnen.
admonitie, waarschuwing, herinnering.

admoveren, aanvoeren, bijbrengen.

ad nauseam, tot misselijk wordens
toe.

ad notam nemen, in gedachten
houden, optekenen.

ad nutum, op een wenk.
ad oculos, duidelijk, voor ogen; ad

oculos demonstreren : duidelijk
aantonen.
adolescent, aankomend jongeling.
adolescentie, tweede fase van de
juveniele periode, waarin geslachtsrijpheid bereikt wordt
ad omnes, alien zonder uitzondering.
Adonai, (Hebr.), Heer, naam voor
God ter vervanging van de godsnaam Jahwe, die de Joden niet
mogen uitspreken.
Adonis, schone jongeling, in Griekse mythologie door Aphrodite
bemind; i.h.a. mooie jongeman;
naam van Foenicische god;
ranonkelachtige plant.
adoniseren, opdirken, opschikken.
adopteren, een kind aannemen.
adoptie, aanneming als kind.
adoptief, aangenomen (als kind).
adorabel, aanbiddenswaardig, beminnelijk.
adorateur, aanbidder, vereerder.
adoratie, aanbidding, huldiging.
adoreren, aanbidden, hartstochtelijk liefhebben.
adoreren, smeedbaar maken van
gietijzer door onttrekking van
koolstof.
adosseren, ruggelings tegen elkaar
plaatsen; een Leger dekking in de
rug geven.
a double usage, voor twee&lei gebruik.
adouceren, verzoeten, verzachten,
lenigen.

ad patres gaan
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advoceren

ad patres gaan, tot de vaderen

ad valorem, naar de waarde.
ad valvas (academicas), op de

ad perpetuam (rei) memoriam,

advenant (naar), naar verhou-

gaan, sterven; ad patres zenden:
doden.
ter eeuwiger gedachtenis.

ad referendum, ter overweging,

om er verslag van to geven.

ad rem, ter zake, gevat, snedig.
adrenaline, geneesmiddel tot aan-

zetten van de hartfunctie, bloedstelpend middel dat kleine bloedvaten doet samentrekken.
adres, o., aanwijzing van naam en
woonplaats van een persoon op
brieven, pakketten, enz.; plechtig
schrijven aan een college of staatkundig lichaam.
adres-debatten, beraadslagingen
over het adres van antwoord op
de troonrede.
adressant, persoon die een verzoekschrift of betoog indient.
adresseren, aan iemand richten;
het adres op brieven, enz. schrijven; verwijzen.
adret, geschikt, handig, vlug.
adrogeren, een volwassen persoon als kind aannemen.
adscriberen, toeschrijven, toeeigenen.
adspirant, hij, die naar een betrekking dingt
adstringentia, adstringerende of
samentrekkende middelen of
artsenijen.
adstructie, toelichting, staving.
adstrueren, toelichten, staven.
ad summam, in het geheel, samen .
ad summum, op zijn hoogst, ten
uiterste.
adulatie, vleierij, pluimstrijkerij.
adulteratie, echtbreuk; vervalsing.
ad ultimum, ten laatste, ten slotte,
eindelijk.
adultus, volwassene, meerderjarige.
adumbratie, schaduw-omtrek,
korte vluchtige schets.
ad unum, tot de laatste man toe.
ad usury., volgens gebruik, ten gebruike.

deuren der universiteit.

ding, naar omstandigheden; advenant: voorkomend.
advent, ook adventtijd; de laatste vier weken voor Kerstmis;
woordelijk: komst(van Christus).
adventisten, protestantse secte,
die de komst van het 1000-jarig
rijk prediken.
adverbiaal, bijwoordelijk.
adverbium, o., bijwoord.
ad verbum, woordelijk, woord
voor woord.
adversaries, antekeningen, aantekenboek.
adversatief, tegenstellend.
adverteren, bekendmaken (in
nieuwsbladen); aankondigen.
advies, o., raad; bericht.
adviesbrief, brief over verzonden
koopwaar of wissel.
adviesjacht, o., klein oorlogsvaartuig, dat rapporten en bevelen
overbrengt.
adviseren, raad geven; berichten.
ad vitam aeternam, voor het
eeuwige leven.
advocaat, pleitbezorger; verdediger voor het gerecht; drank
gemaakt van brandewijn, eieren,
suiker en nootmuskaat.
advocaat-fiscaal, vertegenwoordiger van hetOpenbaar Ministerie
bij het Hoog Militair Gerechtshof en bij de Bijzondere Gerechtshoven en Bijzondere Raad van
Cassatie voor politieke delinquenten.
advocaat-generaal, ambtenaar
van het Openbaar Ministerie bij
de Hoge Raad en een gerechtshof; substituut van de ProcureurGeneraal.
advocatus diaboli, duivelsadvocaat, die bij canonisatieproces
bezwaren aanvoert tegen heiligverklaring.
advoceren, tot zich roepen; in
rechten dienen.

ad vocem
ad vocem, bij het woord (nl. op te
zoeken in een woordenboek of
lijst).
adyton, in tempels in Voor-Azie
allerheiligste, meest in kubusvorm, in Griekse tempel plaats
van godsbeeld.
Aegir, god der zee (in de Germaanse fabelleer).
aegis, sell ild van Athene met Medusahoofd; fig. bescherming
(onder aegide van).
Aeolus, god der winden; de wind.
aeolusharp, zie: eolusharp.
aere perennius, duurzamer dan
metaal.
aerobe, wordt gezegd van bacterien, die zuurstof nodig hebben
om te leven.
aerodroom, luchthaven,vliegveld.
aerodynamica, leer der bewegingswetten van gassen.
aerofaan, doorschijnend als lucht.
aerofoon, soort megafoon, toestel
om zich op grote afstand te doen
horen.
aerografie, beschrijving van de
dampkring.
abroliet, meteoorsteen; steen, die
uit de lucht komt vallen.
aerologie, deel der weerkunde, dat
zich met de bestudering der
hogere luchtlagen bezighoudt.
aerometer, luchtmeter.
aeronaut, luchtreiziger.
aeronautiek, luchtvaartkunde.
aeroplaan, vliegmachine (verouderd).
aerostaat, luchtballon, luchtschip.
aerostatica, leer van het evenwicht van luchtvormige lichamen
of van het evenwicht in de lucht.
aerotherapie, genezing door
lucht; luchtkuur.
Aesculaap, god der geneeskunde;
zijn teken : staf met slang als
artsensymbool ; zie ook: esculaap.
afasie, onmacht om zich in
woorden uit te drukken.
afbiljoenen, de scherpe kanten
van planken, balken, enz. wegnemen.
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affodil
afdokken, (Barg.) betalen, afgeven.
afelium, o., verste afstand van
een planet van de zon.
aferesis, het wegvallen van
letters voor aan een woord.
afemie, verlies van spraakvermogen.
affabel, vriendelijk, minzaam.
affaire, zaak, aangelegenheid;
voorval; bezigheid; gevecht;
winkel- of handelszaak ; affaire
d'honneur : erezaak, duel.
affect, o., gemoedsaandoening;
hartstocht; vuur ; warmte.
affectatie, gemaaktheid, ingebeeldheid ; schijngevoeligheid;
ook: bezwaring met hypotheek.
affecteren, voorwenden, de schijn
aannemen.
affectief, tot het gevoel sprekend.
affectiewaarde, (handelsterm) gevoelswaarde door een bezitter
toegekend aan een voorwerp.
affectueus, hartelijk, vriendschappelijk, innemend.
affectuoso of con affetto, (muz.)
roerend.
affiche, aanplakbiljet; strooibiljet ; bekendmaking.
afficheren, aanplakken, aanslaan,
bekendmaken; met iets te koop
lopen.
affidavit, o., beedigde verklaring.
affiliatie, aanneming als kind; ook:
aanneming als lid van een genootschap of orde, onder de gebruikelijke formaliteiten.
affineren, verfijnen, zuiveren, louteren.
affiniteit, verwantschap; in scheikunde: geneigdheid verbindingen te vormen.
affirmatie, bevestiging, bekrachtiging.
affirmatief, bevestigend.
affirmeren, bevestigen, beamen.
affix, aanhangsel, toevoegsel.
affiictie, droefenis, lijden.
affiueren, toevloeien, toestromen.
affodil, graflelie der oude Grieken;
symbool van de dood.
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affreus
affreus, vreselijk, afgrijselijk.
affront, o., belediging.
affronteren, belt digen, honen.
affuit, onderstel van kanon of
mitrailleur
afgelajen, (Barg.) af, op, afgetobd, uitgeput.
afgelooid, (Barg.) van alles beroofd.
afgrissen, (Barg.) met geweld of
list ontnemen.
afihomen, o., (Hebreeuws) nagerecht; het eten van een stukje
paasbrood als zinnebeeld van
het paaslam.
afleggen, (Barg.) bespieden, beloeren.
a fond, in de grond, grondig.
a fonds perdu, gezegd van geld
dat gestort is om het nooit terug
te zien.
afonie, volslagen heesheid; stemloosheid.
a forfait, voetstoots; voor een bepaalde som; ongeteld.
aforisme, korte spreuk, pittig
gezegde.
a fortiori, met te meer reden, te
meer grond.
afrodisiacum,o., geslachtsdrift opwekkend middel.
afrooiemen, (Barg.) afloeren.
after all, per slot van rekening.
afterdinner, fijne sigaar na de
maaltijd.
afternoon, namiddag; afternoon
tea; thee des namiddags voor het
diner.
afzaat, (bouwkunde) lijstwerk met
hellend bovenvlak.
A.G. = Aktien Gesellschaft, naamloze vennootschap.
Aga, Turks voor Heer.
agaat, hard, veelkleurig half-edelgesteente.
agacant, verlokkend, ophitsend,
tergend.
agaceren, tergen, tarten; verliefd
maken.
Agada (of Haggada), niet wettische deel van Talmoed en Midrasch.
.

-

agio
agalmatoliet, Chinese speksteen.
agamie, samenleving in ongehuwde staat.
agapen, de liefdemaaltijden bij de
eerste christenen.
agar agar, gedroogd, geleiachtig
wier in de tropen.
agathologie, leer van het hoogste
goed.
agave, meerjarige woestijn- en
steppeplant, ook gekweekt als
kuipplant.
agenda, aantekenboekje, zakboekje; ook: kerkelijk voorschrift,
handboekje voor de altaardienst
in de R.K. kerk; lijst van te behandelen zaken op een vergadering.
agens, oorzaak, werkende kracht;
my.: agentién of agentia.
agent, zaakbezorger, vertegenwoordiger van een handelshuis,
gevolmachtigde; agent provocateur: betaalde onruststoker,
gehuurde opruier.
agentuur, ambt, werkkring van
een agent.
ageren, handelen; een actie voeren; in rechte optreden; een rol
vervullen.
agglomeraat, o., het opeengehoopte.
agglomeratie, opeenhoping.
agglutinatie, ineengroeiing, samenkleving.
aggravatie, verzwaring (van een
straf).
aggraveren, verzwaren, schuldiger maken.
aggregaat, o., samenvatting van
veel gelijksoortige dingen; ophoping.
aggregatietoestand, een der toestanden, waarin een lichaam kan
verkeren, vast, vloeibaar, gasvormig.
aggregeren, toevoegen, in een vereniging opnemen.
agiel, beweeglijk.
agiliteit, beweeglijkheid.
agio, opgeld; verhoging boven de
-

agio

notering ; de hogere waarde van
goud boven papier; het procent
boven de nominale waarde van
effecten.
agio conto, in het boekhouden de
rekening, waarop geldsoorten
worden geboekt, die een veranderlijke waarde hebben.
a giorno, zo helder als de dag; verlichting a giorno: met guirlandes
van lampions enz.
agiotage, kunstgrepen in de effectenhandel, om de koersen te doen
rijzen of dalen.
agioteren, met opgeld wisselen;
speculeren.
agioteur, geldwisselaar; iemand
die agiotage bedrijft.
agitatie, onrust, gemoedsbeweging; gisting of spanning der gemoederen.
agitato, (muz.) onrustig, hevig,
snel.
agitator, volksmenner, opruier.
agitatorisch, zoals een agitator,
opruiend.
agiteren, verontrusten, opwinden,
tot jets prikkelen of aansporen.
Aglaia, een der drie Gratien; ook:
vlinder.
agnaten, naaste bloedverwanten
van vaderszijde.
agnitie, erkenning (van een wissel
bijv.)
agnomen, bijnaam.
agnosceren, erkennen, voor geldig
verklaren.
agnosie, onwetendheid.
agnosticisme, leer dat de grond
of oorzaak der dingen niet gekend kan worden.
agnosticus, aanhanger van het
agnosticisme.
Agnus Dei, woordelijk: het Lam
Gods; een gebed der R.K.
Kerk, een gedeelte der mis; een
zekere gewijde wassen medaille.
agogiek, leer van het muzikale
tempo.
agone, lijn, getrokken over plaatsen
waar kompas precies naar het
geografische noorden wijst.
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agronoom
agonie, doodsstrijd, benauwdheid.
agoniseren, op sterven liggen.
agonist, kampvechter.
agorafobie, pleinvrees, (agora

is het Griekse woord voor markt).

agraaf, haak, gesp; een in-

strument van een chirurg om de
randen van wonden tot elkaar te
trekken.
agrafie, onvermogen om te schrijven.
agrammatisme, onvermogen om
woorden tot zinnen te verbinden.
agranderen, vergroten.
agrariers, landbouwers; politieke
partij, die bovenal bescherming
van de landbouw eist.
agrarisch, op de landbouw of
landbouwers betrekking hebbend
bijv. agrarische bank: boerenleenbank.
agrarische wetten, akkerwetten,
o.a. bij de Romeinen.
agreabel, aangenaam, behaaglijk.
agreatie, recht van koper het gekochte te weigeren, indien het bij
onderzoek niet voldoet.

agreement, overeenkomst; gen-

tlemen's agreement: niet formele, op goede trouw berustende
overeenkomst.
agreeren, zich laten welgevallen;
toestaan.
agrege, iemand, die na afgelegd
examen bevoegdheid heeft als
leraar of hoogleraar op te treden
(in Frankrijk).
agrement, o., bewilliging, aanvaarding ; garneersel.
agressie, aanval.
agressief, aanvallend.
agrest, boers, grof, lomp; onrijpe
druiven, druivesap.
agricultuur, akkerbouw, landbouw.
agrogeologie, landbouwkundige
aardrijkskunde.
agronomisch, tot de landbouw
behorend.
agronoom, wetenschappelijk onderlegd landbouwer, landbouwkundige.

Ahasverus
Ahasverus, de naam van de Wandelende Jood.
ahead, (sport) voorwaarts,vooruit.
Ahnung, voorgevoel; denkbeeld.
Ahriman, de boze God (der Perzen).
aide, hulp, bijstand; helper, handlanger.
aide de camp, adjudant.
aide memoire, notitieboekje.
aide menage, hulp in de huishouding.
aigrette, vederbos; hoedsieraad
voor dames, meest van de veren
van zilverreigers; pluim.
aileron, rolroer bij vliegtuigen.
aimabel, beminnelijk, lieftallig.
air, o., gezicht; voorkomen, uiterlijk ; houding; zangwijze, liedje;
zich airs geven: zich voornaam
aanstellen.
air borne troops, luchtlandingstroepen.
air conditioning, temperatuuren
vochtigheidsregulatie
in
woon- en dienstvertrekken en in
vliegtuigen enz.
airedale terrier, terriersoort met
stug haar en hoge poten.
airhostess, stewardess in een verkeersvliegtuig.
airmail, luchtpost.
ais, muzieknoot, die halve toon
hoger is dan de a.
aise, gemak; welbehagen; op zijn
aise zijn : op zijn gemak zijn; ook:
er warmpjes inzitten.
ajer blanda, mineraal- of sodawater.
a jour, doorzichtig, opengewerkt;
getralied; tot op de lopende dag
in het grootboek gebracht.
ajourneren, verdagen, uitstellen.
akamptisch, het licht niet terugkaatsend.
akant, zie: acanthus.
akatalectisch, onverkort (in de
dichtkunst).
akefietje, o., een onaangename
taak; een lastig werkje; een moeilijke boodschap.
aksent, getekende letter.
-

-

-
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albino's
aksie en refaksie, (Barg.) last en
schade.
akst, strijdbijl.
Aktien Gesellschaft, (A.G.),
Naamloze Vennootschap.
a la..., op de manier van, zoals...
a la baisse speculeren, op de daling der effecten speculeren.
a l'abandon, aan zichzelf overgelaten, in het wilde.
la bonne heure !, het zij zo, goed.
alacriteit, levendigheid.
a la derobee, steelsgewijze.
a la francaise, op zijn Frans.
a la hausse speculeren, op rijzing
der effecten speculeren.
a la lettre, naar de letter, letterlijk.
alalie, verstomming, sprakeloosheid
alambiek, distilleerkolf.
a la minute, in een ommezien.
a la mode, naar de mode.
alang-alang, hoog rietgras in Indonesia.
alarm, o., getier, oploop; ontsteltenis, schrik.
alarmeren, in opschudding brengen; wekken.
alarmist, iemand, die alarm
maakt, onrustzaaier.
Alastor, plaag-, kwelgeest.
alastrim, goedaardige pokken.
a la suite, in het gevolg; ook : ingedeeld buiten het gewone aantal.
a la tache, op stuk (werken).
a latere, aan de zijde; legaat a latere: buitengewoon gezant van
de paus.
a la eite,:aan het hoofd, aan de spits.
a la volee, in de vlucht, in 't wilde,
onbezonnen.
alba of albe, wit priestergewaad,
koorhemd.
Alba Longa, moederstad van
Rome.
albast, half doorschijnende steensoort.
albaster, o., gepolitoerd gips.
albatros, stormvogel.
albinisme, het ontbreken van
kleurstof, in huid, haar, ogen.
albino's, mv., lijders aan albinisme;
ook: witte vossen, konijnen, enz.

albion

Albion, o., het Britse rijk.
albumine, eiwitstof.
albuminurie, ziekelijke afscheiding van eiwit in de urine.
albus, een kleine Oudromeinse
munt.
alcalde of alcade, rechter in
Spanje.
Alcaaar, o., Moors paleis in
Spanje.
alchimie, het zoeken naar de
steen der wijzen, d.w.z. het goud ;
i.h.a. primitieve scheikunde.
alchimist, iemand, die aan alchimie doet.
alcohol, gezuiverde wijngeest.
alcoholica, mv., geestrijke dranken.
alcoholisme, o., misbruik van
sterke dranken, ook: storingen
daardoor veroorzaakt.
alcoholist, hij die zich aan sterke
dranken te buiten gaat, geregelde drinker.
al corso, naar de wisselkoers.
alderman, Engels lid van de gemeenteraad en wethouder, tevens
vrederechter ; naam der gildehoofden in Londen, die daar de
Lord-Mayor, burgemeester, kiezen.
aldinen, werken uit de drukkerij
van Aldus Manutius te Venetie,
15de eeuw.
ale, Engels bier.
alea jacta est, de teerling is geworpen.
aleatoir, onzeker, wisselvallig.
alentours, de omtrek, de omstreken.
alert, levendig; handig, vlug.
aleurometer, werktuig om het
meelgehalte te bepalen.
aleuron, o., planteneiwit.
aleuronaat, o., planteneiwit; voeding voor lijders aan suikerziekte.
alexandrijnen, mv., verzen van 6
jamben.
alexie, onvermogen tot leren.
alexinen, stoffen in 't bloed, die de
ziektekiemen daarin doden.
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a l'improviste
alf of elf, natuurgeest in Germaanse mythologie.
alfa en omega, de eerste en de
laatste letter van het Griekse alfabet; het begin en het einde.
alfabet, het A B C; alfabetisch:
naar de volgorde van het A B C.
alfadeeltje, kern van heliumatoom.
alfagras, gras in Spanje en N.Afrika gebruikt voor papierbereiding.
alfenide, o., christoffelmetaal, nl.
60 delen koper, 30 delen tin, 10
delen nikkel.
al fresco, zie fresco.
alge, zeewier.
algebra, rekenen met letters in
plaats van cijfers, de zogenoemde
stelkunde.
algebraisch, stelkunstig.
algesie, verhoogde gevoeligheid
voor pijn.
Alhambra, o., paleis der Moorse
koningen te Granada.
alhidade, verstelbare liniaal, om
bijv. hoeken te meten.

alias, anders.
Ali Baba, roveraanvoerder uit de
1001 Nacht.
alibi, elders; zijn alibi bewijzen:
voor de rechter waarmaken, dat
men op een bepaald tijdstip op
een bepaalde plaats niet kon zijn.
alienabel, vervreemdbaar.
alienatie, vervreemding, verpanding; (in de staatkunde) afstand
van grondgebied of van rechten;
ook: verstandsverbijstering.
alien bill, de Engelse vreemdelingenwet.
alieneren, overdragen, verpanden.
alignement, o., richting volgens
een rechte lijn; rooilijn; ook:
richtsnoer.
aligneren, op een rij zetten, in een
lijn plaatsen.
alimentatie, verpleging, onderhoud, toelage voor levensonderhoud.
alimenteren, onderhouden.
a Piumproviste, onvoorziens, onverwacht.

alinea
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alinea, woordelijk: van de lijn af;
nieuwe regel; gedeelte van een
tekst tussen twee nieuwe regels;
lid van een wetsartikel.
a l'instar, naar 't voorbeeld van.
oilier, op andere wijze.
alizarine, rode kleurstof uit meekrap of koolteer.
alkali, o , loogzout.
alkannine, bruin-rode kleurstof
uit de alkanna-wortel.
alkoof, slaapvertrek; nis.
Alkoran, wet- en geloofsboek der
mohammedanen; Koran.
alla breve, (muz.) kort, op
snelle wijze.
Allah, naam van God bij de
mohammedanen.
alla mente, (muz.) voor de
vuist; onvoorbereid.
alla militare, op militaire wijze;
krijgshaftig.
allee, laan, wandelweg tussen twee
rijen bomen.
allegatie, aanhaling, verwijzing;
vermelding.
allege, lichter, hulpboot.
allegeren, aanhalen (een regel,
een artikel bijv.); zich beroepen
op; verwijzen naar.
allegorie, zinnebeeldige voorstelling; beeldspraak.
allegorisch, zinnebeeldig.
allegretto, (muz.) enigszins vlug
en levendig.
allegrissimo, (muz.) zo vlug
mogelijk.
allegro, (muz.) vrolijk, vlug;
allegro assai of allegro di molto:
zeer levendig; allegro con moto:
gezwind; allegro con spirito : met
vuur; allegro moderato: matig
vlug; allegro non tanto: niet heel
vlug.
Allelujah!, Loof de Heer!
allemande, Duitse, eigenlijk Zwabische dans.
allentando, (muz.) talmend, inhoudend.
allergeen, stof die allergie veroorzaakt.
allergie, overgevoelige reactie van

all-risk-polis
de cons titutie op bepaalde stollen.
allez! ga heen, ga uw gang, komaan.
alliage, metaalmengsel; legering.
alliantie, verbond; bondgenootschap.
allieersel, o., toevoegsel.
allieren, verbinden; vermengen;
samensmelten; legeren.
alligatie, samenstelling, vermenging van verschillende metalen.
alligator, Amerikaanse krokodil.
alligeren, vermengen; samensmelten.
alliteratie, stafrijm; gelijkheid van
beginletters der woorden.
allocutie, toespraak, i.h.b. van de
paus tot de vergaderde kardin alen.
allodiaal, vrij van leenplichtigheid.
allodium of allodiaal goed, o.,
een eigen vrij erfgoed, dat men
vervreemden mag.
allofyl, van een ander ras.
allogeen, van een andere aard.
allonge, verlengstuk; allongepruik: staartpruik; verlengstuk,
aanhangsel aan een wisselbrief.
allongeren, verlengen, uittrekken.
alloniem, ander andere naam.
allons! laat ons gaan; voorwaarts;
komaan.
allooi, o., gehalte der muntspecin ;
in 't algemeen gehalte der vermengde metalen.
allopathie, geneeswijze met hulp
van tegenwerkende geneesmiddelen; tegenstelling: homoeopathic.
alloquium, o., aanspraak.
allotria, bijzaken; niet tot het beroep behorende bijzaken; ook:
ongepaste woorden of daden.
allottee, persoon aan wie fonds
bij inschrijving wordt toegewezen; allotment: toewijzing
allouabel, geldig, toe to staan.
all right, in orde; begrepen.
all-risk-polis, polis van verzekering die in elke branche de
ruimste waarborg voor risico's
geeft.

all round
all round, in alle opzichten bedreven of bekwaam, bijv. van
sportsman gezegd.
alluderen, toespelen, stekelige zinspelingen maken
allumeren, aansteken.
all' unisono, (muz.) eenstemmig, samenklinkend.
allure, gang, houding, gedrag.
allusie, zinspeling, toespeling.
alluviaal, aangespoeld, aangeslibd.
alluvium, o., bovenste, jongste
lagen der aardkorst; aanslibbing.
almagra, bruinrode okeraarde
voor verfbereiding.
alma mater, voedstermoeder;
naam voor de universiteit.
Almanach de Gotha, genealogisch jaarboekje met gegevens
omtrent vorstelijke en adellijke
geslachten, diplomatieke vertegenwoordigers enz. sinds 1763.
almanak, tijdwijzer, kalender;
jaarboekje.
al marco, naar het marktgewicht
der munten, dus naar haar eigenlijkc metaalwaarde.
almaviva, lange mantel zonder
mouwen.
almemnor, (Hebreeuws) verhevenheid in de Synagoge, waarop
voorlezing uit de wetsrol wordt
gedaan.
almende,
gemeenschappelijke
gronden van een marke in OostNederland.
al numero, naar het getal.
aloe, leiieachtige plant in Afrika;
ook ingedikt sap van deze plant,
sterk purgerend.
aloen-aloen, o., groot plein voor
de woningen van Javaanse regenten.
op zijn gemak, in ledige
tijd.
aloof, loefwaarts, naar de windzijde.
alopecie, uitvallen van het haar;
verharing.
alp, nachtmerrie.
alpaca, bergschaap in de Andes

Altesse
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(Zuid-Amerika); ook: soort namaak-zilver.
al peso, naar het gewicht.
al pezzo, stuksgewijze, bij het stuk.
alpine, van de Alpen, voor aanduiding van Alpine ras: donkerharig Europees ras uit Alpenstreek.
alpinisme, bergsport.
alpino, alpenmutsje of baskisch
mutsje.
alruin, wichelares in Germ. yolksgeloof; wortel van mandragora,
gelijkend op verschrompeld mannetje, waaraan toverkracht wordt
toegeschreven.
al secco, op een droge achtergrond schilderen, in tegenstelling
met al fresco.
al segno, (muz.) van het teken af.
alt, tweede zangstem, lage vrouwenstern.
altaan, open uitstek aan een huis,
balkon.
al tempo, (muz.) volgens tijdmaat.
alterabel, veranderlijk, aan bederf
onderhevig.

altera pars, het andere deel, de
tegenpartij.
alteratie, verandering, ontstelteis, schrik.
alterato, (muz.) veranderd.
altercatie, onenigheid, twist.
alter ego, ander, tweede ik, plaatsvervanger.
altereren, veranderen, ontroeren,
ontstellen.
alter idem, elkander volkomen
gelijk.
alternatie, afwisseling, verandering.
alternatief, o., gedwongen keus
tussen twee moeilijke omstandigheden; bijv. nw.: beurtelings,
afwisselend.
alternator, wisselstroommachine.
alterneren, afwisselen, omwisselen, bij beurten waarnemen.
alterum tantum, nog eens zoveel,
het dubbele.
Altesse, (titel) Hoogheid, Doorluchtigheid.

althoorn
aithoorn, koperen blaasinstru-

ment.

altimeter, hoogtemeter.
Alting, wetgevende vergadering op

IJsland.

altitudo, hoogte (boven de zee-

spiegel).

altruisme, o., mensenliefde; toe-

wijding voor zijn medemensen.

altruistisch, belangeloos, zelfop-

offerend.

altviool, lage viool.
aluin, dubbelzouten, als looistof

gebruikt.

aluminium, o., een zeer licht, zil-

verkleurig metaal, uit aluinaarde verkregen.
alumnus, leerling of kwekeling.
alveolus, kleine holte, bijv. longblaasje.
amabile, (muz.) liefelijk.
a main armee, gewapenderhand.
amalgama, o., mengsel van een

of ander metaal met kwik;
mengsel; mengelmoes.
amalgameren, met kwik verbinden.
amant, minnaar; amante: minnares.
amanuensis, handlanger, vooral
in een natuur- of scheikundig
laboratorium.
amarant, sierplant, dichterlijk
symbool voor onsterfelijkheid;
dichterlijk voor purper; kostbaar
hout uit Zuid-Amerika.
amaril, harde steen in poedervorm voor het slijpen van metalen, glas, enz.
amateur, liefhebber, kunstvriend,
sportbeoefenaar (niet als broodwinning).
amaurose, zwarte staar, blindheid.
amazon, strijdbare vrouw; heldin; dame to paard; damesrijkleed.
ambages, mv., omhaal van woorden; verwarde redeneringen.
ambassade, gezantschap.
ambassadeur, gezant.
amber, welriekende harsachtige
stof.

26

a meta
ambidexter, alle verrichtingen

zowel met de linker- als de
rechterhand kunnende uitvoeren.
ambieren, streven naar (bijv. een
betrekking); verlangen naar
ambigu, dubbelzinnig.
ambiguiteit, dubbelzinnigheid.
ambilogie, dubbelzinnige uitdrukking.
ambitie, eerzucht; ook: lust,
ijver.
ambitieus, eerzuchtig; ijverig.
ambivalent, naar twee tegenstrijdige zijden overhellend.
amblyafie, gevoelsafstomping.
amblyopie, gezichtsverzwakking.
ambrosia, of ambrozijn, spijs
der goden, in de Griekse mythologie; ambrosiekruid: een plant.
ambulance, veldhospitaal.
ambulant, rondtrekkend; heen

en weer lopend.

amelioratie, verbetering, ver-

fraaiing.

amelioreren, verbeteren, verede-

len.

amelkoren, o., spelt, soort van

tarwe, waarvan stijfsel wordt gemaakt.
amen, het zij zo! het geschiede!
amendabel, voor verbetering vatbaar ; strafbaar met geldboete.
amende, geldboete.
amende honorable, openlijke
schuldbelijdenis.
amendement, o., verbetering, wijziging; voorstel tot wijziging van
een wetsontwerp.
amenderen, verbeteren, wijzigen;
veranderingen voorstellen.
amenorree, het uitblijven of ophouden van de menstruatie.
a mensa et toro, van tafel en bed.
amerikanisme, o., eigenaardige
Amerikaanse uitdrukking
amerij, een ogenblik, een ommezien; (samengetrokken uit Ave
Marij, Ave Maria, een r.k.
gebed).
a merveille, wonderschoon, voortreffelijk.
a meta, ter helft.

ametalisme
ametalisme, muntstelsel, waarin

de waarde niet berust op edelmetaal.
amethist, gekleurd berggesteente.
ametrie, onregelmatigheid, onevenredigheid.
L:metropie, in geneeskunde : foutzichtigheid.
amfibie, gewerveld dier, zowel in
het water als op het land levend.
amfibietank, tank die zowel op het
land als in het water gebruikt
wordt.
amfibieviiegtuig, vliegtuig dat
zowel van land als water kan
opstijgen en daarop dalen.
amfibische operatie, militaire
operatie tezamen door leger en
vloot.
amfibolie, dubbelzinnigheid.
amfilogie, tegenstrijdigheid.
amfioen, o., opium.
amfitheater, o., halfronde
schouwburgplaats met oplopende
zitplaatsen.
amfitryon, mild gastheer.
amfora, kruik of kroes met oren.
amiant, o., vezelsteen, asbest.
amicaal, vriendschappelijk.
amice, vriend (bij toespraak).
amicissime, beste vriend.
amicitia, vriendschap.
amict, schouderdoek van r.k.
geestelijken.
amirante, admiraal (in Spanje).
amitose, directe kerndeling bij
lagere organismen zonder chromosomenvorming.
ammonia, vluchtig loogzout,
sterk riekend.
ammoniak, vloeibare ammonia;
geest van salmoniak.
ammonshoorn, schelp in de vorm
van een ramshoorn; fossiel weekdier.
ammunitie, krijgsvoorraad.
amnesie, zwakheid van geheugen.
amnestie, kwijtschelding van
straf.
amnestieren, straf kwijtschelden.
amoebe, eencellig diertje, dat in
zoet water leeft of als parasiet in
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amputeren
het darmkanaal.

amok, moordzuchtige razernij.
Amor, liefdegod; amor patriae :

vaderlandsliefde; amor vincit
omnia: liefde overwint alles.
amoretten, kleine liefdegodjes.
amorevole, amoroso, (muz.) liefelijk, vleiend.
arnorf, vormloos.
amortisatie, schulddelging door
middel van geregelde aflossingen ;
ongeldig-verklaring, bijv. van
verloren papieren van waarde.
amortiseren, door aflossing staatsschuld delgen ; aan de dode hand
verkopen; een document ongeldig verklaren.
amotie, sloping, slechting; opruiming; ontzetting (uit een
ambt).
amourette, minnarijtje.
amoureus, verliefd.
amour-propre, eigenliefde, ijdelheid.
amoveren, slopen, slechten, afbreken; ook: ontzetten uit een
ambt
ampel, wijdlopig, in bijzonderheden.
amper, zuur ; ook: nauwelijks (van
Indon. ampir : bijna).
ampere, eenheid van electrische
stroomsterkte.
Amphion, erenaam voor groot
toonkunstenaar.
ampliatie, verdaging van een
rechtsgeding; duplicaat van een
akte.
amplificatie, uitzetting, vergroting.
amplissimus, hoogst-aanzienlijk,
zeer edel (titel van aartspriester ;
eretitel aan universiteiten).
amplitudo, maximale uitwijking,
evenwichtstoestand.
ampul, Iles voor het bewaren van
steriele geneesmiddelen; kannetje gebruikt bij de mis.
amputatie, afzetting van een
lichaamsdeel.
amputeren, een lichaamsdeel afzetten.

amulet
amulet, voorwerp dat als tovermiddel tegen ziekte of ongeval
moet dienen.
amusant, vermakelijk, onderhoudend.
amusement, o., vermaak, tijdkorting, uitspanning.
amuseren, vermaken, aangenaam
bezighouden.
amusie, verlies of afwezigheid van
muzikaal geheugen; gebrek aan
kunstzin; amusisch: niet kunstzinnig.
amylum, 0., zetmeel.
anaal, zie anus.
anabaptist, wederdoper.
anabasis, tocht naar boven; historisch werk van Xenophon over
tocht van Grieken van kust naar
binnenland van Klein-Azie.
anachoreet, spelonk- of bosbe-

woner ; kluizenaar

anachronisme, o., tijdrekenkundige fout; verwisseling van het
ene tijdvak met een ander.
anaeroob, organisme dat zonder
zuurstof kan leven.
anafora, herhaling van hetzelfde
woord aan het begin van verscheidene op elkaar volgende
zinnen of vffsregels.
anaglyfen, stereoscopische beelden, teweeggebracht door gebruikmaking van twee glazen
van verschillende kleur.
anaglypten, mv., half verheven
beeldwerk.
anagogie, zielsverrukking, geestverheffing.
anagram, o., letterwisseling, letterkeer, bijv. regen en neger,
rekel en kerel, koor en rook,
enz.
anakolouth, afwij king van logische
zinsconstructie.
analecta, bloemlezing.
analepsis, herstel der krachten;
aansterking
analeptica, versterkende middelen; opwekkende middelen.
analfabeet, iemand die niet
lezen of schrijven kan.
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anatomisch
analgesie, of analgie, ongevoeligheid voor pijn.
analgetica, pijnstillende middelen.
analist, iemand die het beroep
van chemisch analyseren uitoefent.
analogie, overeenkomst, overeenstemming.
analoog, overeenkomstig.
analyse, ontleding, oplossing, ontbinding.
analyseren, ontbinden, ontleden,
oplossen.
analytisch, ontbindend, ontledend, oplossend.
anamnesis, terugroeping in het
geheugen; onderzoek van de arts
naar de vroegere omstandigheden
van een patient.
gedaantevervoranamorfose,
ming ; verwrongen afbeelding
van een voorwerp.

anangki, Grieks woord voor noodlot.
anapest, versvoet van drie lettergrepen met de klemtoon op de
laatste.
anarchie, regeringloosheid; wetteloze toestand.
anarchisme, leer die elk staatsgezag verwerpt, een samenleving
wil van vrije associatie.
anarchist, rustverstoorder; voorstander van het anarchisme.
anastatische druk, procede om
van bestaand drukwerk herdrukken to maken door overbrenging op stenen of zinken
platen.
anastigmaat, samengesteld objectief bij lenzenstelsel, dat
scherp, niet vertekend beeld geeft.
anastomose, samenvloeiing; verbinding tussen twee holten.
anastrofe, woordverplaatsing„
anathema, o., vervloeking; banvloek ; kerkban.
anatocisme, o., ergerlijke woeker ;
woekerinterest; conversie der
rente in kapitaal.
anatomie, ontleedkunde.
anatomise,h, ontleedkundig.

anatomist
anatomist of anatoom, ontleedkundige.

anceps, dubbel, dubbelzinnig;
tweehoofdig.

anch' io sono pittore, ook ik ben
schilder.

anchylostomiasis, wormziekte
der mijnwerkers.

ancienniteit, opvolging naar

dienstjaren; voorrang wegens
dienstouderdom.
ancien regime, de oude heerschappij of staatsvorm; inzonderheid van voor de Franse revolutie.
ancora, (muz.) nog eens.
andante, (muz.) niet te vlug, gematigd.
andantino, enigszins langzaam.
androgenie, mensenschepping.
androgyn, tweeslachtig wezen.
androgynie, vrouwelijk voorkomen bij man; in plantkunde het
voorkomen van mannelijke en
vrouwelijke bloemen op eenzelfde plant.
androide, ledepop in mensengedaante, robot.
androfaag, menseneter.
andromanie, manziekheid.
anekdote, klein verhaal, historische trek, amusant voorval.
anemie, bloedarmoede.
anemologie, leer der winden.
anemometer, windmeter.
anemoscoop, windwijzer; weerhaan.
anerie, ezelachtigheid, domheid;
domme streek.
aneroldebarometer, droge barometer, dus zonder kwik; metaalbarometer.
anesthesie, verdoving van het
gevoel.
aneurie, zenuwzwakte.
aneurisme of aneurisme, o., zakvormige slagaderverwijding;
slagaderbreuk; aderspat.
angarie, het beslag leggen op
schepen van neutralen om voor
de staat te varen.
angeliek, engelachtig.

ankylose
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angelus, engel; katholiek gebed,

de groetenis van de engel aan de
H. Maagd; ook het klokje, dat
driemaal daags tot gebed oproept.
angelus tutelaris, beschermengel.
angina, keelontsteking.
angina pectoris, hartbeklemming.
bedektzadige
angiospermen,
planten.
anglaise, Engelse dans in vlug
tempo.
anglicaanse kerk, Engelse bisschoppelijke kerk.
anglicisme, woord of uitdrukking.
aan het Engels ontleend.
anglomaan, voorstander, navolger van al wat Engels is.
angulair, hoekig.
angustatie,vernauwing,verenging.
anhydrie, waterloosheid.
anhydriet, een watervrij miner aal.
aniline, een uit indigo of steenkolenteer gefabriceerde blauwe
kleurstof.

anima, ziel, geest.
animalisch, animaal, dierlijk.
animalisme, o., dierlijke levensverrichting.

animatie, bezieling.
animato, muziektempo: levendig,
opgewekt.

animeren, bezielen, aanmoedigen
animisme, geloof, bij natuurvol-

ken, aan de bezieldheid van de
gehele natuur.
ammo, moed, geest; ook: opgewektheid; in de handel: kooplust.
animositeit, vijandige gezindheid; verbittering.
animoso, moedig, flink.
anion, met negatieve electriciteit
geladen ion, dat zich bij ontlading afscheidt van de positieve
pool.
anisette, likeur uit anijszaad bereid.
anklet, korte sok tot over de
enkels; enkelband of -windsel.
ankylose, vergro iing : stijfheid
van gewrichten.

annalen
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anterioriteit

annalen, jaarboeken, geschied-

anomaal, van de regel afwijkend,

annaten,

anomalie, afwijking van de regel.
anoniem, naamloos, ongenoemd.
anonimiteit, naamsverzwijging.
anonymus, een ongenoemde.
anofeles, malariamug.
anorexie, verlies van eetlust.
anorganisch, onbewerktuigd, on-

boeken.

jaargelden;
sommen, die uit een geestelijk ambt
in de pauselijke schatkist worden
gestort; jaarmissen in de R.K.
Kerk.
anneliden, ringwormen.
annex, bijbehorend, verbonden.
annexa, aanhangels; bijlagen.
annexatie, inlijving; naasting
(bijv. van een land).
annexeren, naasten, bijvoegen.
annihileren, vernietigen, nietig
verklaren.
anniversaire, verjaardag; gedenkdag.
anno currente, lopende jaar.
sumo Domini, in het jaar Onzes
Heren.
anno mundi, in het jaar der
wereld.
annonce, bericht, aankondiging,
advertentie.
annonceren, aankondigen; bij
bridge: een bod doen.
anno passato, in het afgelopen
jaar.
annotatie, optekening, aantekening.
annoteren, aantekenen, optekenen; aanmerkingen schrijven.
annuarium o., jaarboek.
annueel, jaarlijks.
annuiteit, jaarlijkse aflossing van
kapitaal en rente tegelijk.
annuleren, vernietigen, afschaffen.
annulus, ring; annulus pontificalis: pauselijke zegelring.
annunciatie, aankondiging; Maria-Boodschap.
annus gratiae, het jaar, dat de
ringpredikanten prediken voor
een weduwe van een overleden
ambtsbroeder.
annus mirabilis, wonderjaar.
anode, de electrode aan de positieve pool; het uiteinde van de
draad, waardoor een electrische
stroom in een vloeistof wordt
gebracht.
anodyna, pijnstillende middelen.

onregelmatig.

bezield.

anormaal, onregelmatig, van de
regel afwijkend.

anosmie, verlies van geur.
a novo, opnieuw.
anoxemie, tekort aan zuurstof bij

bergbewoners.
Anschluss, aansluiting van Oostenrijk bij Duitsland, na 1918
gepropageerd; werd in 1938
tijdelijk een feit.

antagonisme,
vijandschap.

o., tegenwerking;

antagonist, tegenstander; vijand.
antapoplectisch, tegen beroerte
werkend.

antarctisch, tot de zuidpool behorend.

ante, voor.
antecederen, voorafgaan, de
voorrang hebben.

antecedent, o., voorafgaand ge-

val; iemands antecedenten: iemands vroegere handelingen,
denkwijze, leven.
antecessor, voorganger.
antedateren, vroegere dagtekening stellen.
antediluviaans, van voor de
Zondvloed; ook: zeer ouderwets.
anteloquium, o., het recht om
eerst to spreken; voorwoord.
ante meridiem, voor de middag.
antemetica, mv., middelen tegen
het braken.
antenataal, van v6Or de geboorte.
antenne, draad of stang voor
zending of ontvangst van radiogolven; voelspriet van insecten.
antependium, o., plaat uit bout of
ijzer voor een altaar.
anterioriteit, voorrang (meestal
wegens ouderdom).
.

antesignani
antesignani, mv., vaandeldragers
bij de Romeinen; voorvechters.
antesteren, als getuige oproepen.
anthem, Engels kerkgezang.
antheren, helmknopjes der bloemen, meeldraden.
anthologie, bloemlezing, verzameling van proza-stukken of gedichten.
anti, tegen.
antibiotica, geneesmiddelen tegen
infectieziekten.
antichambre, voorkamer, wachtkamer.
antichambreren, wachten tot
men toegelaten wordt.
antichrese, recht van geldschieter om de vruchten van een pand
te genieten in plaats van rente te
ontvangen.
antichrist, bestrijder van het
christendom, een vijand van
Christus.
antichronisme, o., fout tegen de
tijdrekenkunde.
anticipatie, beschikking bij voorbaat, vervroeging; vooruitbetaling; anticipatiebiljet is kortlopende schuldbekentenis van overheidsinstantie, vooruitlopend op
komende lening.
anticiperen, vooruitlopen op;
vooruit beschikken.
anticlericaal, tegen regering of
de invloed der geestelijkheid.
anticlimax, tegenstelling tot climax: verzwakking.
anticonceptioneel, de bevruchting tegengaand.
anticonstitutioneel, in strijd met
de grondwet.
anticycloon, centrum van hoge
luchtdruk.
antidotum, o., tegengif.
antiek, uit de Oudheid afkomstig;
in de trant of smaak der Ouden;
ouderwets.
Antieken, kunstenaars der Oudheid.
antifebrilia, koortsverdrijvende
middelen.
antifebrine, middel tegen koorts
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antirevolutionairen
en zenuwpijnen.
antifonarium, o., boek met
beurtgezangen.
antifonie, weerlegging; wisselzang.
antigenen, stoffen die in het organisme tegengiften vormen.
antikritiek, weerlegging van een
beoordeling.
antilogie, tegenspraak.
antimakassar, kleedje over stoelleuning, dat oorspronkelijk diende tegen vlekken van makassarolie in het haar.
antimilitarisme, verzet tegen bewapening als politiek machtsmiddel.
antiministerieel, tegen de regering gekant.
antimonium, o., spiesglans of
spiesglas, een zeer broos blauwachtig wit metaal.
antinationaal, strijdig met de
geest of met de belangen der
natie.
antinomie, tegenstrijdigheid van
twee wetten; onwettigheid.
antipapisme, verzet tegen pauselijke macht, vijandigheid tegen
de R.K. Kerk.
antipathie, afkeer; tegenzin.
antipoden, mv., tegenvoeters; ook:
tegenstanders.
antipyrine, middel tegen koorts,
hoofdpijn, zenuwpijnen, enz.;
verlaagt de temperatuur.
antipyrotica, middelen ter verlaging der temperatuur bij koorts.
antiqua, Latijnse staande drukletter ; my.: oudheden.
antiquaar of antiquair, kenner of
liefhebber van oudheden; koopman in oudheden; antiquariaat:
handel in oude boeken; magazijn
van oude boeken.
antiquiteiten, oudheden; voorwerpen der Ouden; ook: staatsregeling, gebruiken en zeden uit
de Oudheid.
antirevolutionairen, een staatkundige partij in Nederland,
tegenstanders der Franse revolutie en haar beginselen.

antiroyalistisch
antiroyalistisch, afkerig van het

koningschap.
antiroyalist, tegenstander van het
koningschap.
antisemiet, vijand der joden.
antisemitisme, jodenhaat, gezindheid en/of beweging tegen
de joden.
antisepsis, bestrijding van levende smetstoffen.
antiseptica, bederfwerende middelen.
antiseptisch, bederfwerend.
antistrofe, tegenzang.
antithese, tegenstelling; tegenoverstelling.
antitoxine, tegengif, i.h.b. dat
door organisme zelf gevormd
wordt tegen schadelijke bacterièn.
antoniem, bijv. nw.: tegengesteld
van betekenis: z.nw.: woord
met tegengestelde betekenis.
antonomasie, naamsverwisseling,
bijv. een Apelles voor: een schilder; een Cicero voor: een redenaar.
antraciet, zeer goede steenkoolsoort.
antrax, miltvuur of karbonkel.
antropocentrisch, de mens in het
middelpunt plaatsend.
antropofaag, menseneter.
antropofobie, mensenvrees.
antropogenese, de wording, het
ontstaan van de mens.
antropoide, mensaap.
antropologie, de leer van de
mens • menskunde.
antropometrie, het meten der
mensen, voor justitiedoeleinden
bijv.
antropomorfisme, o., of anvermensetropomorfose,
lijking, verzinnelijking; de vermenselijking van God, by.
antroposofie, religieuze wijsheidsleer over de mens, door Rudolf
Steiner uitgewerkt.
anurie, het wegblijven der urinelozing.
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apicultuur
anus, aars; opening van de aarsdarm; anaai: van de aars.

aoristus, tijd van werkwoord, die

handeling tijdelijk onbepaald,
doch meest in verleden, aangeeft.
aorta, lichaamsslagader.
a outrance, tot op het uiterste, op
leven en dood.
a. p., (handelsterm) anno passato:
afgelopen jaar.
Apachen, Indianen-stam; straatbandieten te Parijs of ook: bandieten in het algemeen.
apage satanas, ga weg van mij,
Satan!
apagogisch bewijs, bewijs uit het
ongerijmde van het tegendeel.
apaiseren, stillen, bevredigen,
doen bedaren.
apanage, jaarwedde van prinsen, niet-regerende vorsten, enz.
apart, afzonderlijk, voor zichzelf.
apathie, onaandoenlijkheid, gevoelloosheid, lusteloosheid.
ap- en dependentie, al het bijbehorende.
apepsie, slechte spijsvertering.
apercu, o., kort overzicht; ontwerp; hoofdinhoud.
aperiodiek, slingervrij, bijv. een
galvanometer, welks naald in
nieuwe evenwichtstoestand dadelijk stilstaat.
aperitief, middel om eetlust op te
wekken.
apert, open, duidelijk; openbaar.
a perte de vue, verder dan het oog
reikt.
apertuur, opening in menselijk
lichaam; wijdte van licht doorlatende opening bij optische
instrumenten; opening van testament.
a peu prês, ten naastebij.
apex, punt in het heelal, waarheen
sterrenstelsel of ster zich beweegt.
Apicius, Romeins fijnproever,
vandaar ook i.h.a.: smulpaap.
apicultuur, bijenteelt.

apirie
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apparitie

apirie, onervarenheid.
apistie, wantrouwen.
aplaneren, gelijk maken.
aplomb, o., vastheid van karakter,
handeling, gedrag, enz.; nadruk;
ook: loodrechte stand.
apocalypse, openbaring, speciaal
die van Johannes.
apocalyptisch, geheimzinnig;
raadselachtig; apocalyptisch getal: het geheimzinnige getal 666
in de Openbaring van Johannes.
apocope, afkorting, aan het einde
van een woord.
apocrief, eig. verborgen; ook verdicht, ongeloofwaardig.
apocriefen of apocriefe boeken,
door de Kerk niet als echt erkende bijbelboeken.
apodictisch, onweerlegbaar, onvoorwaardelijk ; op al te stellige
wijze.
apodosis, hoofdzin achter een
voorwaardelijke bijzin, bijv.:
„als ge hem vreest, zal hij u

apologie, verweerschrift.
apoloog, fabel met een moraal.
apoplexie, beroerte.
apostaat, afvallige.
apostasie, geloofsverzaking; afvalligheid.
apostel, afgezant; hij, die een
godsdienstleer verkondigt; een
der jongeren van Jezus; per
pedes apostolorum, of, op apostelpaarden, te voet.
a posteriori, achteraf beschouwd;
op ervaring steunende.
apostille, kanttekening; naschrift.
apostolaat, o., waardigheid van
een apostel; roeping daartoe;
bisschoppelijke waardigheid.
apostolicisme, o., de onaantastbare kerkelijke heerschappij.
Apostolicum, deel van het N.T.
dat de Handelingen en de Brieven omvat; apostolische geloofsbelijdenis.
apostolisch, wat van de apostelen
komt; apostolische kamer: be-

apoftegma, o., zedenspreuk,
kernspreuk.
apogamie, ontstaan van rijp zaad
zonder voorafgaande bevruchting.
apogeum, o., het punt in de baan
van maan en ster, dat het verst
van de aarde is verwijderd.
a point, van pas; (in het biljartspel) om niet; ook als handelsterm : de juiste ontvangst en uitgaaf aanduidend.
Apollinisch, wat Apollo betreft,
evenwichtig, harmonisch tegenover Dionysisch: in staat van
vervoering.
Apollo, zonnegod, god van de
dicht- en toonkunst; ook: toonbeeld van mannelijke schoonheid.
Apollyon, verderver, engel des
doods.
apologeet of apologist, verdediger, vooral van het christendom.
apologetiek, leer der verdediging
van de christelijke godsdienst.

te Rome; apostolische stoel :
het pauselijk hof.
Apostolische Vaders, (geschriften van) die in contact met de
apostelen stonden of gedacht
werden te staan; soinmige oorspronkelijk in het N.T. opgenomen.
apostrofe, het afkappingsteken;
ook: toespraak, vermaning.
apotheek, eig. bergplaats; plaats
waar geneesmiddelen bereid en
verkocht worden.
apothema, o., loodlijn uit het
middelpunt van een regelmatige
veelhoek neergelaten op een der
zijden.
apotheose, het plaatsen van een
mens onder de goden; verheerlijking, hulde.
apparaat, o., toestel.
apparent, duidelijk, waarschijnlijk.
apparentie, waarschijnlijkheid;
ook: uitwendig voorkomen.
apparitie, geestverschijning.

beheersen".

heerders van 's pausen inkomsten

appartement
appartement, o., vertrek; gedeelte
van een huis.
appassionato, (muz.) hartstochtelijk, gevoelvol.
appel, o., oproeping, verzamelen
voor de soldaten; hoger beroep;
vernieuwde inzet bij een spel om
weer te mogen meespelen; nominaal appel: het afroepen der
namen.
appellant, iemand, die in hoger
beroep komt, die tegen een beslissing opkomt.
appellatie, beroep op een hogere
rechtbank.
appellativum, o., soortnaam.
appelleren, in hoger beroep gaan;
opnieuw inzetten bij verlorenspel.
appelschimmel, wit paard met
ronde, donkere vlekken.
appendicitis,
blindedarmontsteking.
appendix, wormvormig aanhangsel van de blinde darm;
aanhangsel bij een boek.
apperceptie, bewuste waarneming.
appertinentien, bijbehorende zaken.
appetijt, appetit, eetlust, trek.
applaudissement of applaus, bijval ; toej uiching.
applaudisseren, toejui chen.
applicabel of applicatief, toepasselijk.
applicatie, toepassing; inspanning,
ijver; toediening van geneesmiddelen; uitgeknipte figuren op
stof aangebracht als versiering.
applicatuur, vingerzetting, bij
het bespelen van een instrument;
oplegsel.
appliceren, toepassen, aanwenden; applicatie op een stof aanbrengen.
applique, metalen oplegsel op
meubels.
appoggiato of appoggiando,
(muz.), gedragen.
appoint, o., saldo, aanvulling;
pasmunt; ook: wissel, die getrokken wordt om het saldo van
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apris nous le deluge
een rekening te vereffenen; remise, uit vele kleine wissels
bestaande.
appointement, o., bezoldiging;
rechterlijke beslissing
appointeren, een rekening vergelijken met de boeken; bezoldigen.
apporte! breng hier! (gebod aan
een bond).
apporteren, brengen, halen.
appositie, (taalkunde) bijstelling;
aanhechting van zegels; aangroeien van nieuwe cellen.
appreciatie, schatting, waardering.
apprecieren, waarderen.
apprehensie, gevangenneming;
schroom, vrees; ook: bevatting,
begripsvermogen.
apprenti, leerling.
apprentissage, leertijd.
appreteren, gereedmaken; gladmaken (van leder, weefsels,
enz.)
appretuur, toebereiding; de pap
in de weefsels; middel om glad
en glanzend te maken.
approbatie, vergunning; goedkeuring.
approbatur, wordt goedgekeurd.
approberen, goedkeuren.
approcheren, naderbij brengen,
naderen; loopgraven maken.
approches, loopgraven.
approfonderen, uitdiepen, grondig onderzoeken.
approprieren, toeeigenen; behoorlijk inrichten.
approuveren, goedkeuren.
approvianderen, van proviand
voorzien.
approxiumatief, bij benadering,
bij raming.
appui, steunpunt, leuning; appuimain: schilderstok.
appunto, zie: appoint.
appuyeren, ondersteunen; aandringen op; drukken.
a presentation, (bij wissels: op
vertoon, op zicht.
apres nous le deluge, na ons de

apris nous le deluge

archief
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zondvloed, na ons kome het
onheil!
aprês tout, tenslotte, welbeschouwd.
a prima vista, (muz.) van het
blad spelen; dadelijk betalen (een
wissel).
a priori, van te voren; alleen door
redenering, zonder ervaring.
aprioristisch, op de feiten vooruitlopend.
a prix fixe, tegen vaste prijs.
a proportion, naar evenredigheid.
a propos, te rechter tijd, van pas;
ook een uitroep : zeg Bens! — hij
raakte van zijn apropos: hij
dwaalde van zijn onderwerp af,
raakte van zijn stuk.
apsiden, uiteinden van de as van
een planetenbain; apsiden-lijn:
grootste as der loopbaan van
een planeet.
aptera, vleugelloze insecten.
aptitude, geschiktheid.
apurement, o., nazien en afsluiten van een rekening.
apyrisch, vuurvast, onbrandbaar.
aqua communis, gewoon water.
aqua destillata, gedistilleerd water.
aquaduct of aquaduc, o., waterleiding, ook : het leidingskanaal.
aquamarijn, zeegroen, ook : een
zeegroen edelgesteente, beril;
een zeegroene verf.
aquapunctuur, huidprikkeling
door een waterstraal.
aquarel, waterverftekening.
aquarium, o., glazen bak of kom
voor vissen of waterplanten; bewaarplaats van water in een
apotheek.
Aquarius, de Waterman (sterrenbeeld).
aquatinta, graveerkunst, tekeningen in Oostindische inkt nabootsend.
a quatre mains, (muz.) voor vier
handen.
a quattro voci, voor vier stemmen.
aquavita of aqua vitae, levenswater ; brandewijn.

arabesk, Arabische versiering aan

meubels, huizen, enz ; slingerende lijn, versierd met bladeren e.a.
figuren.
arachniden, spinachtige dieren.
arachnoloog, kenner van spinnen.
arak, brandewijn uit rijst en suiker
getrokken.

Aramees, Semitisch dialect, in Syrie gesproken ten tijde van Jezus.
arbiter, scheidsrechter.
arbiter elegantiarum, persoon
die toon aangeeft in mondain
milieu.
arbitrage, beslissing door scheidsrechters; berekening der koersen
en prijzen op verschillende beur-

zen.

arbitrair, eigenmachtig, wille-

keurig.

arbitrant, hij die arbitreert.
arbitreren, geld- of wisselkoersen
berekenen.
arbitrium, o., de beslissing van de
scheidsman; bevinding, mening;

ook: willekeur.

arboretum, verzameling boomsoorten ten dienste van de wetenschap.
arboricultuur, het kweken van
bomen.
arcade, booggewelf; overwelfde
gang.
arcadisch, herderlijk; landelijk;
onschuldig.
arcanum, o., of arcana, o., mv.,
verborgenheid, geheim; geheim
geneesmiddel.
arcato, (muz.) met de strijkstok te
spelen.
arceren, bij het graveren of tekenen evenwijdige schuine strepen trekken voor de schaduw.
archaIsme, o., verouderd woord
of 'iitdrukking.
archeologie, oudheidkunde.
archeoloog, oudheidkenner.
archi, voorvoegsel ter versterking,
ons: aarts.
archief, o., bewaarplaats, ook ver-

zamelplaats van schriftelijke documenten.

archimandriet
archimandriet, overste van een

Grieks klooster.
archipel, eilandenzee; de eilanden
zelf.
architect, bouwkundige.
architectonisch, bouwkundig.
architectuur, bouwkunst.
architraaf, de op kolommen rustende dwarsbalk, bovendrempel.
archivalia, archiefstukken.
archivaris, bewaarder, opzichter
van een archief.
archont, eerste regeerder in oud
Athene.
arco, strijkstok; ook: streek met
de strijkstok.
arctisch, noordelijk, tot het poolgebied behorend.
ardent, vurig.
arduin, hardsteen uit de Ardennen.
are, eenheid der vlakte- of landmaten, Ned. vk. roede = 100 vk.
meter.
areaal, oppervlakte.
arena, kampplaats; het met zand
bestrooide middengedeelte van
een circus.
areometer, vochtweger.
Areopagus, oud gerechtshof te
Athene; ook: vergadering van
wijzen, geleerden.
Ares, Griekse naam voor de oorlogsgod.
argentaan, o., nieuw zilver, mengsel van koper, zink, ijzer en
nikkel.
argenteren, verzilveren.
argenterie, zilverwerk.
argentum, zilver.
argentum vivum, o., kwikzilver.
argon, scheikundig element.
Argonauten, mv., Griekse zeehelden, de veroveraars van het
gulden vlies.
argot, o., dieventaal, ook: spreektaal in een bepaald beroep; bargoens; koeterwaals; argotisme,
o.: uitdrukking uit het argot.
argument, o., bewijsgrond.
argumentatie, bewijsvoering; beredenering.

36

ark(e)
argumenteren, bewijzen, betogen.
argumentum, bewijs; — e con-

trario : bewijs uit het tegengestelde; — ad hominem: bewijs
uit wat de tegenstander zegt;
bewijs uit het zwijgen
van de tegenstander.
argusogen, altijd open, waakzame ogen.
aria, lied, zangstuk voor een stem.
ariaan, aanhanger van het arianisme, de leer van Anus, een
geestelijke te Alexandria, die in
de 4de eeuw na Christus leefde en
de goddelijkheid van Christus
loochende.
ariditeit, dorheid, droogheid, magerheid.
Ariel, (Hebreeuws) Leeuw Gods;
lucht- of watergeest; ook: soort
van antilope.
Ariers, Indogermaanse Indiers en
Iranen, onjuiste rassistische naam
voor leden van een z.g. Arische
stam.
Aries, de Ram (een sterrenbeeld).
Ariman, de Geest des kwaads in
de leer van Zoroaster.
Anion, beroemd Grieks dichter;
erenaam voor iemand, die zijn
hoorders geheel onder zijn invloed brengt.
arioso, (muz.) geschikt om te
zingen.
Arische talen, Perzische en Indische talen; in meer algemene
zin: Indogermaanse talen.
aristarch, streng maar billijk beoordelaar.
aristocraat, voorname; edele.
aristocratie, de voorname wereld ;
de gezamenlijke aristocraten;
ook: heerschappij der adellijken
of voornamen.
aristocratisch, wat tot de aristocratic behoort.
aritmetica, rekenkunde.
aritmeticus, rekenkundige.
aritmetisch, rekenkundig.
aritmie, onregelmatige hartslag.
ark(e), vaartuig, dat Noach bouwde voor de zondvloed; ark des

ark(e)
verbonds kist met de stenen
tafelen der wet, meegedragen op
de woestijntocht; kast in synagoge, waarin de heilige wetsrollen zijn geborgen.
arlecchino, arlequin, grappenmaker, potsenmaker, harlekijn.
armada, krijgsvloot; in het bijzonder de Spaanse vloot van
1588; ook: een uitgerust leger.
armada, gordeldier.
Armageddon, berg in Openbaring
v. Johannes 16: 16, plaats van
strijd tussen Christus en zijn
vijanden; fig. wereldstrijd.
armatuur, bewapening, wapenrusting; ook de ijzeren banden,
het beslag, waardoor de delen
van een machine, enz. vastgehouden worden.
armborst, de grote voet- of kruisboog der middeleeuwse krijgslieden.
armee, leger.
armeekorps, o., zelfstandig optredende legerafdeling.
armida, wapendraagster; de schone vrouw in Tasso's „Verlost
Jeruzalem", vandaar ook: verleidelijke vrouw.
arminianen, aanhangers van Arminius, remonstranten.
armistitium, wapenstilstand.
armoriaal, o., wapenboek; boek
met geslachtswapens.
arnica, schapenkruid; ook: een
krachtig geneesmiddel.
aroma, geur, vooral van de
planten.
aromatisch, geurig, kruidig.
arpeggiato, (muz.) afgebroken
toon.
arpeggiatura, reeks van afgebroken tonen.
arpeggio, het spelen van een
accoord in gebroken vorm, meestal opklimmend van de bastoon
uit.
arrangeren, in orde brengen,
rangschikken; een schikking maken; bijleggen; een muziekstuk
pasklaar maken voor een orkest
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arsenicum
of voor andere instrumenten dan
waarvoor het geschreven is.
arrangement, o., schikking; regeling.
arrenderen, (ver)pachten.
arres, (Barg.) vrees, angst.
arrest, o., beslaglegging; inhechtenisneming; gedwongen verblijf in kamer of huis; vonnis.
arrestant, aangehouden persoon;
gevangene.
arrestatie, gevangenneming.
arresteren, gevangennemen; bekrachtigen van besluiten; goedkeuren van notulen.
arriere pensee, bijgedachte; bijoogmerk.
arriere saison, laatste deel van
het seizoen; najaar.
arrimage, het stuwen van een
lading in een schip.
arrimeren, stouwen, opstapelen.
arriveren, aankomen; gebeuren.
Arrive, iemand die er gekomen
is.
arrivisme, streven om kost wat
kost er to komen.
arrivist, iemand, die zich met
weinig kieskeurige middelen een
positie schept.
arrogant, laatdunkend, aanmatigend.
arrogantie, aanmatiging.
arronderen, afronden; in samenhang brengen.
arrondissement, o., afronding;
rechtsgebied van een arrondissementsrechtbank; een zeker aantal lagere scholen onder een
schoolopziener geplaatst; onderafdeling van een departement in
Frankrijk; in Belgie administratief deel van provincie.
arroseren, besproeien, begieten;
bij termijnen betalen.
arrosie, het wegvreten, afknagen.
arrowroot,
o., Westindische
pijlwortel; het meel daarvan.
arsenaal, o., tuighuis, wapenma-

-

gazijn.

arsenicum, o., of arseen, o., een
zeer sterk mineraal vergif; ar-

arsenictun

senicum-oxyde: rattenkruid.

arsis, (muz.) stern- of toonver-

heffing; het opheffen der hand
bij het maatslaan; in de dichtkunst de versvoet, die de klemtoon heeft.
ars longa, vita brevis, de kunst is
lang, het leven kort.
artefact, bewerkt voorwerp uit de
prehistorie.
arterie, slagader.
arteriosclerose, verkalking der
bloedvaten.
artesische put, geboorde welput
voor zoet water.
artes liberales, de zeven vrije
kunsten aan de middeleeuwse
universiteiten.
articulatie, gewrichtsverbinding,
geleding; duidelijkheid van uitspraak.
articuleren, duidelijk de woorden
uitspreken.
artificieel, kunstig, kunstmatig.
artificieus, listig, sluw.
artillerie, geschut; troep, die het
geschut bedient; artilleriepark:
reserve der artillerie; opstellingsplaats der kanonnen.
Artis, (eig. Natura artis magistra)
dierentuin te Amsterdam.
artisjok, als groente gekweekte
distelsoort.
artist, kunstenaar; soms : kunstenmaker.
artiste, kunstenares.
artistiek, kunstig, volgens de
regels der kunst; als een kunstenaar.
artium magister, meester der
vrije kunsten.
fart pour fart, kunst ter wille van
de kunst.
artritis, jicht, gewrichtsontsteking.
asa foetida, duivelsdrek; hars van
een Perzische plant.
a salvo, onbeschadigd (op vrachtbrieven).
asbest, vezelachtig mineraal, onbrandbaar, meest in platen aangebracht.
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askenen
ascariden, spoelwormen, een soort

ingewandswormen.

asceet, iemand die in vrome en

strenge afzondering leeft, boeteling; onthouder.
ascendent, in horoscopie: punt in
baan van de zon, die op tijdstip
van geboorte boven Oostelijke
horizon komt.
ascendenten, bloedverwanten in
opgaande lijn.
ascenseur, toestel om personen en
goederen naar boven te brengen;
lift.
ascentie, opstijging; hemelvaart.
ascese, strenge en vrome levenswijze ; boetedoening; levenswijze
der monniken; doding des
vlezes.
ascetiek, de leer der ascese.
ascetisch, vergeestelijkt, vroom,
van strenge levenswandel.
ascites, buikwaterzucht.
Ascot-races, de jaarlijkse paarden-wedrennen op de Ascotheide in Engeland.
asdic, (afk. voor: anti submarine detection and indication
committee), toestel voor opsporing van onderzeeboten.
Asen, goden in de Noorse fabelleer.
asepsis, wondbehandeling met
voorkoming van alle infectie.
aseptisch, onbederfelijk, niet rottend.
asfagie, onvermogen om te slikken.
asfalt, o., aardpek; berg- of steenhars.
asfyxie, stilstand van ademhaling; dood door stiklucht; onmacht.
asiento, Spaans woord voor zitting
of verdrag: verlof om slaven in
Spaanse kolonien in te voeren.
asitie, het vasten; gebrek aan
eetlust.
askelen, (Barg.) handelen.
Askenazim, alle niet van Spaanse
of Portugese voorouders stainmende joden.
askenen, (Barg.) stelen, beroven.

asmodeus
asmodeus, asmod6e, demon der

onreine liefde; verstoorder van
het echtelijk geluk; ook: koningsslang in Japan.
asociaal, zonder sociaal (verantwoordelij kheids ) besef.
A. son aise, op zijn gemak, ongedwongen.
a son gout, naar zijn smaak.
aspect, o., aanblik; voorteken;
uitzicht in de toekomst; aspecten ; verschillende standen
der planeten onderling.
asper, ruw; asperifolia: ruwbladigen.
asperge, lelieachtige plant, ondergronds gekweekt om witte spruiten; ook paal voor tankversperring.
asperine, acetylsalicylzuur, koortswerend en pijnstillend middel
(oorspr. een merknaam).
asperiteit, ruwheid, scherpte,
hardheid.
aspersie, besprenkeling (met wijwa ter)
aspic, koud vices of vis in gelei;
ook: zeer vergiftige adder.
aspirant, iemand, die dingt naar
een betrekking.
aspiratie, inademing; het streven
of trachten; het met aanblazing
uitspreken van een klank.
aspirator, toestel om de lucht op
te zuigen; zuigmachine.
aspireren, naar iets streven of
dingen; uitspreken met een aanblazing.
assagaai, werpspies der kaffers.
assai, (muz.) genoeg, zeer.
assaineren of assaneren, gezond
maken; volgens de gezondheidsleer inrichten.
assaisonneren, kruiden, smakelijk maken; aanmaken van salade.
assaut, bestorming; schermoefening.
assemblee, vergadering.
assertie, bewering; verzekering;
het beweerde.
assertorisch, bewerend, bevesti-
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assurnptie

gend; assertorische eed: bekrachtigingseed na een getuigenis.
assessor, degene die de voorzitter
bijstaat; bijzitter (in academische
senaat, studentenvereniging of
kerkvergadering).
assez, genoeg.
assidu, aanhoudend vlijtig, volhardend, onverpoosd.
assignaat, o., Frans papieren geld
tijdens de eerste revolutie.
assignatie, schriftelijke aanwijzing
tot betaling.
assigneren, aanwijzing geven tot
betaling.
assimilatie, gelijkmaking; aanpassing; opneming en verwerking van voedingsstoffen; (in de
taalkunde) gelijkmaking van twee
medeklinkers.
assises, openlijke rechtszittingen;
cour d'assises. crimineel gerechtshof in Frankrijk en Belgic.
assisteren, helpen, bijwonen.
assistent, helper; toegevoegd persoon.

assistentie, hulp, bijstand; onder-

stand.

associatie, vereniging, vennoot-

schap om handel te drijven; in
natuurwetenschap: aanduiding
van bepaalde verbindingen; in
psychologie (vaak willekeurige)
verbinding van denkelementen
of voorstellingen.
associe, deelhebber; handelsgenoot, vennoot, compagnon..
associeren, (zich), zich vererngen;
een vennootschap aangaan.
assonantie, gelijkheid van klank,
van toon.
assorteren, naar soorten uitzoeken (sorteren); zich assorteren:
zich met verscheidenheid van
waren wel voorzien.
assortiment, gevarieerde voorraad waren.
assurneren, aan zich toevoegen,
vooral van leden aan een cornmissie.
assumptie of assumtie, toevoeging; opneming in de hemel, in

assumptie

het bijzonder Maria Hemelvaart 15 Aug.
assuradeur, verzekeraar tegen
brand, hagelslag, inbraak, op
het leven, enz.
assurant of astrant, aanmatigend, stout, vermetel.
assurantie, verzekering; zelfvertrouwen,brutaliteit.
assureren, verzekeren.
Assyrioloog, kenner van Assyrische oudheden.
astatisch, wankelbaar, niet standvastig.
astatium, radioactief element
(At), synthetisch bereid, behoort
tot roep der halogenen.
asterie of asterisme, eigenschap
van mineralen streep- of stervormige lichtverschijnselen voort te
brengen, vooral bij edelsteen.
asterisk of asterisque, sterretje
(verwij zingsteken) ; dagbladartikel met sterretjes getekend.
asteroiden, kleine planeten tussen
Mars en Jupiter.
asthenie, krachteloosheid.
asthenisch, krachteloos.
astigmatisme, o., storing in het
gezichtsvermogen.
astma, o., kortademigheid, benauwdheid.
astmatisch, aamborstig, benauwd.
astraal, wat tot de sterren behoort.
astraal-lamp, sterren- of glanslamp (zonder schaduw), ook
argandse lamp geheten.
astraal-lichaam, o., in het spiritisme: het tweede etherische
lichaam van de mens.
astrakan, o., gekruld lammerenbont.
astrant, zie: assurant.
astrofysica, wetenschap der fysische eigenschappen der sterren.
astrognosie, kennis van de plaats
van sterren en sterrenbeelden.
astrografie, sterrebeschrijving.
astrolabitun, o., graadboog; sterren- of poolshoogtemeter.
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atheneum
astrologie, sterrenwichelarij.
astroloog, sterrenwichelaar.
astronautiek, luchtvaart door de

hemelruimte.

astronomic, sterrenkunde.
astronomisch jaar, o., jaar, welks

duur naar uren en minuten
wordt berekend.
astronoom, sterrenkundige.
asyl, o., vrijplaats voor vervolgden.
asymmetrie, onevenredigheid,
wanverhouding.
asymptoot, rechte lijn, die een
kromme nadert zonder haar ooit
te raken.
asyndeton, o., weglating der voegwoorden.
asystolie, gebrekkige hartwerking
atactisch, onregelmatig; wanordelijk.
atalante, admiraalvlinder, schoenlapper.
atap, (Maleis) dakbedekking van
gedroogde palmbladen.
ataraxie, onverstoorbaarheid, zielerust (ideaal der stoicijnen).
I tfitons, op de tast.
atavisme, het terugkomen van
lichamelijke of geestelijke eigenschappen of kenmerken van
vroegere geslachten.
atax, taxameter-automobiel.
ataxie, wanorde in de geestelijke
vermogens.
atechnie, kunsteloosheid; onbekendheid met een kunst of wetenschap.
atelanen, mv., Ouditaliaanse
kluchten.
atelier, o., werkplaats voor schilder, fotograaf, enz.
a tempo, in de maat ; op het goede
ogenblik.
ater dies, zwarte dag ; ongeluksdag.
athanasie, onsterfelijkheid.
atheisme, o., godloochening.
atheist, godloochenaar.
atheneum, o., vroeger: inrichting voor hoger onderwijs; in
Belgi8 staatsschool voor middelbaar en voorbereidend hoger
onderwijs samen.

athermaan
athermaan, geen warmtestralen
doorlatend.
at home, thuis ; ook: in eigen
land.
athopie, gezichtszwakte.
atjar, o., (Maleis) ingelegd zuur.
atlant, kroonlijstdrager, meestal in
de gedaante van een man.
Atlantic Charter, in 1941 opgesteld handvest, grondslag van de
organisatie der Verenigde Naties.
Atlantis, mythisch (ei)land ten
westen van straat van Gibraltar.
atlantisch, groot ; reusachtig;
zuidwestelijk.
Atlas, titan die de aardbol draagt ;
halswervel; landkaartenboek;
zware, glanzende, zijden stof.
atleet, kampvechter, worstelaar
(bij de Ouden); zwaar gebouwd,
sterk man.
atletiek, krachtsport ; worstelkunst.
atletisch, krachtig, gespierd.
atman, Sanskrit woord voor adem ;
diepste wezen van de mens.
atmologie, leer der verdamping
van het water.
atmosfeer, dampkring; de (gemiddelde) druk van de dampkring op aarde.
atmosferische drukking, drukking der lucht op de lichamen.
atmosferologie, leer van de
dampkring; weerkunde.
atol, ringvormig koraaleiland.
atomisme, leer dat alle lichamen
uit atomen zijn opgebouwd.
atonie, ontspanning, verslapping,
zwakte van het lichaam.
atonisch, toonloos, mat, slap.
atonon, o., onbetoond woord.
atoom, kleinste deeltje van chemisch element met de specifieke
eigenschappen van dit element.
atoombom, enorm explosieve
bom, waarvan de energie door
atoomsplitsing geleverd wordt.
atoomenergie, energie welke vrijkomt door transformatie van
atoomkernen.
atoomgetal, aantal electronen in
atoom.
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atticism e
a tort et a travers, zonder overleg; onbezonnen; in het wild.
a tout prix, tot elke prijs.
a tre, (muz.) voor drie stemmen ;
tre voci of parti: driestemmig.
atresie, het ontbreken van natuurlijke lichaamsopeningen.
atrium, o., voorhof, voorzaal; ook :
hartkamer.
atrociteit, wreedheid, afschuwelijkheid.
atrofie, wegkwijning, wegtering.
a trois, met zijn drieen; a trois
voix: driestemmig.
atropine, vergiftige drank uit de
belladonna.
attacca, (muz.) begin!
attaché, toegevoegde aan een gezantschap, legatie of missie;
leerling-diplomaat.
attacheren, toevoegen, aankleven;
genegen zijn.
attaque, aanval; ook : lichte beroerte.
attaqueren, aanvallen, aangrijpen.
atteinte, lichte aanval van ziekte;
schok, stoot, kwetsuur; krenking.
attelage, bespanning, span paarden ; ook: paardetuig.
attelemiese, (Barg.) tot stervens
toe.
attenderen, acht geven op; opmerkzaam maken op.
attenoj(e), (Barg.). uitroep van
verbazing; kijk toe! zeg es!
hemel!
attent, opmerkzaam; oplettend.
attentaat, inbreuk op iemands
rechten; aanranding; moordaanslag.
attentie, oplettendheid, aandacht.
attenueren, verzwakken; verdunnen ; verzachten.
attest, o., of attestatie, getuigschrift ; attestatie de vita: verklaring van in leven to zijn;
attestatie de morte: overlijdensakte.
attesteren, verklaren, bekrachtigen, getuigen.
atticisme, o., attisch taalgebruik;
geestige taal.

attila
attila, kort huzarenbuis, van tres-

sen voorzien.
Attisch, van Attica, de Griekse
landstreek; smaakvol en vernuftig als van de Grieken; attisch
zout: fijne scherts, geestigheid.
attitude, lichaamshouding, stand
van het lichaam.
attorney, (in Engeland) gemachtigde, procureur; attorney general: procureur des konings,
procureur-generaal.
attouchement, o., aanraking, betasting; (in het pianospel) aanslag.
attractie, aantrekking; aantrekkingskracht.
attraheren, aantrekken.
attraits, aanlokkelijkheden; bekoorlijkheden.
attrape, valstrik, misleiding; op
attrape spelen: trachten iemand
beet to nemen.
attraperen, betrappen, beetnemen, bedriegen.
attribueren, toeschrijven; toeeigenen.
attributie, toekenning, bevoegdheid.
attribuut, o., eigenschap; kenmerk; (in de taalkunde) : bijvoeging.
attritie, wrijving; berouw.
attroupement, o., samenscholing,
oploop.
Au, scheikundig symbool voor
aureum: goud.
aubade, ochtendbegroeting met
muziek.
auberge de la jeunesse, jeugdherberg.
aubergine, sierplant, vruchten
worden als groente gegeten.
an besoin, in geval van nood.
an contraire, integendeel.
au courant, op de hoogte.
auctie, openbare verkoping.
auctioneren, veilen.
auctor delicti, de dader.
auctor intellectualis, geestelijke
vader, aanstichter.
audiatur et altera pars of audite
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aurea bulla
et alteram partem, hoor ook
de andere partij.
audientie, gehoorverlening; rechtszitting.
audifoon, oorhoorn voor hardhorigen.
audiometer, gehoormeter.
auditeur, bijzitter (in gerechtshoven) ; toehoorder; auditeur
militair: rechterlijk ambtenaar
bij een krijgsraad.
auditie, rechtsgebied van een
krijgsraad; niet openbare muzikale bijeenkomst.
auditief, het gehoor betreffend,
bijv. auditief geheugen naast of
tegenover visueel geheugen (op
het gezicht betrekking hebbend).
auditorium, o., gehoorzaal; al de
toehoorders.
au fait, ter zake; au fait zijn: van
iets weten.
Aufklitrung, Verlichting; tijdperk
der Aufklarung: tweede helft
18de eeuw.
an fond, in de grond; in het wezen
der zaak.
Augiasstal, zeer moeilijk en onaangenaam werk.
augiet, sterk schitterende steen.
augment, toevoegsel; voorgevoegde klank of lettergreep.
augmentatie, vermeerdering.
augmenteren, vermeerderen, bijvoegen.
augur, waarzegger, vooral uit de
vlucht der vogels; auguren-lach:
lath van verstandhouding tussen
bedriegers.
aula, gehoorzaal der universiteit.
au large, ruim, gemakkelijk; op de
hoge zee.
au moment, op het ogenblik.
an pair, van gelijke waarde; in
dezelfde mate; zonder opgeld.
an porteur, aan brenger, aan
toonder.
aura, gewaarwording, die een
ziekte aankondigt; aangename
lucht; in spiritisme: astrale stof
rond het lichaam.
aurea bulla, gouden bul.

aurea mediocritas
aurea mediocritas, de gulden
middelmaat.
aureool, licht- of stralenkrans.
au reste, overigens.
aureum saeculum, gouden eeuw.
au revoir, tot ziens.
auricheren, reinigen van kleren in
reeks gesloten machines (volgens
procede van Aurich).
auriculaire confessie, oorbiecht.
auripigment, o., een delfstof, gele
of rode arsenicum bevattend ;
koningsgeel.
auri sacra fames, de verwenste
gouddorst.
auriscoop, instrument voor onderzoek van het oor.
Aurora, godin van de morgenstond ; het morgenrood.
aurora borealis, noorderlicht.
auscultant, toehoorder ; bijzitter,
die niet mag stemmen.
auscultatie, onderzoek door het
gehoor (van het hart, de borst,
enz.).
ausculteren, toehoren, luisteren;
onderzoeken door het gehoor.
Ausdauer, volhardingsvermogen.
Ausgleich,overeenkomst ;vergelijk.
a uso, volgens gebruik.
auspicien, voortekens ; bescherming ; toezicht.
austeriteit, strengheid, stugheid.
austraal, zuidelijk.
Austrisch, naain voor Maleis-Polynesische talen.
Ausweis, legitimatie-bewijs; vergunning.
autarchie, zelfbestuur.
autarkie, zelfgenoegzaamheid, het
in eigen behoeften kunnen voorzienzonder invoer uit buitenland.
aut Caesar aut nihil, alles of
niets, (Caesar wezen of niets).
auteur, schrijver, dichter; bewerker ; oorzaak.
geloofwaardigauthenticiteit,
heid ; echtheid.
authentiek, echt, deugdelijk; geIoofwaardig; rechtsgeldig.
autobiografie, beschrijving van
eigen leven.
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automatiek

autocefale hoofden, kerkhoofden

in het oosterse christendom, die
op zichzelf staan, d.w.z. het gezag van Rome niet erkennen.
autochrome plaat, lichtgevoelige
plaat voor kleurenfotografie.
autochtonen, oorspronkelijke bewoners van een land.
autochtoon, uit het land zelf afkomstig, oorspronkelijk, van eigen bodem.
autoclaaf, toestel voor chemische
reacties onder hoge druk en bij
hoge temperatuur, papiniaanse
pot.
autocraat, alleenheerser ; eigenmachtig persoon.
auto de fe, ketterverbranding bij
de Spaanse inquisitie.
autodidact, iemand, die zich door
zelfstudie heeft bekwaamd.
autogaam, zelfbevruchtend.
autogamie, zelfbestuiving; versmelting van uit een moedercel
ontstane kernen bij lagere organismen.
autogeen lassen, lassen met autogene branders die zeer hete steekvlam geven van gas met zuurstof.
autogenese, doelgerichtheid van
een organisme.
autogiro, hefschroefvliegtuig (helicopter).
autograaf, copieermachine; ook :
eigenhandig schrift.
auto-intoxicatie, zelfvergiftiging,
waarbij het lichaam door stofwisseling ontstane giftstoffen niet
onschadelijk kan maken.
autokritiek, zelfkritiek; zelfkennis.
autolyse, zelfvertering van weefsels, wanneer geen nieuwe voedingstoffen worden aangevoerd.
automaat, een schijnbaar zichzelf
bewegende machine; toestel dat
na inwerping van een geldstuk
iets afgeeft ; iemand die werktuiglijk handelt.
automatiek, eetgelegenheid, waar
men zich per automaat kan bedienen.

automatisch
automatisch, werktuiglijk ; zich

van zelf bewegend.
Automedon, wagenmenner van
Achilles; i.h.a. bekwaam koetsier.
automobiel, voertuig met eigen
beweegkracht.
automobilisme, o.,de automobielsport.
autonomie, v., zelfregering.
autoplastiek, herstelling van een
verloren lichaamsdeel uit een
ander lichaamsdeel van dezelfde
persoon.
autopsie, lijkschouwing.
autor, schrijver; dader.
autorisatie, volmacht.
autoritair, eigenmachtig.
autoriteit, het gezag; de gestelde
machten; getuigenis (uit geschriften) ; erkende geloofwaardigheid.
autostrada, autoweg.
autosuggestie, het zich zelf opdringen van een gedachte of
voorstelling.
autotax, huurauto, waarin een
taxameter, thans taxi genoemd.
autotype, zelfgemaakte afdruk,
cliche volgens autotypic; machine voor autotypie.
autotypie, reproductiemethode,
waarbij een cliché gemaakt
wordt van een door een raster
genomen foto van het te reproduceren voorwerp; ook het cliche
of de afdruk hiervan.
aut vincere aut mori, overwinnen of sterven.
auxanometer, toestel om de groei
van planten te meten.
aux armies! te wapen.
auxiliair, hulp biedend; auxiliairbock: (handelsterm) hulpboek;
auxiliaire troepen: hulptroepen;
auxiliair eskader : huip-eskader.
auxometer, instrument om de vergrotingskracht van een vergrootglas te meten.
aval, borgtocht.
avance, of avails, vooruitbe-
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avitaminose

taling, voorschot; winst; ook een
stap tot toenadering.
avancement, o., bevordering.
avanceren, voorwaarts gaan, vooruitkomen; voorschieten; bevorderd worden.
avantage, voordeel, voorkeur,
overhand.
avant-garde, voorhoede.
avant la lettre, (woordelijk : voor
het onderschrift) eerste en beste
afdrukken van etsen, enz.; fig.:
voordat er sprake van was.
avant-propos, o., voorrede.
avant-scene, voorgrond van het
toneel.

ave Caesar, morituri te salutaut, gegroet, Caesar, zij die

sterven gaan, groeten u.

avegaarboor, grote boor met
dwarskruk.

ave Maria, o., wees-gegroet-Maria,

gebed in de R.K. Kerk.

avenue, brede laan met bomen;

brede straat (in Amerika) ; oprijlaan.
average, (handelsterm) gemiddeld;
good average: goede middelsoort.
averechts, verkeerd.
averij, schade aan een schip of zijn
vracht; averij-grosse: schade geleden uit nood, om schip en
lading te behouden; averijparticulier: bijzondere averij aan
afzonderlijk verzekerde goederen
of voorwerpen.
averkoot, (Barg.) zak, beurs.
avers, voor- of beeldzij van een
munt of penning.
aversie, afkeer, walging.
avertissement, o., waarschuwing;
kennisgeving.
aviateur, vliegenier.
aviatiek, vliegkunst.
avicultuur, vogelfokkerij.
aviditeit, begerigheid, gretigheid.
aviso, o., kruiser, die op zee berichten overbrengt; adviesjacht.
a vista, op zicht, op vertoon der
wissels te betalen.
avitaminose, ziekte veroorzaakt
door een tekort aan vitaminen.

aviveren

Baal
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lijk is, dat het geen bewijs nodig
heeft.
axiometer, stuurradmeter, roerverklikker.
axiopistie,
geloofwaardigheid,
vooral van een geschrift.
axminster (tapijt), soort tapijt
naar de Engelse stad Axminster
genoemd.
axolotl, larve van Zuidamerikaanse landsalamander.
axonometrie, projectiemethode,
in de beschrijvende meetkunde.
Azazel, boze geest (Lev. 16).
azen, (Barg.) de enen bij het dobbelen, zie ook: Asen.
azimuth, o., toppuntshoek (sterrenkunde) ; ook: boog van de
horizon tussen de hoogtecirkel
van een ster en de meridiaan.
azoisch, van perioden of geologische lagen gezegd, waarin geen
spoor van leven to vinden is.
azotisch, stikstofhoudend.
azotometer, stikstofmeter.

aviveren, het verlevendigen, hel-

derder maken of verfraaien van
de kleuren van textiel na het
verven.
avocasserie, advocaterij; spitsvondig gebeunhaas.
avoceren, terugroepen.
a voce sola, (muz.) voor een stern.
avoirdupoids, o., het Engelse
handelspond (0.453 kg.).
a vol d'oiseau, in vogelvlucht;
ook: in rechte lijn.
volonte, naar willekeur.
avorton, misgeboorte, misbaksel.
votre saute, op uw gezondheid.
avoue, pleitbezorger, procureur.
avoueren, bekennen, erkennen.
a vous, (bij het drinken) op uw gezondheid; ook bij het spel: aan
u de beurt.
a vue, op zicht betaalbaar.
axenie, onherbergzaamheid.
axillair, de okselholte betreffend,
in de oksels geplaatst.
axiniet, glassteen, een mineraal.
axioma, o., grondstelling, die geen
bewijs nodig heeft.
axiomatisch, wat zo klaarblijke-

azotum, o., stikstof, stikgas.
azuur, o., hemelsblauw; (in de

wapenkunde) blauw.

B
B, Romeins getal: 300; voor chris-

telijke namen: beatus of beata =
zalig; voor bas(so) in de muz.
Ba, symbool voor barium.
B. A., bachelor of arts, in Engeland
de laagste academische graad.
B.B.C., British Broadcasting Corporation: Engelse omroepmaatschappij.
Be., symbool voor beryllium.
Bi, symbool voor bismut.
B. L., = benevole lector, welwillende lezer.
B. M. = beatae memoriae,
zaliger gedachtenis.
Br., symbool voor bromium; broeder ; bruto.

B. V., (in brieven) bene vale: vaar-

wel; Beata Virgo: de Zalige
Maagd (Maria).
baadje, o., soort loshangend buis,
doorgaans van wit of blauw gestreept katoen; op zijn baadje
krijgen: slaag krijgen, er van
langs krijgen.
baai, tabak, fijngesneden, oorspr. van Bahia, een streek in
Brazilie; ook rode wijn.
baaierd, warrelklomp, chaos.
baaivanger, een vlug en sierlijk
schaatsenrijder; groenlandvaarder ; ook: opschepper.
Baal, naam van vruchtbaarheidsgod, vooral bij de Foeniciers;

Baal
tegen BaRldienst waarschuwden
de profeten in het O.T.
baar, onbevaren matroos; groen;
vroeger: nieuweling (vooral in
Indie) ; ook: contant; een edel
metaal.
baardaap, (Barg.) een lelijke
vrouw; revolver, die niet
knalt.
baba, op Java geboren Chinees.
babbits, legering van koper, food
en antimonium (wit metaal).
Babel of Babylon, hoofdstad van
het oude Babylonia met befaamde toren (Gen. 11).; een Babel:
grote verwarring; ook grote,
zedeloze stad.
babiche, schoothondje
babylonische spraakverwarring, als onder de torenbouwers
van Babel, toestand van onverstaanbaar door elkaar spreken.
babijn, garenklos.
babillage, gesnap, geknal, gekakel.
baboe, Indische kindermeid.
babok, lomperd.
babouches, kamermuilen.
baby, klein kind, zuigeling.
babysitter, iemand die op de
kinderen past bij afwezigheid der
ouders.
baccalaureaat, laagste academische graad, vooral in Engel and
en Frankrijk.
baccalaureus, iemand, die het
baccalaureaat bezit.
baccarat, o., Frans kaartspel.
bacchanaal, feest ter ere van
Bacchus; i.h.a. drinkgelag (my.
bacchanalian).
bacchant(e), priester(es) van Bacchus, dronken, uitgelaten persoon.
bacchantisch, als een bacchant (e) ,
uitgelaten dronken.
Bacchus, God van de wijn en van
de dronkaards; een groot wijndrinker; de wijn zelf.
bachelor, oude vrijer.
bacillen, cylindervormige bacterien.
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bain-marie
back, achterspeler bij het voetbalspel.
backfisch, (beter: bakvis) jong
meisje.
bacon, gezouten rookspek met
vlees er aan.
bacove, banaan (in West-Indié).
bacterial, ziektekiemen, microscopisch kleine, plantaardige organismen.
bacteriologie, leer der bacterien.
badderen, (Barg.) zwemmen.
badinage, scherts, goedige spotternij.
badine, een dun rieten wandelstokje.
badineren, schertsen, stoeien.
bad-luck, pech, ongeluk.
badminton, balspel uit India afk.,
binnenshuis gespeeld met rackets
en pluimbal.
baedeker, reisgids, genoemd naar
de uitgever Karl Baedeker.
bag, zak, tas; ook: edelsteen in een
ring, of de ring zelf.
bagatel, kleinigheid, nietigheid.
bagijnen of begijnen, mv., geestelijke zusters.
bagno, o., vroeger het gebouw,
waarin 's nachts, in Frankrijk,
de galeiboeven werden opgesloten; in Turkije de slavengevangenis; ook: de galeistraf.
bag-pipe, doedelzak.
bahut, antieke kist of koffer met
rond deksel.
baignoire, badkuip; parterre-loge
in de schouwburg.
baikaliet, o., groene, glanzige
kalksteen, die men vindt bij het
Baikalmeer.
bailey-brug, een naar de Engelsman D. C. Bailey genoemde
soort voorbereide brug, die door
de genie uit onderdelen spoedig
kan worden samengesteld.
bails, blokjes, die op de „stumps"
(paaltjes) bij het cricketspel
liggen.
warmwaterbad;
bain-marie,
zandbad; ook destilleervaas, die
in heet water wordt geplaatst.

baise-main
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balsa hout
-

jeugdorganisatie in Italie.

baise-main, handkus.
baiser, kus ; ook: hol suikergebak

baljuw, vroegere schout, drost,

baisse, daling van de prijs van

balk, een dunne schuine streep

met schuim gevuld.

koopwaren of effecten ; a la baisse
speculeren : op de daling der
prijzen speculeren; baissier : speculant op de daling.
bajadere, Indische danseres.
bajazzo, paljas, potsenmaker;
hansworst.
bajert of baaierd, chaos, warrelklomp.
bajes, (Barg.) winkel, huis, gevangenis ; bajes-klant: gevangenisklant ; bajes-kar : celwagen.
bajonet, stootwapen op het geweer.
bak, (Barg.) kop, bijv. bak slobber:
een kop koffie; ook : verzinsel,
verhaal.
bakeliet, harde kunsthars.
bakkeleien, plukharen, vechten.
bakkes, aangezicht.
baksjisj, Perzisch voor fooi, geschenk.
bakvis, zie : backfisch.
balalaika, tokkelinstrument bij
Russen of Zigeuners.
balance, danspas, waarop men
afwisselend op een der voeten
balanceert.
balanceren, zich in evenwicht
houden, zweven; weifelen; een
rekening afsluiten.
balans, evenwicht; weegschaal;
afsluiting der rekeningen en
handelsboeken.
balata, rubbersoort; balatum,
imitatie van linoleum.
balbes, (Barg.) huisbaas.
bal champetre, o., openluchtbal.
baldakijn of baldaquin, troonhemel, draaghemel.
baldoveren, (Barg.) klikken; nakijken.
balie, kuip; hek; rechtbank; gezamenlijke advocaten.
baliekluiver, leegloper.
balije, onderafdeling van de tempehers, de Duitse ridders of de
ridders van St. Jan.
balilla, voormalige fascistische
-

landrechter.

over een geslachtswapen, ten
teken, dat hid, die dit wapen
voert, een bastaard is.
balkaniseren, in kleine, half gekoloniseerde staatjes verdeeld
raken.
ballade, verhalend gedicht.
ballast, lading van geen of geringe
waarde om het schip de nodige
diepgang te geven; tegenwicht
bij ophaal- en hefbrug ; onderlaag van steenslag e. d. bij een
spoorbaan; iets overtolligs.
ballerina, kunstdanseres; ballerino, kunstdanser; dansmeester.
ballet, dans op toneel uitgevoerd;
ensemble van dansers en danseressen.
balleteuse, balletdanseres.
ballista, oorlogswerptuig der Romeinen.
ballistiek, leer van de baan van
projectielen; theorie van de werking van vuurwapens.
ballistische slinger, instrument
om de snelheid van een projectiel
te meten.
ballon, holle bal of bol; luchtbol;
ballon captif: een luchtbol aan
een kabel.
ballon d'essai, proefballon, om de
windrichting in de bovenlucht
te leren kennen; courant-artikel
om de openbare mening te pollen.
ballotage, stemming over een
candidaat-lid voor een vereniging.
balloteren, stemmen over ballotage.
ball-point, een schrijfstift die als
punt een bolletje heeft, dat van
een inktstaaf kleur opneemt.
bal masque, o., gemaskerd bal.
balneotherapie, behandeling van
zieken met baden.
balneurn, badhuis, bad.
balsa hout, lichtste houtsoort die
-

-

balsa-hout
bekend is uit Zuid-Amerika;
vroeger en nog voor vlotten gebruikt, ook in vliegtuigindustrie
en bij koelinstallaties.
balsem, welriekende stof, zalf of
olie.
balsemiek, welriekend, geurig.
balustrade, hekwerk, leuning.
bambino, bamboche, dwerg;
dreumes; hansop, speelpop,
Christuskind.
bambocciaden, schilderijen van
kroeg- en markttonelen, genoemd
naar Pieter van Laar (17de eeuw),
bijgenaamd Bamboccio.
bambocheren, pierewaaien.
bambocheur, pierewaaier.
bamboe, o., hoog en dik Indisch
riet.
bami, Chinese spijs : soort macaroni (ba) met varkensvlees (mi).
bamser, (Barg.) een uitgaander,
pierewaaier.
ban, plechtige afkondiging; oproep
ten oorlog door leenheer; vogelvrijverklaring en verbeurdverklaring van bezittingen; ook in
Slavische landen: landvoogd
(bijv. van Kroatie).
banaal, alledaags, plat, afgezaagd,
algemeen.
banaan, pisang, tropische vrucht.
banaat, gebied van een ban.
banaliteit, alledaags, algemeen,
afgezaagd gezegde.
banco, bankgeld; muntvoet, waarnaar het geld wordt berekend bij
de bank.
band, gezelschap musici, bijv. jazzband.
bands, troep; militaire kapel (in
I talie) .
bandage, verband; breukband.
bandagist, breukbandmaker.
bandceramiek, prehistorisch
aardewerk met bandvormige
versiering.
bande (herald.), balk of schuinbalk.
bandeau, band; haarband.
bandelier, schouderriem; geweerriem.
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bar
banderillero, Spaans stierenvechter, die met „banderillas" (versierde pijltjes met weerhaken)
werkt.
banderol of baanderol, wimpel;
papier voorzien van een
douanestempel.
bandjir, plotseling opkomende
geweldige overstroming in Indonesie.
banier, vaandel, standaard, veldteken.
banjer, (Barg.) heer; banjerheer:
groot heer, pronker.
banjo, soort gitaar van de Amerikaanse negers.
bank-agio, o., extra-provisie.
bank-assignatie, wissel op korte
termijn.
bank-disconto, o., officiele rentevoet van een hoofdbank.
banken, (Barg.) zeker kaartspel
(vingt-et-un) ; de „bankie" is
daarbij de bankhouder.
banket (banquet), o., groot, rijk
gastmaal; gebak; (in de krijgskunde) opstellingsplaats voor infanterie ; verhoging van een borstwering ; (in de waterbouwkunde)
vlak gedeelte van een aarden
glooiing.
banketteren, een gastmaal houden, feestvieren, smullen.
banknoot, bankbiljet.
bankroet, o., staking van betalingen uit onvermogen; faillissement.
bankvaluta, bankgeld als gefingeerde rekenmunt.
banlieue, de buitenwijken van een
stad (vooral van Parijs); voorsteden.
banqueteren, zie banketteren.
bantamgewicht, lichtgewichtklasse van boksers en worstelaars,
(ruim 53 kg).
banteng, Javaanse naam voor de
stier van het wilde rund.
baptist, christelijke sectarier, die
de kinderdoop verwerpt.
bar, slijterij; buffet; sluitboom; de
balie (advocaten) in Engeland;

bar
ook: theoretische drukeenheid
van 1 dyne per cm 2 .
barak, veldhut, loods, soldatenhut; veldhospitaal; afzonderlijk
gebouw bij ziekenhuizen voor
besmettelijke ziekten.
barang, (Maleis) bagage.
baratteren, ruilhandel drijven.
baratterie, benadeling van de reder door de schippers.
baratto, ruilhandel.
barbaar, oorspronkelijk (bij de
Grieken) : vreemdeling; thans:
ongevoelig, wreed, ruw mens.
barbacane, schietgat; wachttoren.
barbarisme, o., fout tegen het
taaleigen; vreemde woordvorming.
barbette, geschutstoren van een
oorlogss chip .
barcarolle, het gezang der Venetiaanse gondeliers.
barchent, o., wollen stof met linnen
inslag.
bard, priester en dichter of zanger
bij de oude Galliers.
bargie, luchtige japonstof.
baret, muts; doktershoed; hoofddeksel voor rechters en advocaten.
barge of bargie, soort trekschuit,
pakschuit.
Bargoens, o., dieventaal, koeterwaals ; brabbeltaal.
bariet, bariumsulfaat, zwaarspaat.
bariton, stem tussen has en tenor;
zanger met zulk een stem.
barkas, grote boot van een zeeschip; sleep.
barkeeper, buffethouder; tapper.
barmaid, dienster in een bar.
barmizwa, eig.: zoon des gebods,
naam van kerkelijk meerderjarige Joodse jongen (13 jaar).
barok, stijl van de contrareformatie in de 17de eeuw; i.h.a.
druk, overladen, grillig.
barometer, instrument om de
zwaarte der lucht to meten;
weerglas.
baronet, laagste adellijke rang in
Engeland.
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basis
barouchet, licht rijtuig op twee
wielen, sjees.
barrage, stuw in een rivier ; afsluiting ; tolgeld.
barrasch, (Barg.) schurft.
barrebiesjes, „naar de barrebiesjes gaan": dood gaan, om zeep
gaan; eig. naar Berbice, het land,
waar de peper groeit, gaan.
barrel, o., vat van 36 gallons of
103.6 liter (Engelse inhoudsmaat)
barricade, straatversperring.
barricaderen, een toegang of
doorgang versperren met zware
voorwerpen.
barriêre, slagboom, hek.
barroom, buffet-, gelagkamer.
barzoi, langharige Russische hazewindhond.
bas, zware stem; baszanger.
bas, (Barg.) stuiver.
basalt, o., grijze rotssteen.
bas-bleu, blauwkous; geleerde
vrouw.
bascule, weegtoestel; tegenwicht;
wip, zwengel.
basculebrug, brug met klep- of
wipsluiting.
base, zie: basis.
baseball, bekend Amerikaans halspel, honkbal.
basedowse ziekte, ziekte van de
schildklier ; symptomen zijn:
hartklopping, uitpuilende ogen,
opzwelling der keel.
basement, o., (in de bouwkunde)
voetstuk.
baseren, grondvesten; bouwen op,
steunen.
basic English, zeer eenvoudig
Engels met beperkte woordenschat.
basilica of basiliek, bij Romeinen
rechthoekige zuilenhal, waaruit
de vroeg-christelijke kerkvorm
van die naam ontstond.
basilicum, o., basielkruid, koningskruid.
basiliscus of basilisk, koningshagedis; draak, die door zijn blik
doodt.
basis, grondslag, grondvlak, voet-

basis

stuk; scheikundige verbinding
met zuurstof die, met een zuur
verbonden, een zout vormt
(meest base genoemd).
basket-ball, een soort korfbalspel.
bas-relief, o., half verheven beeldhouwwerk, of gietwerk.
basserool, (Barg.) beer, chef.
basse-taille, hoge bas of lage
bariton.
bassethoorn, een soort altklarinet.
bassin, o., bekken, kom, havenkom; dok; ook: beddepan, grote
schotel.
bassleutel, sleutel om bassnaren
te spannen; muzieksleutel, die
de plaats van de f aanwijst.
basso continuo, generale bas;
basso obligato: basstem met de
melodie; basso repleno: aanvullingsbas ; basso violoncello:
basviool.
basson, blaaspijp, fagot.
bast, (Barg.) lijf; buik.
basta, genoeg! — in sommige
kaartspelen de naam van klaveraas.
bastaard, onecht kind; dier of
plant uit tweeerlei soort ontstaan.
Bastille, voormalige strafgevangenis te Parijs, in 1789 vernield.
bastion, o., vooruitstekend gedeelte van een vestingfront.
bastonnade, afrossing; slagen op
de voetzolen.
bastonneren, afranselen, stokslagen geven.
bat, o., slaghout bij het cricketspel.
bataille, veldslag; slagorde.
bataljon, o., troepen-afdeling van
vijf compagnieen.
bataten, eetbare wortelknollen,
zoete aardappelen
bathometer, meter der zeediepte.
bathometrie of bathymetrie,
dieptemeting; bathosfeer: kogelvormig diepduiktoestel.
batik, (Maleis) weefsel, beschilderd met niet verschietende
kleuren.
batikken, batiks vervaardigen.
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beauty
batist, o., fijnste linnensoort.
batonneren, schermen met de

stok (baton); ook: afrossen.

bats, overmoedig: snoevend.
batsman, speler, die de bal met

het bat moet wegslaan (cricket).

batterij, verzameling van stukken

geschut; verbinding van een
aantal natte of droge elementen
voor opwekking van electrische
stroom.
battle-dress, militaire uniform in
wereldoorlog II bij geallieerden
in gebruik; veldtenue.
battologie, ijdel geklap; bombast.
battuta, (muz.) maatslag.
Bauernfiinger, (Barg.) kwartjesvinder.
bauxiet, grondstof voor aluminiumbereiding.
bavard, babbelaar, zwetser.
bavardage, gewauwel, geklets.
bavaroise, toespijs van slagroom.
bavianen, (Barg.) hard werken.
bazaar, oosterse marktplaats; bij
ons: warenhuis; (Barg.) politiebureau.
bazooka, anti-tankwapen.
beachcomber, strandjutter; individu dat in havensteden zeelieden uitplundert.
beatificatie, zaligspreking.
beati possidentes, zalig zijn de
bezitters.
beatisme, schijnheiligheid, femelarij.
beatus, zalig; beata Virgo:
Heilige Maagd (Maria); beatae
memoriae: zaliger gedachtenis.
beau geste, schoon gebaar.
beau jour: een beau jour hebben:
er buitengewoon goed uitzien.
beau-monde, de beschaafde, deftige stand.
beau-sexe, het schone geslacht.
beaute, schoonheid; een schone
vrouw; beaute du diable: verleidelijke schoonheid of schone;
beaux esprits: schone geesten,
geestige mensen.
beauty, mooi meisje, mooie
vrouw.

beaverteen
beaverteen, Engelse stof, bombazijn.
bibe, klein kind, zuigeling.
becquerelstralen, stralen van het
uranium, die veel overeenkomst
hebben met de rontgenstralen.
bedak, toiletmiddel, fijn, welriekend rijstpoeder; bedakken: zich
poederen.
bedibberen, (Barg.) zeggen, vertellen.
bedissen, (Barg.) verdienen, stelen.
bedlamiet, krankzinnige, genoemd
naar een Oudlondens krankzinnigengesticht (Bedlam).
Bedoelenen, rondzwervende, roofzuchtige Arabieren.
beefsteak, biefstuk.
Beelzebub, de opperste duivel;
langstaart-aap uit Z.-Amerika.
beffroi, wacht- of alarmtoren in
middeleeuwse steden.
begijn, zie: bagijn.
beginnern, o., (Barg.) spotprijs.
begum, titel van vorstinnen in
India.
behaai, o., (Barg.) lawaai, drukte;
behaaimaker: druktemaker.
behaviourisme, richting in de
psychologie, welke geestelijke
processen herleidt tot reacties op
bepaalde prikkels; de psychologie van de gedragswijze en de
erop steunende filosofie.
beheime, o., (Barg.) dier, vee.
behemoth, reusachtig dier in Job
40:10-19.
beiaard, klokkenspel; beiaardier :
muzikant, die de beiaard bespeelt.
beige, geelgrijze kleur.
beignet, soort gebak met vruchten.
Beiram, voornaamste godsdienstig
feest der Turken na het grote
vasten (Ramadan).
beis, (Barg.) buurt, straat; ook:
gekheid ; twee beizen: ogen.
beizie, o., (Barg.) dubbeltje.
bekaan, (Barg.) hier.
bekkeneel, o., hersenpan.
beknijsd, (Barg.) bekend.

beneficie
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beknijzen, (Barg.) bekijken.
bel, (Barg.) een groot glas (bijv.
sterke drank).
bel canto, schone, virtuoze zang.
belemniet, mv., versteningen van
inktvis-staart.
bel-esprit, fraaie geest; geestig
mens.
beletage, eerste verdieping van
een huis.
belfort, van alarmklok voorziene
wachttoren in middeleeuwse
steden.
belga, Belgische rekenmunt = 5
francs.
Belga, Belgisch nieuwsbureau.
Belial, hellevorst; het hoofd der
duivelen; Belialskind: slecht mens.
belladonna, schone dame; nachtschade (een plant).
Bellamy-beweging, naar Edw.
Bellamy (1850-1898, schrijver
van „Looking backward", vertaald als: „Het jaar 2000")
genoemde beweging voor wereldverbetering.

bellettrie, (beoefening der) fraaie
letteren.
bellettrist, kenner en beoefenaar
der fraaie letteren.
bellevue, schoonzicht, huis of
koepel met mooi uitzicht.
belligerent, oorlogvoerend.
belvedere, uitzichttoren.
bemore, (Barg.) bevreesd.
bemosselen, (Barg.) stelen.
bendi, licht wagentje in India.
bene, goed; bene est: het is goed!
benedictie, de priesterzegen; ook:
het uitspreken van de zegen.
benedictijn, monnik van de orde,
door St. Benedictus gesticht.
benedictine, likeur, vroeger door
de Benedictijnen vervaardigd.
benedijen, zegenen, zalig-spreken.
beneficiant, iemand, die een
studiebeurs heeft; die de opbrengst ener benefiet-voorstelling
ontvangt.
beneficie, weldaad; een uit gunst
verleend ambt; prebende; onder
beneficie van inventaris: onder

beneficie

voorrecht van boedelbeschrijving.
benefiet of benefice-voorstelling, voorstelling ten voordele
van een acteur of actrice.
ben(e) trovato, goed gevonden.
benevole lector, welwillende lezer.
benevolentie, welwillendheid.
Bengaals vuur, o., ontvlambaar
poeder, dat een zeer heldere en
gekleurde vlam geeft.
Beni, algemene naam voor Arabische, vooral Marokkaanse
stammen.
benjamin, (Hebr.: zoonl der vreugde) de jongste zoon.
bensen, (Barg.) drinken.
benthos, o., diepwater-organismen.
beating, Maleis voor: versterking.
benzeen, (andere naam: benzol),
uit steenkoolteer gewonnen ontvlambare vloeistof.
benzine, mengsel van in aardolie
voorkomende, vluchtige, licht
ontvlambare olien.
benzoe, o., Indische reukhars.
benzol, zie: benzeen.
Beotier, boer uit de Griekse
provincie Beotie, die voor dom
doorging, daarom: domkop, onnozele.
berceau, wieg; prieel; overlommerd wandelpark; bakermat.
berceuse, wiegeliedje; wiegster;
schommelstoel.
berd, o., bord, plank; te berde
brengen: ter tafel brengen, voorstellen.
bergamot, fijne peersoort.
bergerac, witte Franse wijn, uit
de omstreken van Bergerac.
bergere, herderin; zeker kapsel;
gemakkelijke stoel.
bergerette, herdersliedje.
beri-beri, Oostaziatische ziekte,
veroorzaakt door tekort aan vitaminen in de voeding.
berline, lichte reiswagen op veren.
van
berlitzmethode, wij ze
vreemde talen leren door van
meet af aan die taal te laten
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betoft

spreken.

berrie of burrie, draagbaar.
bersaglieri, lichte infanterie in

Italic.

berserker, razende krijgsman uit

Noorse mythologie.

bertillonnage, het fotograferen en

meten van misdadigers om ze
later te herkennen.
beryl of beril, o., zeegroen, doorzichtig gesteente.
besa(a)r, (Maleis) groot.
beseibelen, (Barg.) beetnemen.
besigue, o., kaartspel.
besjoechem, (Barg.) sluw, bij-dehand.
besjoeke, (Barg.) dwaas, suf.
besjolemen, (Barg.) betalen.
besogne, werk, bezigheid.
bessemerstaal, o., staal uit ruw

ijzer, ontkoold ei gezuiverd door
het inblazen van hete lucht.
bestialiteit, dierlijkheid; ook ge-

slachtsomgang tussen mens en
dier.
bestiarium, middeleeuws dierkundeboek.
bestiarius, bij de oude Romeinen:
strijder tegen wilde dieren.
best-seller, boek dat veel verkocht wordt.
bete, beest, domkop, ook: dom;
stompzinnig.
betel, betelpeper, Indisch blad,
dat gekauwd wordt; sirih.
betengelen, met „tengels" (smalle
latten) bespijkeren.
bete-noire, zwart beest, d.w.z.
degene die het mikpunt is, de
klappen krijgt.
Bethel, (Hebr.) Huis Gods.
beting, hout, waaraan men de
kabel vastmaakt, als het anker is
uitgeworpen.
betise, domheid, domme streek.
betjoegt, (Barg.) slim, leep.
betoeft, (Barg.) goed af.
betoeg(d), (Barg.) gered, uit de
brand.
betoel, (Maleis) heus, inderdaad.
betoft, (Barg.) onder dak, er uit,
gered.

beton
beton, o., specie uit cement en fijne

kiezelaarde, die zelfs onder water
hard wordt; gewapend beton:
door inwendig ijzeren vlechtwerk versterkt beton.
betuneren, tabak besprenkelen,
ter verhoging van geur, met aftreksel van afval, stronken e.d.
beurre, zeer sappige peer.
bevue, onhandigheid; abuis.
bey, Turkse titel, in het algemeen:
heer; ook: titel der vorsten van
Tunis en Tripolis.
bezaansmast, achterste mast op
een driemaster.
bezard kompas, klein handkompas, vooral voor militairen.
bezarretje, o., (Barg.) bekeuring.
bezoar, steenvormig lichaam, dat
in de maag van sommige dieren
wordt gevonden.
bezoles, (Barg.) ziek, bedorven,
kapot.
bezolletje, o., (Barg.) koopje.
bhakti, in Indische godsdiensten
overgave aan goddelijke macht.
bhiksjoe, boeddhistische bedelmonnik.
bi, (voorvoegsel) tweemaal.
biais, schuin geknipte smalle
strook : garnering voor japonnen.
biandrie, met twee mannen gehuwd zijn.
biappen, gratis meerijden met
passerende auto's, liften.
bibelot, o., ornamentje, snuisterij.
bibit, zaailing van suikerriet, rijst
enz.
biblia, boeken; in het bijzonder:
de Bijbel; Biblia Sacra: de H.
Schrift.
bibliofiel, boekenliefhebber.
bibliograaf, boekenbeschrijver,
-kenner, maker van lijsten van
boektitels; bibliografie:
boekenbeschrijving ;
beschrijving
van titel en inhoud; inhoud van
boeken of tijdschriften; bibliografisch: volgens de regels van
de bibliografie.
bibliolatrie, bijbelvergoding.
bibliomaan, dwaze verzamelaar
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bij de hands
-

-

van boeken; bibliomanie: zucht
om zoveel mogelijk boeken te
bezitten.
bibliothecaris, beheerder van een
boekerij.
bibliotheek, verzameling boeken;
boekerij.
bicarbonaat, o., dubbel-koolzuur
zout.
bicefalisch, tweehoofdig.
biceps, iemand met twee hoofden;
de zogenaamde tweehoofdige
spier aan bovenarm en dij.
bichon, o., klein langharig hondje,
leeuwtje.
bicinium, o., tweestemmig zangstuk.
biconcaaf, dubbel holrond, aan
beide zijden hol.
biconvex, dubbel bolrond, aan
beide zijden bol.
bidet, hit; stilletje; zitbad.
biduum, o., tijd van twee dagen.
bien, goed, wel; „eh bien!":
welnu!
biennale, tweejaarlijkse tentoonstelling of concours.
biennium, o., tijdruimte van twee
jaren.
bien public, o., het algemeen welzijn.
bienvenu, welkom.
biet, (Barg.) suiker.
bietebauw, bullebak, spooksel.
bietser, klaploper.
bifilair, met dubbele draad.
bifocaal, met twee brandpunten.
biform, van tweeerlei vorm of
gedaante.
bifurcatie, verdeling in twee takken.
bigamie, dubbel huwelijk.
bigamist, iemand, die bigamie
pleegt, dubbel getrouwd is.
Big Ben, grote klok in parlementsgebouw te Londen.
bigot, schijnheilig, bijgelovig, domvroom.

bigotterie, vrome huichelarij;
kwezelarij.

bij de hands, het linker van een
-

-

span paarden.

bill
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bijl, (Barg.) balie, gerecht.
bijou, o., kleinood, juweel.
bijouterie, kleinoden, juwelen;
ook: handel daarin.
bikken, (Barg.) eten; bikkencement of biksement: warm eten;
bikker: eter, smulpaap.
bilateraal, beiderzijds; bilateraal
contract: wederzijds verbindend
contract.
bilboquet, vangbekertje; duikelaar ; lichtzinnig persoon;
bilieus, gallig.
bilinguisch, tweetalig; dubbeltongig.
biljarderen, twee ballen tegelijk
voortstoten; twee ballen in een
stoot raken; de benen buitenwaarts werpen (van een paard).
biljet, o., briefje.
biljoen of billioen, miljoen maal
miljoen.
bill, voorstel, wetsontwerp in Engeland; ook: geschrift, bewijs,
wissel; bill of rights: Engelse vrijheidsoorkonde van 1688.
billen, het uitkanten van molenstenen.
billet doux, minnebriefje.
billioen, zie: biljoen.
bilocatie, de splitsing van de mens
in een stoffelijk en etherisch deel
volgens sommige parapsychologen.
biltong, in repen gesneden en in
de zon gedroogd vlees (in Z.Afrika).
bimetallisme, o., de dubbele
standaard, goud en zilver als
munt.
bink, (Barg.) man; politieagent;
lomperd ;de binksteken :spijbelen.
binnenvetter, iemand, die verstandiger is dan hij schijnt to
zijn; een koe, die meer melk geeft,
dan men zou denken.
binocle, toneelkijker, veldkijker.
binomisch, tweedelig, tweeledig.
binomium:• algebraische vorm
van twee termen.
biochemie, scheikunde van de
levende stof.
-

bismut
biogenese, leer dat leven slechts
uit leven geboren wordt.
biogenetische grondwet, (van
Haeckel) zegt dat de individuele
ontwikkeling (ontogenie) de verkorte ontwikkeling is van de soort,
van de overgang van bepaalde
groepen naar andere (fylogenie).
biogenie, leer van de levensontwikkeling.
biograaf, levensbeschrijver.
biografie, levensbeschrijving.
biologeren, iemand geheel onder
zijn invloed brengen.
biologie, wetenschap van het leven.
bioloog, hij, die de biologic beoefent.
biomagnetisme, o., dierlijk magnetisme; dierlijke magnetische
kracht.
biometrie, berekening van de gemiddelde levensduur.
bioriseren, kiemvrij maken (van
melk) door verstuiving, plotselinge verhitting en vlugge afkoeling.
bioscoop, projector van bewegende beelden op een scherm; theater waar films worden vertoond.
biosfeer, deel van aardkost en
dampkring waarin zich het leven
afspeelt.
biplaan, tweedekker.
biquadraat, o., vierde macht van
een grootheid.
bis, tweemaal, nog eens.
bisam, sterk riekend vocht, dat
sommige dieren afscheiden, gewoonlijk „muscus" geheten.
bisbille, geschil, gekijf, onenigheid,
verdrietelijke kleinigheden.
biscuit, bros koekje; onverglaasd
porselein.
biseau, o., schuins vlak; lip van
een orgelpijp, schuin beiteltje;
ook: de zachte zijde van het
brood; de geslepen rand van een
spiegel of van een glasruit.
bisette, grove kant.
bismarck, bruingele kleur.
bismut, o., roodachtig grijs
metaal, spiegeltin.

bison
bison, Noordamerikaanse buffel.
bissectrix, lijn die hoek midden-

doordeelt.
bisseren, bis roepen; vragen om
een lied voor de tweede maal te
zingen.
bi(s)sexualiteit, het tot beide geslachten behoren.
bister, o., roetzwart, roetbruin,
(voor 't graveren en wassen
van tekeningen).
bistouri, krom ontleedmes der
chirurgen.
bitumen, o., aardas, aardpek,
asfalt, bergteer, aardolie enz.
bivak, o., nachtverblijf onder de
blote hemel.
bivakkeren, in de open lucht
slapen; bivakken: (Barg.) buiten
slapen ; bivakker : (Barg.) dakloze.
bivalva, schelpdier met twee schelpen; verzwabberd student.
bizar, zonderling, grillig, eigenzinnig.
bizarrerie, zonderling gedrag,
grilligheid.
blackleg, staker, die aan het werk
gaat voor de staking is afgelopen.
black-mail, chantage, afpersing.
black-out, verduistering; kortdurende bewusteloosheid.
blacktown, inlandse wijk van een
stad in India.
blafferd, klapper, kantoorkladboek.
blague, blufferij, grootspraak.
blameren, opsnijden, bluffen.
blagueur, opsnijder, grootspreker.
blamage, schande, oneer.
blameren, belasteren, in opspraak
brengen.
blancbec, melkmuil, wijsneus.
blancheren, behandelen van
groente en fruit vOOr conservering door koude.
blanc-manger, pudding van room,
sulker en gelatine.
blanco, blank, oningevuld.
blanco endossement, o., endossement, waarbij alleen de naamtekening van hem, die de wissel
overdraagt, voorkomt.
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bloque
blanda of belanda, Maleis voor

witte man, Nederlander, vreemdeling.
blanket of blanquet, o., oningevulde wissel.
blasé, afgeleefd, door te veel genoten te hebben uitgeput, geblaseerd.
blasfernie, godslastering.
blastula, kiemblaas, eerste stadium
van een eicel.
blauw laken, o., (Barg.) lood.
blazer, kort sportjasje.
blazoen, o., wapenschild; veldteken.
blende, verbinding van metaal
(i.h.b. zink) met zwavel.
blennoro, gonorroische ontsteking van het bindvlies van het
oog.
blesseren, wonden; krenken; beledigen.
blessuur, wonde.
bletonisme, o., kunst om waterbronnen te vinden.
bleu, blauw; ook: beschroomd.
blindering, bomvrij maken (een
vesting bijv.) ; pantsering met
stalen platen (schepen, ook voertuigen, automobielen, enz.).
blinkerd, duintop.
blizzard, hevige sneeuwstorm in
Noord-Amerika.
bloc, o., aaneensluiting van niet
bijeenhorende politieke partijen
of naties; en bloc: in zijn geheel.
blocnotes, boekje met geperforeerde blaadjes.
blokkade of blokkering, insluiting van een haven, afsluiting
van een kust in een oorlog.
blokkeren, een haven of kust afsluiten met oorlogsschepen; ook
een rekening of tegoed bij een
bank voor storten of afhalen afsluiten.
blonde, zeer fijne kant.
blonderen, het haar kunstmatig
blond maken.
blondine, vrouw of meisje met
licht hoofdhaar.
bloque, bal (op het biljart) te

bloque
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maken met vaste stoot en rechtuit.
bloqueren, een bal met force stoot
maken of in de zak duwen.
blue, (meestal zwaarmoedig) liedje
van Amerikaanse negers; in
Europa langzame foxtrot.
blue-stocking, blauwkous; al te
geleerde vrouw.
blunder, domme zet, bok, fout.
blut, zonder geld, platzak (vooral
door het spel).
boa, reuzenslang; ook: Lang damesbont.
boanerges, Aramees woord : zonen
van de donder, voor de zonen
van Zebedeus (Marc. 3: 17).
board, (handelsterm) directie; bestuurscommissie; bekledingsplaten van papierachtig of ander
licht materiaal.
Board of Trade, Engelse Kamer
van Koophandel.
boardinghouse, o., kosthuis;
boarding-school: kostschool.
bobbert, (Barg.) lichaam, lijf; dik
persoon.
bobine of bobijn, klos, spoel.
bobsleigh, lange slede voor twee of
meer personen, waarmee men
zeer snel langs besneeuwde hellingen afglijdt (wintersport).
boche, Franse scheldnaam voor
Duitser.
bockbier, lichtgeel, zoet bier.
bodega, (Spaans) wijnhuis.
bodemerij, geldlening op een
schip als onderpand.
Bodhisatva, incarnatie van de
Boeddha.
body, lichaam; boddie (Barg.) lijf.
Boeddha, de Indische godsdienststichter Siddharta Gautama (ca
560-480 v. Chr.).
boeddhisme, leer van Boeddha.
boekanier, Amerikaanse zeerover.
boemerang, gekromd werphout
der Australische inboorlingen, dat
naar het beginpunt terugkeert.
boender, (Barg.) smeerpoets, vuilik.
boeran, zie: buran.

bombardement
boerka, kozakkenmantel.
boernoes, Arabische witte wollen

mantel; overjas van officieren.

boheme, zorgeloos artistenleven,

meest in armoede.

bohemien, los van conventies

levende artist, student enz.

boiler, toestel voor warmwater-

voorziening.

boiserie, houtbekleding.
bojaar, adellijk grootgrondbezit-

ter in Slavische landen, vooral
Roemenie (vroeger).
bokaal, grote drinkbeker.
bokkepoot, (Barg.) marinier.
boks, (Barg.) broek.
bola, drieriemige met kogels bezwaarde lasso in Patagonie.
boldaveren, (Barg)) klikken, nakijken.
bolderwagen, wagen, die niet in
veren hangt
bolero, Spaanse volksdans met
castagnetten; Spaanse ronde
hoed; kort, nauwsluitend dameslijfje.
bollandisten, geestelijke schrijvers, inzonderheid jezdieten, van
heiligenlevens, in navolging van
Johannes Bolland te Antwerpen
in de 17de eeuw.
bollebof, (Barg.) baas, vooral
kroegbaas; bolleboffin : waardin.
bolleboos, ( joodse uitdrukking,
eigenlijk: heer des huizes), iemand die uitmunt.
bolsjewiek, letterlijk: aanhanger
van de meerderheid (nl. van de
Russische socialistische partij
sinds 1903); revolutionair socialist, later: communist, zie ook:
mensjewiek.
bolsjewisme, sinds Oct. 1917 voor
communisme.
bolus, spiegelaarde, roodaarde;
gebakje.
bombarde, middeleeuws werptuig voor stenen.
bombarderen, beschieten, met
projectielen werpen.
bombardement, o., beschieting.
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bombardon
bombardon, koperen blaasinstru-

ment met krachtig basgeluid.
bombast, hoogdravende stijl, gezw ollen voordracht.
bombazijn, o., katoenen weefsel
met geruwde achterkant.
bommelen, (Barg.) dobbelen;
bommelaar: dobbelaar.
bon, aanwij zing op betaling; bewijs
van ontvangst van goederen, enz.
bona fide, te goeder trouw.
bonapartist, aanhanger der Bonapartes in Frankrijk.
bonbon, suikergoed, lekkernij.
bonbonniire, doosje voor suikergoed; keurig net huisje of zaaltje.
bond, schuldbekentenis, obligatie.
bon gre mal gre, goed of kwaadschiks.
bonheur du jour, o., glazen
pronkkast.
bonhomie, goedhartigheid; goedigheid; bonhomme: een goedhartig man, goede ziel; ook:
een sukkel.
bonificatie, vergoeding, schadeloosstelling; premie op uitvoerartikelen.
bonificeren, vergoeden.
boniment, toespraak van marktkoopman, die zijn waren aanprijst.
bonis (in), in goeden doen, welgesteld ; bonis cederen: afstand
doen van alle bezittingen om
faillissement te voorkomen; boniteren : waarde bepalen, schatten.
bonisseur, iemand die luidkeels
zijn waren aanprijst.
boniteit, goedheid, deugdelijkheid.
bonje, ruzie.
bonjour, goedendag.
bonk, (Barg.) leugen, verzinsel.
bon mot, o., kwinkslag; geestige
zet.
bonne, kinderjuffrouw; kindermeid.
bonne fooi, eigenlijk : „bonne foi" :
goede trouw; op de bonne fooi:
op goed geluk, in goed vertrouwen.
-

borderel
bonne mine a mauvais jeu, een
opgewekt gezicht bij tegenslag.
bonnet, muts, kap; hoofddeksel
van r.k. geestelijken; bijzeil;
borstwering, ophoging.
bonnetterie, winkel in wollen goederen en onderklederen.
bons, gemeenzaam woord voor:
vakverenigings- of partijleider.
bonsen of bonzen, (Barg.) aardappelen.
bon sens, gezond verstand.
bonsoir, goedenavond.
bon ton, de goede toon; wellevendheidsvorm; beschaving.
bonus, gratificatie, premie.
bon vivant, een die vrolijk leeft;
doorbrenger.
bon voyage, goede reis.
bonze, Japans en Chinees boeddhistisch priester.
booby trap, landmijn, ontploffend
voorwerp verbonden aan een onschuldig of begerenswaardig
ding.
boogie woogie, bepaalde trant in
het pianospel bij jazzmuziek.
bookmaker, makelaar, bij wie
men op wedrennen wedt.
bookmaking, wedden bij wedrennen buiten de totalisator.
boom, sterke stijging van prijzen;
tijdperk van grote activiteit.
boom, verhaal, kletspraatje; een
boom opzetten.
boomerang, zie: boemerang.
boosjer of booser, (Barg.) vlees.
bootlegger, dranksmokkelaar.
bora of borra, koude noordoostenwind aan de Adriatische Zee.
borax, verbinding van boraxzuur
met soda, smeltmiddel voor metalen, ook: bederfwerende stof.
bordeaux, rode Franse wijn.
bordeel, o., huis van ontucht.
bordelaise, wijnvat, wijnfles; ook:
wijnhuis.
border, strook tuingrond met blocmen beplant.
borderel, uittreksel uit een rekening; speciebriefje; schriftelijke
opgave.
-

-

-
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bordes
bordes, o., hoge stoep met trap;
trapportaal.
borduren, stikken, bloem- of loofwerk in een weefsel naaien.
bore, een vervelende zeurpiet.
boreaal, noordelijk.
boreas, noordenwind.
borger, (Barg.) een medespeler
voor de leus; helper van de
kwartjesvinders.
borneren, begrenzen, beperken.
borstal institutions, EngelsAmerikaanse moderne gevangenissen met veel vrijheid om
gevangenen voor het maatschappelijk bestaan voor te bereiden.
Borussia, Pruisen.
borzoj, langharige Russische hazewindhond.
bosquet, o., bosje.
boss, leider van een partij; voorman bij de verkiezingen in
Noc.-d-Amerika.
bosschage, klein bos.
bosse, bult; buil.
bosseleren, drijfwerk maken in
zilver, goud, enz.
boston, o., een kaartspel.
botanicus, plantkundige.
botanie, plantkunde.
botanisch, plantkundig; botanische tuin: plantentuin.
botaniseren, planten of kruiden
zoeken.
boterbriefje of boterpapiertje,
o., (Barg.) huwelijksbewijs.
botje, o., oud Fries muntstukje ter
waarde van ongeveer een halve
stuiver.
botrytis, druivenschimmel.
bottel, fles; ook de vrucht van
een roos; rozebottel.
bottelier, keldermeester; hofmeester op schepen.
botten, (Barg.) eten.
bottine, halve laars.
bottleneck, eig. fleshals; overdr.:
moeilijkste plaats; in economie:
punt waarvoorbij productieuitbreiding niet mogelijk is.
boucaneren, vices roken op Indiaanse manier.
-

boussole
bouclé tapijt, met lussen geweven
tapij t.
bouderen, pruilen.
boudoir, o., damessalonnetje.
bouffante, soort van dikke das
voor mannen; bol of ronduitstaand kleed.
bouffon, nar, grappenmaker.
bougainville, sierboom met rode
bloemen (in warme streken).
bougie, waskaars; werktuig om
kanalen in het lichaam te onderzoeken of te verwijden ; onderdeel
van motor, dat twee electroden
bevat, waartussen vonk overspringt, die ontsteking van gas
veroorzaakt.
bouillabaisse, vissoep in de Provence.
bouffli, o., gekookt rundvlees.
bouillie bordelaise, bordeause
pap, besproeiingsmiddel.
bouilloire, theeketel.
bouillon, krachtig vleesnat; samengerold goud- of zilverdraad.
boulangerie, fijnbroodbakkerij.
boulevard, brede straat; walweg
als wandelplaats; bolwerk.
boulevardier, iemand, die veel
tijd zoek brengt op de (Parijse)
boulevards.
bouleverseren, omverwerpen; het
onderste boven keren.
boundary, grens (bijv. bij het
cricketspel).
bouquet, ruiker; fijne geur van
de wijn.
bouquinist, handelaar in oude
boeken.
bourdon, (muz.) het 16- of 32voets orgelregister; diepste bassnaar; bas; zeer grote zware
klok; hommel; pelgrimsstaf.
bourgeois, burger; tot de bezittende klasse behorende.
bourgeois satisfait, de zelfvoldane burger.
bourgeoisie, burgerij (tegenover
add en proletariaat).
bourgogne, zware Franse wijn.
boussole, soort kompas; richtsnoer ; wegwijzer.
-

bout
bout, (Barg.) agent van politic.
boutade, geestige uiting van mishagen of kritiek ; uitval.

boutje, o., (Barg.) potje, sommetje.
boutonniere,
knoopsgat;
in
knoopsgat gedragen bloem.

bouts-rimes, gedicht op gegeven

eindrijmen; ook : die eindrijmen
zelf.
bouw, landmaat in Indonesia,
ruim 7000 m 2 .
bouwen, vrouwenrok (I7de eeuw).
bovenrneester, (Barg.) commissaris van politic.
bowiemes, o., Amerikaans jachtmes.
bowl, grote kom, of de uit wijn,
rum, vruchten en kruiden bereide drank daarin.
bowlen, met de bal werpen (cricketspel).
bowler, balwerper (cricket).
box, doos ; brievenbus ; stalling voor
een paard of auto; kleedkamer.
boxcalf, o., kalfsleder.
boy, jongen, inlandse huisbediende.
boycot, uitsluiting; doodverklaring
van een gehaat persoon.
boycotten, van alle verkeer uitsluiten ; dood verklaren.
Brabanconne, Belgisch volkslied.
bracelet, armband; ook: (Barg.)
handboei.
brachycefalen, kortschedeligen.
brachygrafie, het schrijven met
afkortingen; brachygraaf: snelschrijver.
bradypepsie, langzame, moeilijke
vertering.
brageren, de pronker spelen.
Brahma, oer-godheid der Hindoes.
brahmanen of brahminen, mv.,
Brahmapriesters; de hoogste kaste der Hindoes.
brailleschrift, o., blindenschrift,
schrifttekens in ingedrukte punten.
braintrust, naam voor groep
adviseurs, die sinds 1933 pres.
Roosevelt bij New Deal ter zijde
hebben gestaan; i.h.a. leidinggevende groep deskundigen.
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bravour-aria
brakesman, remmer.
bramarbas, grootspreker, snoever
(ontleend aan de Deense 18deeeuwse schrijver Holberg).
bramsteng, bovendeel van de
grote mast.
bramzeil, o., bovenzeil van de
fokkemast.
brancard, draagbaar.
branche, tak (van handel, wetenschap, kunst) ; tak vanstamboom,
familie.

brandaris, grote lantaren onder
de mast van een admiraalsschip;
vuurtoren of kustlicht.
brandebourgs, mv., lussen (in
plaats van knopen) op jas of
uniform.
brandpiket, o., afdeling soldaten
belast met de handhaving der
orde bij een brand; wachthoudend schip bij een vloot.

brandspinozer,(Barg.) brandkast.
brandy, brandewijn, cognac;
brandy soda : cognac met sodawater.
brani, (Maleis) dapper, moedig;
ook: verwaand heer.

brankali, (Barg.) kaalhoofd.
bras-dessus, bras-dessous, arm
in arm.
brasem, (Barg.) man, kerel.
brasero, kolenpan.
brassard, armband om de bovenarm (als kenteken).

brassen, (Barg.) verlangen; een
brasser: een lokduif; ook
(scheepsterm) : de zeilen verhangen.
brasserie, bierbrouwerij, bierhuis.
brasseur d'affaires, iemand die
vele en grote zaken onderneemt.
Briiu, brouwsel; bier(huis).
bravade, snoeverij ; uitdaging.
braveren, trotseren, tarten.
bravissimo! uitmuntend, prachtig!
bravo, gehuurde sluipmoordenaar
(in Italie) ; ook moedig strijder.
bravo, goed zo, ferm.
bravour-aria,bravour-rol, ariaof
rol, waarmee men succes behaalt.

bravoure
bravoure, dapperheid, onver-

schrokkenheid.
break, licht rijtuigje, met ingang
van achter en zitplaatsen op zij.
breakfast, o., ontbijt.
break-down, in (een)storting.
brechcokes, cokes uit hoogovens.
bredouille, platzak (i.h.b. van
jagers); verlegenheid.
breeches, mv., korte rijbroek.
breektiegijs, o., (Barg.) breekijzer.
bree-veertien, in: „de bree-veertien uithangen" : de grote meneer
spelen.
breloque, versiersel aan horlogeketting.
brengun, lichte mitrailleur.
bretel, draagband voor pantalon;
galg.
Breton, inwoner van Bretagne.
bretteur, vechtersbaas.
breve, pauselijk schrijven aan
vorsten of staten.
brevet, o., open brief, diploma,
aanstelling, patent; brevet d'invention: octrooi van uitvinding.
brevetteren, octrooi verlenen; diploma uitreiken.
breviatuur, verkorting; kort begrip.
brevier of breviarium, o., getijden-, gebedenboek der r.k.
geestelijkheid; breviarium ook:
kort uittreksel uit grotere werken
in de middeleeuwen.
brevi manu, kort en goed.
oude rommel, meubelen, schilderijen, enz.
bricole, terugsprong, terugstuiting
(van biljartbal bijv.).
bricoleren, een bal maken, in het
biljartspel, door terugstuiting;
ook: langs slinkse wegen iets
bereiken, oneerlijk handelen.
bridge, o., Engels kaartspel op
whist gelijkend; bridgen: bridgespelen.
brigade, legerafdeling van enige
regimenten; ook: kleine afdelingen politie of marechaussee.
brigadier, commandant van een
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broker

brigade; ook: politie-agent eerste
klasse of korporaal bij de marechaussee.
brigand, rover.
brigantijn, galeivormig schip met
laag boord; eertijds: zeeroversschip.
brightse ziekte, acute waterzucht
met eiwitafscheiding in de urine.
brik, tweemast-zeeschip.
briket, geperst steenkolengruis,
turf, zout, enz., in steenvorm.
briljant, schitterend, prachtig;
ook: geslepen diamant.
welriekende olie voor
het haar.
brilleren, blinken, uitmunten.
brink, dorpsplein (met bomen) in
het Gooi en het oosten van
Nederland.
brio, vuur, levendigheid; con brio
(muz.) : met vuur.
brioche, boterkoek; profetenbroodje.
brioso, (muz.) levendig, vurig.
briquet of briquette, zie: briket.
brisantgranaat, born of granaat
gevuld met hevig werkende
springlading.
Brit, inwoner van Groot-Brittanje.
britanniametaal, o., legering van
tin, ammonium en koper.
britsjka, Russische reiswagen.
broadcasting, radio-omroep.
Broadway, centrum van handel en
vermaak to New York.
brocade, of brocaat, o., zijden stof
geborduurd met goud of zilver.
brocanteur, handelaar in schilderijen en oudheden; ook: uitdrager.
broche, borst- of doekspeld.
brocheren, innaaien (van boeken).
brochure, vlugschrift.
broderie, borduurwerk.
broeder Jonathan, Amerikaan.
broeier, (Barg.) zwerver, dakloze.
broek, moerassig land.
broger, (Barg.) man.
broken-down, neergestort (van
renpaarden).
broker, makelaar.

bromatologie
bromatologie, leer van de voe-

dingsmiddelen.
bromium of broom, o., chemische grondstof uit zeewater getrokken, giftig, kalmerend voor
de zenuwen.
brommer, (Barg.) ketel.
bronchade, struikeling van een
paard.
bronchitis, ontsteking van de
luchtpijptakken.
brontofobie, angst voor onweer.
brontosaurus, voorwereldlijke
donderhagedis van 15-20 rn
lang uit het Jura en Krijt.
bronzen, (Barg.) slapen.
broochem, (Barg.) goederen, voorwerpen ; massel en broochem of
broge: goede zaken.
broomzilver, o., verbinding van
broom met zilver, in de fotografie
gebruikelijk.
broomkali, verbinding van broom
en kali, slaapmiddel.
brougham, rijtuig met een paard
voor twee personen.
brouhaha, o., woest geschreeuw,
wild gejuich.
brouille, onenigheid.
brouilleren, onrust stoken, twist
zoeken, onenig maken; met iemand gebrouilleerd zijn: met
iemand in onmin leven.
brouillon, o., kladschrift, ontwerp; plantekening; ook: wargeest, twiststoker.
brosse, borstel; het haar en brosse
dragen: kort, rechtopstaand.
browning, automatisch pistool
met magazijn in de kolf.
bruggetrekker, (Barg.) leegloper.
brumaire, nevelmaand (22 oct.
tot 20 nov.), tweede maand
tijdens de Franse revolutie.
brunette, vrouw of meisje met
bruin haar.
brusque, zie: bruusk.
brusqueren, onheus bejegenen;
met geweld optreden.
brusquerie, barse behandeling;
belediging.
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buizen
brutaliseren, onbeschoft bejege-

nen.

bruto, o., gewicht der koopwaar

met inbegrip der verpakking;
bruto-bedrag: bedrag zonder aftrek van onkosten; bruto-ontvangst: waarvan de onkosten
niet zijn afgetrokken.
bruusk, bars, ruw.
bruyirehout, wortelhout van de
boomheide voor pijpen.
bryologie, kennis der bladmossen.
bsjores, (Barg.) op listige wijze
verkregen winst.
bubon, ontsteking der liesklieren;
pestbuil.
bubonenpest, builenpest.
bucefalus, lievelingspaard, (eig.:
het paard van Alexander de
Grote).
Bucentaurus, staatsgalei te Venetie, waarop de Doge op Hemelvaartsdag uitvoer om een ring in
zee te werpen als symbool van
huwelijk tussen stad en zee.
bucht, (Barg.) geld.
buckram, grof, stijf linnen voor
boekbanden.
buckskin, (bukskin), o., soort
wollen broekstof.
bucolisch, herderlijk; bucolische
gedichten: herderlijke gedichten.
budget, o., staats- of gemeentebegroting; inkomsten en uitgaven.
buffa, grap, klucht.
Buffalo Bill, Amerikaanse pionier
(W. F. Cody), bekende figuur in
Wild-Westverhalen en -shows.
buffer, stootkussen; „bufferstaat”
is kleine, tussen twee grote staten
gelegen staat, die botsing tussen
de grote kan voorkomen.
buffet, schenktafel; koffiekamer.
buffo, buffone, komische zanger
in de Italiaanse opera's.
bugel, signaalhoorn bij infanterie,
instrument met drie pistons.
buggy, licht open rijtuigje.
Biihne, het toneel; Biihnenfieber:
plankenkoorts.
building, Eng. voor gebouw.
buizen, (Barg.) drinken, zuipen.

buizig

byzantinisme
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buizig, bang, angstig, verstoord; bureel, o., kantoor van admini-

voor de zee: onstuimig.

stratie (vooral in Zuid-Ned.).

bul, stuk, dat uitgaat van paus of buret, glazen buis met maatverde-

kerkvorsten.

bulb, bloembol; bulbfarm: bollen-

kwekerij.

buldog, grote Engelse hond.
bulk, inhoud van het ruim van een

ling voor chemische analyse.

burijn, graveerstift.
burlesk, koddig, boertig, potsier-

lijk; burleske: zeer koddig, overdreven en onnatuurlijk kluchtspel of verhaal.
schip.
bull, eig.: stier; een speculant a la burnou, zie: boernoes.
hausse te Londen of New-York; bursaal, iemand die uit een beurs
John Bull: spotnaam voor Enstudeert.
gelsman.
burschikoos, als een student, studentikoos.
bulldozer, tractor op rupsbanden
bushel, korenmaat in Engeland en
om obstakels te verwijderen.
bullen, (Barg.) kleren.
Amerika, 36.35 liter.
bushranger, ontsnapte galeiboef
bulletin, o., daghericht; legerbericht ; dagorder.
in Australia; struikrover.
bull finch, hoge heg (bij wedbusiness, zaken; businessman:
zakenman.
strijden); goudvink.
buste, borstbeeld.
bulster, strozak.
butagas, gecomprimeerd butaan
bult, o., (Barg.) bed.
bungalow, oorspr. in India licht(gasvormige koolwaterstof) in
gebouwd huis voor Europeanen,
cylinders in handel gebracht
nu: laag gebouwd landhuis.
voor huisbranddoeleinden.
butler, hofmeester in voorname
bunk, rustbank, kooibed.
Engelse huizen.
bunker, kolen- of olieruim; betonbutlin kamp, goedkoop, collecnen schuilplaats.
tief vacantiekamp.
bunsenbrander,
gasbrander,
waarin gas met lucht vermengd butyrine, vetbestanddeel van de
boter.
wordt en volledige verbranding
butyrometer, werktuig voor het
optreedt.
buran, sneeuwstorm in Siberie en
meten van het botergehalte der
melk.
Mongolie.
bureau, o., kantoor; kamer voor buvard, vloeiboek.
byrrh, morgendrank, met kina,
ambtsbezigheden; schrijftafel.
bureaucraat, heerszuchtig ambtedie de eetlust opwekt.
naar; aan vormen gehechte byssus, fijn lijnwaad in de Oudautoriteit.
heid, speciaal bij de Egyptenaren ;
baard van schelpdieren.
bureaucratic, heerschappij van
Byzantijns, Byzantium, het Byambtenaren; het gehele ambtezantijnse rijk betreffend; tot het
lijke apparaat.
daar heersende despotisme bebureaulist, verkoper van kaartjes
horend; slaafs, kruiperig.
in schouwburg, station, enz.
bureau zninistre, o., schrijftafel byzantinisme, onderdanigheid,
kruiperigheid.
zonder opstand.
-

-

-

C
C, Romeins getal 100; eerste toon
van diatonische toonladder; Gaius (Caius), Caesar; Celsius (thermometer) ; Coulomb (electriciteit) ; carboneum (koolstof).
c. caput (hoofdstuk); cent.
Ca, calcium (element).
Cd, cadmium (element).
Ce, cerium (element).
cf, confer (vergelijk, vgl.)
c. a. = cum annexis : met het bijbehorende.
ca.
circa; ongeveer, omtrent;
centiare.
c.i., civiel ingenieur.
cie., co. of comp., compagnie : handelsgenootschap ; compagnon.
c. ii. f., (handelsterm), het Eng.:
cost, insurance, freight: wil zeggen dat onkosten, verzekeringspremie en vracht in de prijs zijn
begrepen.
Cl, chloor (element).
c. 1.
citato loco: ter aangehaalde
plaatse.
cm, centimeter.
Co, cobalt (element).
Cod., codex.
c.o.d., cash on delivery : betaling
bij levering.
conf., zie: cf.
c. q. = casu quo: in geval, eventueel.
Cr, chroom (element).
c. s. = cum suis : met de zijnen.
C.S.S.R., Congregationis Sanctissimi Redemptori: redemptorist.
ct. = courant: lopend, gangbaar
(van munten, ook: de gangbare
munt zelf); afkorting van courant (dagblad) en van cent of
centime.
ctr. = centenaar: honderd kilo,
in Duitsland: 50 kilo.
cts., cents.
Cu, cuprum: koper
cab, soort van Engels huurrijtuig
met een paard bespannen.
cabaal, o., geheim verbond, komplot ; stille tegenwerking; rumoer,
lawaai.
cabaleren, samenzweren, kuipen.

caballero, ridder, heer.
caban, schoudermantel.
cabane, hut; scheepskooi; stuurmanskooi.
cabanes, (Barg.) herrie, drukte.
cabaret, oorspr. herberg; zaal
waar kleinkunst wordt opgevoerd ; voordracht en muziek;
deze kunst zelf.
cabaretier, cabaretartist.
cabbala, zie: kabbala.
cabine, scheepshut, kajuit.
cabinet sepal* o., afzonderlijk
vertrek, vooral in restaurant.
cablegram, o., telegram langs
overzeese kabel.
cable transfer, (handelsterm) kabelwissel; telegrafische wissel van
overzeese landen.
cabochon, halfrond geslepen edelsteen.
cabotage, kusthandel, kustvaart.
cabotin, reizend comediant; druktemaker ; cabotinage: comediantenleven ; cabotineren: slecht
toneelspelen, ongeregeld leven.
cabret of cabretleer, o., geitenleer (voor handschoenen).
cabriolet, licht rijtuigje op twee
wielen voor een paard.
cacaoboter, gezuiverd vet uit
cacaobonen.
cachelot, potvis, kazelot.
cachemir sjaal, zeer fijne zachte
sjaal van de haren der cachemirgeit.
cache misere, overjas, die versleten kleding bedekt.
cache nez, brede das, die ook het
onderste deel van het gezicht
bedekt.
cachepot, omhulsel van een bloempot.
cacheren, verbergen, geheim houden ; boek van fraaie schutbladen
voorzien.
cachet, o., zegelstempel; ook stempel in figuurlijke zin.
cachetteren, verzegelen.
cachot, o., duister gevangenhok.
cachou of catechu, extract uit
hout, bast of vruchten van Indi-

-

-

cachou

sche bomen; in geneeskunde als
samentrekkend middel, voorts
voor looien en verven.
cacique, titel van vroegere Zuidamerikaanse Indiaanse vorsten
en stamhoofden; caciquisme:
Spaanse politick van intimidatie,
intrigue en geweld.
cacofonie, wanklank.
cacografie, foutief geschrift; het
foutief schrijven; ook: een verzameling gebrekkige opstellen.
cactus, tropische plant met zeer
dikke en harde, stekelige bladeren.
c. a. d., c'est a dire: dat wil
zeggen.
cadanceren, cadans brengen in,
ritmisch maken.
cadans, ritmische beweging; harmonisch slot.
cadaver, o., lijk; aas.
cadavereus, lijkachtig.
cadaverine, lijkenvergif.
caddie, jongen die koker met slagstokken draagt voor golfspelers;
ook de koker zelf.
cadeau, o., geschenk.
cadet, jongste zoon uit adellijke
familie; militaire kwekeling; eertijds in Rusland naam van een
aanhanger van de Constitutionele Democraten.
cadmium, o., een blinkend wit
metaal.
cadre, verdeling van het biljart in
9 vakken.
cadreren, vierkant maken; passen,
uitkomen, kloppen.
caduc, bouwvallig; oud en zwak.
caduceus, gevleugelde slangenstaf van Mercurius; staf der
vredeboden.
caduciteit, bouwvalligheid, gebrekkigheid : afgeleefdheid.
café-chantant, of café-concert,
o., café met zang en muziek;
café complet: koffie met toebehoren; café-restaurant: koffiehuis, waar men kan eten.
cafeine, scheikundig bestanddeel
der koffie.
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caliche
Cagliostro, een berucht kwak-

zalver en bedrieger in de 18de
eeuw.
cahier, o., schrijfboek; een vel
druks.
ca ira, dat zal gaan, aanvangswoorden van een populair lied uit de
Franse revolutie.
cairn, Keltisch gedenkteken : steenhoop als grafmonument, meest
uit bronzen tijdperk.
caisse, kas; caissiere: kassierster.
caisson, munitiewagen, kruitwagen; scheepskist; kastje onder de
bok van een rijtuig; ijzeren kist
met saamgeperste lucht om onder
water to kunnen metselen; zinkkuip; caissonziekte: ziekte die
voorkomt bij hen die in een
caisson werken.
cajoleren, liefkozen, flikflooien.
cake, koek, Engelse biscuits.
cake-walk, Amerikaanse neger-

dans.

calamieten, versteende rietgewas-

sen.

calamiteit, ellende, ongeluk,

ramp.

calamiteus, rampspoedig, ellendig
calamiteuze polders, in Zeeland

polders, welker zeewering meer
kost dan de polders opbrengen
en die gesubsidieerd moeten
worden door het rijk.
calando, (muz.) wegsmeltend, dalend.
calandrone, houten, tweekleppige schalmei in Italie.
calange, aanhaling, bekeuring
(van smokkelaars).
calcinatie, verkalking.
calcineren, verkalken; gloeien;
door gloeiing oxyderen.
calcium, o., metaalachtig grondbestanddeel der kalkaarde.
calcium-carbid, o., koolzure kalk,
waaruit zich met water acetyleengas ontwikkelt.
calcul, of calculatie, berekening.
calculeren, berekenen, uitrekenen.
caliche, of „kales": licht open
rijtuig.

calefacteren
calefacteren, allerlei aan de hand
hebben.
calefactor, twiststoker; ook: verwarmingstoestel.
caleidoscoop, zie kaleidoskoop.
calembour, woordspeling.
calendae, mv., eerste dag der
maand (bij de Romeinen).
calendarium, lijst van heiligen en
hun feestdagen.
caliban, woesteling, bruut, beest.
calibreren, ijken van schaalverdelingen op capillaire buizen,
bijv. thermometers.
calicot, o., fijne katoenstof.
calinerie, vleierij, liefkozing.
calix, kelk.
call, oproeping tot voldoening
van een storting; callgeld: geld
op onderpand geleend en elk
ogenblik opvorderbaar.
calligraaf, schoonschrijver.
calligrafie, schoonschrijfkunst.
callilogie, de kunst schoon to
spreken, welsprekendheid.
Calliope, muze van het heldendicht.
caimans, pijn- en zenuw-bedarend middel.
calmato, (muz.) rustig.
calomel, o., chloorkwik, kwikchloruur.
calorie, warmte-eenheid, hoeveelheid die 1 1 water 1° Celsius
verwarmt.
calorif ere, verwarmingstoestel.
calorimeter, warmtemeter.
calotte, kapje; narrenkap; priestermutsje; a bas la calotte: weg
met de priesters.
calot(t)en, minachtende benaming
voor priesters en hun aanhang.
calque, doortekening, doortrekking op doorschijnend papier.
calqueren, natrekken op doorschijnend papier.
calumet, vredespijp bij Indianen.
calumnie, laster.
Calvarienberg, plaats bij Jeruzalem, waar de kruisiging plaatshad; Golgotha.
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campo santo
calvinisme, o., de gereformeerde
leer, volgens Calvijn.
camache-dienst, krijgsdienst in
vredestijd; garnizoensdienst met
kleingeestige strengheid.
camachen, slobkousen.
camaraderie, kameraadschap;
kliek; bent.
camarilla, hofpartij, die veelal
door intriges invloed oefent.
cambiaal recht, o., wisselrecht.
cambio, o., wissel of wisselbrief;
cambièren wisselhandel drijven.
cambrioleur, inbreker overdag.
Cambrium, periode van het oudste
Palaeozoicum, van het ontstaan
van leven.
camee, gesneden gesteente in
verschillende kleuren; in twee
kleuren heet ze camaieu.
camelots du roi, royalistische
straatventers, i.h.a. royalisten in
Frankrijk
camembert, soort Frame kaas,
zeer vet, afkomstig uitNormanche.
camera, kamer; camera obscura:
donkere kamer, toestel bij het
fotograferen.
cameralia, leer van het beheer der
vorstelijke inkomsten; staatswetenschappen.
camera-man, filmoperateur.
camerlengo, kamerling, kardinaal, die de pauselijke geldmiddelen beheert.
camion, grote vrachtauto.
camisards, hervormde inwoners
der Cevennes, ca. 1700.
Camoenen, muzen, zanggodinnen
Camorra, geheim genootschap
ca. 1820 in Italie.
campagne, veldtocht; duur van
het werk in sommige fabrieken;
a la campagne: buiten, op het
land.
campana, klok; campanella, klokje, belletje.
campanile, klokketoren, in Italie,
gewoonlijk afzonderlijk staande.
campeche-hout, o., rood verfhout.
campo santo, Ital. „heilig veld",
kerkhof.

Campus Martius
Campus Martins, Marsveld te

Rome voor wapenoefeningen en
volksbij eenkoms ten.
canaille, o., gepeupel, gespuis; gemeen vrouwspersoon.
canailleus, schelmachtig, nietswaardig.
canape, ruststoel, met plaats voor
enige personen.
canard, eigenlijk : eend; fopperij;
verzonnen couranten-bericht.
cancan, uitgelaten dans; praatjes,
achterklap; overdreven opschudding.
cancer, kreeft (sterrenbeeld) ; kanker.
candelaber, arm- of kroonluchter.
candeur, oprechtheid, argeloosheid.
candidaat, iemand, die naar een
betrekking, een functie dingt;
titel na het afleggen van zekere
examens (bijv. candidaat in de
theologie).
candidatuur, mededinging naar
een amht of waardigheid.
candide, oprecht.
candideren, candidaat stellen.
caneforen, my. korfdraagsters;
figuren van vrouwen met korven
op het hoofd.
canna of canne, riet, sierplant.
canneleermachine, werktuig om
groeven te trekken (vooral in
geweren.)
canneleren, met groefjes of rimpeltjes voorzien.
canneluren, mv., groefjes op zuilen of pilasters.
cannetille of cantille, o., samengedraaid goud- of zilverdraad.
cannibaal, zie kannibaal.
canoe of canot, zie: kano.
canon, lijst der heilige schriften;
zegel, wet, richtsnoer; geloofsregel ; reeks stille gebeden; lijst
van erkende heiligen in de R.K.
Kerk; (muz.) beurtzang; bedrag
van een jaarrente; jaarlijkse
pacht of huur; zware Duitse
drukletter.

capillair
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canon of canyon, diep, steil erosie-

dal.

canoniek, op kerkelijk gezag, vol-

gens kerkelijke wetten; canoniek
recht : R.K. kerkrecht ; canonieke
boeken: bijbelboeken, die op de
canon voorkomen en beschouwd
worden als van God afkomstig.
canonisatie, heiligverklaring.
canoniseren, heilig verklaren.
canope, Etruskische grafurn.
cant, woorden en uitdrukkingen
aan een bijzonder beroep eigen;
argot; koeterwaals; ook: schijnheilige taal; kwezelarij.
cantabile, zangerig.
cantate, groot zangstuk, met begeleiding, voor koor en soli; de 4e
zondag na Pasen.
cantharelle, dooierzwam.
canthariden, Spaanse vliegen.
cantilene, kort, vrolijk liedje.
cantileverbrug, vakwerkbrug.
cantine, verversingszaal in een
kazerne, kamp, fabriek, enz.
cantiniire, marketentster.
cantique, cantina, ook canticum,
lofzang.
canto, o., gezang.
cantor, zanger of voorzanger.
canule, metalen, glazen, ebonieten
buisje voor chirurgisch gebruik.
canvas, o., ruw linnen.
canvassing, het verwerven van
stemmen bij verkiezingen (in
Engeland).
canzone, oorspronkelijk instrumentaal uitgevoerd chanson.
caoutchouc, gomelastiek; veerkrachtige sterke hays.
cap., afkorting voor capitulum:
hoofdstuk.
cap, cape, capo, kaap.
capabel, bekwaam, geschikt, vatbaar.
capaciteit, geschiktheid; inhoudsgrootte; laadvermogen.
cape, schoudermantel, pelerine,
keep.
capeador, stierenvechter die de
rode mantel zwaait.
capillair, haarfijn.

capillaire
capillaire buizen, naarbuizen;
capillair stelsel: haarvaatstelsel.
capillariteit, aantrekkingskracht
der wanden van buizen, vooral
van kleine.
capitana, admiraalsschip.
capita selecta, uitgezochte hoofdstukken.
capitatie, schatting naar het aantal hoofden in een gezin; hoofdelijke omslag.
capitis diminutio, in Romeins
recht : burgerlijke dood.
capitonneren, opvullen van meubelen, enz.
Capitool, zetel van het congres te
Washington; het capitolium was
de citadel in het oude Rome.
capitulant, soldaat die na diensttijd weer bijtekent; onderhandelaar over capitulatie.
capitulantenstelsel, o., stelsel om
gepensioneerde militairen rijksbetrekkingen te geven.
capitularien, verordeningen van
vorsten.
capitulatie, verdrag, vooral omtrent de overgave van een vesting, leger enz.; verdrag tussen
Europese en Aziatische staten
ten bate van de handel en de
rechtspositie van de Europeanen.
capituleren, zich bij verdrag overgeven; een verdrag sluiten.
capo, in I)uitse concentratiekampen opzichter, gekozen uit de
gevangenen zelf.
capon, sluwerd: veinzaard.
caponneren, bedriegen bij het
spel.
caponniire, vooruitstekend gedeelte van een fortwal.
capores gaan, (Barg.) dood gaan.
capotage, het meten van de weg,
die een schip op zee aflegt.
capote, vrouwenmantel met kap;
kapothoed; kapotjas; kap van
een rijtuig; capotje: voorbehoedmiddel in het geslachtsverkeer.
capoteren, over de kop slaan, bijv.
van een vliegmachine.
capre, bloemknop van de kapper-
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carafon
struik, die op azijn wordt gezet.
capriccioso, (muz.) grillig.
caprice, luim, gril; eigenzinnigheid.
capricieus, grillig, eigenzinnig.
Capricornus, steenbok (sterrenbeeld).
capriole of capriool, luchtsprong;
dwaze streek, bokkesprong.
capsule, of capsuul, hulsel; dekseltje van dun metaal; hol gelatine-bolletje.
captain, aanvoerder, kapitein.
captain of industry, grote industriele ondernemer.
captatie, het najagen van een doel
met sluwe middelen; captatio
benevolentiae: gunstbejag; verzoek om toegeeflijkheid.
capteren, door list verkrijgen.
captie(s) maken, uitvluchten zoeken, tegenstribbelen.
captief, gevangen; tot slaaf gemaakt.
captieus, sluw, arglistig.
captiveren, gevangen nemen; de
gunst winnen, aan zich hechten.
captiviteit, gevangenschap.
captuur, prijsverklaring van een
schip (op zee); inhechtenisneming van schuldenaar op last
van schuldeiser.
capuchon, kap; mantakap,
capucijnen of capucijners, my.,
monnik, die pijen met een kap
dragen, franciscanen; grauwe
erwten.
caput, hoofd; hoofdstuk; caput
mortuum : dodekop, d.i. bezinksel
dat bij distillatie achterblijft.
caqueteren, wauwelen, kakelen,
snappen.
carabinieri, I taliaanse gendarmen
of marechaussees.
caracal, steppe-lynx.
caracole, snelle zwenking van een
ruiter; eetbare huisjesslak.
caracoleren, zwenken, ronddraaien (te paard vooral).
carafe, karaf, glazen waterkan.
carafon, kleine karaf; glazen koelvat.

caragate
caragate, materiaal voor het op-

vullen van meubelen; plantaardig paardehaar.
caramba, Spaanse vloek.
carambolage, het raken van meer
dan een bal in het biljartspal.
carambole, hetzelfde als carambolage; ook: de rode biljartbal.
caramboleren, beide ballen, in
het biljartspel, raken.
caramboline, de gele biljartbal;
biljartspel met 5 ballen (Russisch
biljart).
caramel, soort bruine ulevel van
gekookte of gebrande suiker.
caravan, kampeer-aanhangwagen
achter auto.
carbolineum, bederfwerende stof
voor houtwerk.
carbolzuur, ook carbol, ontsmettingsmiddel uit koolteer.
carbon, zwarte diamantvarieteit,
moeilijk splijtbaar; papier voor
het maken van doorschriften.
carbonade, gebraden rund- of varkensrib.
carbonari, mv., kolenbranders;
ook: benaming der leden van
een geheim politick genootschap
in Italie; vurige vrijheidsgezinden.
carbonisatie, verkoling.
carbunculus, negenoog.
carburateur, toestel voor carburatie.
carburatie, laewerking om het
lichtgevend vermogen van gas te
verhogen, door daarin verbindingen van waterstof en koolstof
te brengen.
carburator, deel van een ontploffingsmotor, waarin de vermenging van de fijn verdeelde brandstof met lucht tot stand komt en
het explosieve mengsel ontstaat.
carcasse, geraamte, rif, karkas;
middenstuk van een revolver.
carcer, gevangenis, kerker.
carcinoom, kankergezwel.
cardanas, in auto as die motorkracht overbrengt op de achterbrug.
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Carmagnole
cardialgie, maagkramp.
cardigan, gebreid damesjasje in

herensnit.

cardinaal, bijv. nw.: wat tot de

hoofdzaak behoort.

cardiograaf, toestel om hartbewe-

gingen op te nemen.

cardiogram, curve van hartbe-

weging, door cardiograaf gemaakt.
carditis, hartaandoening, ontsteking
cardo quaestionis, de kern van
de zaak.
careme, de vasten.
carentie, onthouding; ontbering;
het vasten voor straf.
care of N. N., per adres de beer
N. N., afk.: c/o.
careren, vasten, onthouden, ontberen.
caressant, strelend, liefkozend.
caresse, gevlei, liefkozing.
caresseren, liefkozen, vleien, vertroetelen.
caret, fijne soort schildpad; karetschildpad.
carezzando, (muz.) : strelend.
carga of cargo, scheepslading;
vrachtgoederen; de factuur der
lading; carga-lijst: lijst van de
soort en de hoeveelheid der goederen in de schepen.
cargadoor,
scheepsmakelaar;
scheepsbevrachter.
cargo-boat, vrachtboot.
cariatide, vrouwelijke of manne• lijke figuur als steunzuil of pilaster.
caricaturist, maker van caricaturen.
caricatuur, spotprent, lachwekkende overdrijving in de afbeelding.
caries, beeneter; bederf in de tanden; carieus: aangestoken (beenderen, tanden).
carillon, o., klokkenspel; het klinken der glazen.
caritas, naastenliefde; barmhartigheid.
Carmagnole, dans en volkslied in

Carmagnole

de Franse revolutie; iemand, die
met de vrijheid dweept.
carmelieten, orde van geestelijken
naar de berg Carmel genoemd;
orde dateert van de 12de
eeuw.
carmen, o., gedicht, vooral gelegenheidsgedicht.
carnatie, vlees-schildering; voorstelling van mensenvlees door
het coloriet.
carnaval, o., tijdperk van vermakelijkheden v6Or de Pasen; vastenavondvreugd.
carneool, vleeskleurige halfedelsteen.
carnet, o., zakboekje; koopmansreisboek, dag- en schuldregister.
carnifex, beul, scherprechter.
carnivoren, vleesetende dieren.
carogne, boosaardige, lastige
vrouw, feeks, karonje.
carol, Eng. geestelijk lied (bijv.
Christmas-carol.)
carolus gulden, oorspr.: goudmunt van 11 a 12 gulden met
-

beeldenaar van Karel de Stoute;
later zilveren munt (rijksdaalder)
caroline, biljartspel met vijf ballen.
caro mio of cara mia, mijn waarde.
carotine, geel-rode kleurstof in
planten.
carotis, halsslagader.
carotte, gele peen; tabaksrol, die
men tot snuif raspt.
Carrarisch marmer, marmer uit
de groeven van Carrara in Italie; het beste marmer.
carre, o., vierkant; vierhoekige
slagorde.
carreau, o., ruit, scheef vierkant;
ruiten op speelkaarten.
carrefour, kruispunt van vier
wegen.
carreleren, met tegels bevloeren.
carrier, driewielige bestel- en
vrachtfiets, ook met motor.
carriere, loopbaan, levensloop;
ren van een paard; carriere ma-

69

cassa

ken: vooruitkomen, fortuin
maken.
carriole, licht, tweewielig rijtuig.
carrosserie, rijtuigfabriek; bovenstel van automobielen.
carrousel, o., steekspel van ridders ; draaimolen; ringstekerij.
cartabel, boekje waarin de r.k.
feesten en gedenkdagen opgetekend staan.
carte, kaart; spijskaart in restaurants (eten a la carte).
carte blanche, een blad papier
met enkel een handtekening; onbepaalde volmacht; vrij spel.
cartel, uitleveringsverdrag; uitdaging tot een duel of toernooi;
z.o. kartel.
carte lettre, postblad.
cartesianisme, o., wijsgerig stelsel van Cartesius of Descartes.
cartilagineus, kraakbeenachtig.
cartografie, de kunst om landkaarten to tekenen.
cartoon, spotprent; tekenfilm.
-

cartouche, randversiering; lof-

werk; geweerpatroon.

caryatide, zie cariatide.
cas, geval; en tout cas: in ieder

geval.

casa, hut, huisje; klooster in de

middeleeuwen; in Spanje en
Italie: huis, woning.
casaque, zie kazak.
cascade, waterval.
cascara, bitter laxeermiddel.
casco, scheepsromp; schip zonder
lading.
casein, kaasstof; de eiwitstof in
de melk.
cas forfuit, onvoorzien toeval.
cash, contant geld; cash and carry:
contant betalen en zelf vervoeren.
casino, societeit; feestgebouw; besloten gezelschap, waar gedanst
en gespeeld wordt.
casinobrood, fijne, in een bus
gebakken broodsoort.
cassa, kas, geldkas; gerede geldvoorraad; telmachine in winkels.

Cassandra
Cassandra, ongeluksprofetes, naar

wie niemand luistert.
cassatie, vernietiging van een
vonnis door hogere instantie.
cassave, tropische plant, welke
tapioca(meel) levert.
casseren, vernietigen, ongeldig
yerklaren: ontslaan.
casserole, stoofpan met steel.
casse-tete, knots; lastig vraagstuk.
cassette, kistje; geldkistje; persoonlijke geldmiddelen van een
vorst; doos voor compleet stel
tafelzilver.
cassonade, ruwe suiker.
castagnetten, Spaanse handkleppers bij dansen gebruikt.
castel, burcht, kasteel; vesting;
voor- en achterdek op een schip.
castigatie, kastijding.
castigeren, kastijden.
cast-iron, gegoten ijzer.
castor, zie kastoor.
Castor en Pollux, tweelingbroeders, zonen van Leda in de
Griekse mythologie; dubbelster:
Tweelingen.
castoreum, o., bevergeil, een geneesmiddel voor zenuwzieken.
castorolie, wonder- of ricinusolie.
castraat, ontmande, gesnedene;
vroeger zanger der Sixtijnse kapel, zanger die zijn kinderstem
behouden heeft.
castratie, ontmanning.
castreren, ontmannen, verminken.
casu, bijgeval, toevallig.
casualia, toevalligheden.
casualisme, o., leer dat het toeval
alles beheerst.
casualist, aanhanger van het
casualisme.
casuaris, soort struisvogel op de
Molukken en in Australia.
casueel, toevallig; bij gelegenheid.
casuist, iemand, die gewetensvragen bestudeert; muggenzifter.
casuistiek, leer der oplossing van
gewetensvragen; gewetensleer;
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catch-as-catch-can

beschrijving van waargenomen
gevallen in de geneeskunde.
casu quo, in dat geval.
casus, geval, voorval; toeval;
naamval; casus belli: reden tot
oorlog; casus foederis: geval
waar bondgenoot te hulp moet
komen.
cataclysme, zondvloed; ontzaglijke ramp.
catacomben, onderaardse gewelfde begraafplaatsen ; bewaarplaats
der doodsbeenderen te Parijs.
catafalk, stellage, waarop de lijkkist of het lijk tentoongesteld
wordt.
catafotografie, fotografie zonder
fototoestel, van documenten
door ze in direct contact te
brengen met fotografisch materiaal en door te lichten.
catalecten, brokstukken, fragmenten.
catalectisch, onvolledig; fragmentarisch.
catalepsie, toestand van algemene
verstijving; plotselinge bewusteloosheid.
cataleptisch, stijf, star.
catalina, twee-motorige vliegboot.
catalogiseren, een lijst opmaken;
in volgorde optekenen.
catalogue, lijst van voorwerpen,
inzonderheid van boeken.
cataplasma, pap; zalf, pleister.
catapult, oorlogswerptuig der ouden; speeltuig van kinderen.
catar of catarre, ontsteking
van een slijmvlies, verkoudheid;
catarraal; lijdende aan zinking;
catarrale
zinkingskoorts:
koorts.
cataract, waterval; grauwe staar
op het oog.
catastrofe, het keerpunt der handeling in een drama; noodlottige
ontknoping; grote ramp.
catch, yang, bij het cricketspel.
catch-as-catch-can, aan geen enkele regel gebonden worstelen
(niet officieel erkend door krachtsportorganisaties).

catecheet
catecheet, godsdienstleraar.
catechese, godsdienstonderwijs.
catechetiek, manier van onder-

wijzen met vragen en antwoorden.
catechetisch, vraagsgewijs; in de
vorm van een gesprek.
catechisant, leerling, die ter catechisatie gaat.
catechisatie, vraag-onderricht, inzonderheid in de godsdienst;
leeruur in de godsdienst.
catechiseren, al vragend onderwijs geven, vooral in de godsdienst.
catechismus, vraagboek voor de
geloofsleer.
catechumeen, nieuweling, die
onderwezen wordt in de christelijke leer, doopleerling.
categorie, orde, rang, klasse, soort.
categorisch, tot eenzelfde klasse
behorend ; bepaald, afdoend, stellig ; zonder omwegen; categorische imperatief: onvoorwaardelijk gebod, zedewet (bij Kant).
catenen, verzameling van bijbeluitleggingen.
cateren, stof glans geven door
persen.
caterpillar, rupsband.
catgut, hechtdraad uit schapedarm, welke niet verwijderd
hoeft te worden.
cathedra, leerstoel, pauselijke
stoel; ex cathedra: zie: ex
cathedra.
catheter, buis ter aftapping van
urine uit de blaas.
catholicos, naam van kerkvoogd
in oosterse kerken = patriarch.
catoptriek, leer der terugkaatsing
van lichtstralen.
cauchemar, nachtmerrie.
cauda, erg: staart; einde (in de
muziek).
caudijnse
juk, vernedering;
smaad.
caudillo, in Spanje politiek leider
(Franco).
causa, grond, oorzaak; rechtszaak;
causa finalist eindoorzaak;
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cease fire
causaal, oorzakelijk, redegevend;

causaal verband: verband tussen
oorzaak en gevolg.
causaliteit, oorzakelijkheid; de
wijze, waarop een oorzaak werkt.
causatief, o., een werkwoord, dat
het doen geschieden van een handeling uitdrukt; bijv. „leggen"
naast „liggen", „vellen" naast
„vallen".
cause celare, geruchtmakende
rechtszaak.
causeren, gezellig praten.
causerie, gezellig praatje; gekeuvel ; voordracht.
causeur, gezellig prater.
causeuse, kleine sofa voor twee
personen.
caustisch, brandend, scherp.
cauterisatie, het uitbranden of
doodbranden van een wond.
cauteriseren, uitbranden; uitbij ten.
cautie, borgtocht, onderpand.
cautioneren, borg blijven.
cavalcade, ruiteroptocht; pleizierrit in gezelschap.
cavalerie, ruiterij; legerafdeling
te paard.
cavalerist, bereden militair; ruiter.
cavalier, ruiter; begeleider van
een dame; in de vestingbouw:
walkant, verhoogde batterij.
cavatine, aria; kort zangstukje.
caveant consules, als waarschuwing : dat de overheid waakzaam
zij.
cave canem, wacht u voor de
hond.
caveren, borg blijven; zich caveren: op zijn hoede zijn.
caverne, hol, holte.
caverneus, vol holten of bulten.
cavia, Guinees biggetje.
caviaar, gezouten kuit van steur.
cavillatie, spitsvondigheid; haarkloverij.
cayenne-peper, het rijpe zaad van
capsicum, een kruiderij.
cease fire, staak het vuren, wapenstilstand.

cedant arma togae
cedant arma togae, de wapens
moeten wijken voor de toga: de
militaire macht onderwerpe zich
aan de rechterlijke macht, aan
het staatsgezag.
cederen, wijken, zwichten; afstand doen.
cedent, iemand, die een vordering
overdraagt.
cedille, haakje onder de c, ten
teken, dat die voor a, o, u, als s
wordt uitgesproken.
cedraat, o., met suiker ingemaakte
citroenschillen.
cedula, cedel of ceel, brief, bewijs,
oorkonde; huurcontract; lijst.
cefalalgie, hoofdpijn.
cefalitis, hoofd- of hersenontsteking.
cefalometer, schedelmeter.
cefalopoden, koppotige dieren;
inktvissen.
ceintuur, gordel.
ceintuurbaan, spoor- of tramlijn
om een stad.
cel, zeer klein vertrekje; enkelvoudig element, waaruit plantaardig en dierlijk weefsel is opgebouwd; deeltje protoplasma met
minstens ëen kern; kleinste deel
van een organisatie.
celadon, bleek, zeegroen.
celebrant, geestelijke, die de mis
opdraagt.
celebratie viering.
celebreren, vieren; feestelijk gedenken; opdragen (van een
mis).
celebriteit, vermaardheid; vermaard persoon.
celere, (muz.) snel, vlug.
celeriteit, snelheid, spoed.
celest, hemels.
celesta, een toetseninstrument met
staalstaafjes, soms in orkest gebruikt; vox celesta: orgelregister.
celibaat, ongehuwde staat, vooral
van de r.k. geestelijken.
celibatair, ongehuwd man; vrijgezel.
cella, cel, binnenste van een Griekse tempel.
,
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censureren
cellarius, keldermeester, bottelier
in klooster.
cellebroeder, lid van een godsdienstige vereniging voor ziekenverpleging te Antwerpen (16de
eeuw).
cellist, cello-bespeler.
cello, violoncel, grote viool.
cellofaan, doorzichtig, taai, gasdicht verpakkingsmateriaal.
cellulair, in cellen (kamertjes) verdeeld; cellulaire gevangenis : gevangenis, waarin de veroordeelden in cellen zitten opgesloten.
celluloid, plastische stof, vervangen door plastic.
cellulose, bestanddeel van houtvezels en van de wanden van plantecellen, gebruikt voor papier,
kunstzijde en films.
celotex, isolatie- en bekledingsmateriaal, van geperst suikerriet
of houtvezels.
Celsius, uitvinder van naar hem
genoemde thermometer; kookpunt 100°.
cement, o., uit kalk en leem saamgesteld bindmiddel; mortel.
cementatie of cementering, proces om ijzer met koolstof te verbinden en in staal te veranderen.
cementeren, verbinden; branden,
gloeien.
cenade, Franse literaire groep
waarvan Victor Hugo de leider
was.
cenakel, literaire groep; zaal van
het Laatste Avondmaal.
cendre, asgrauw.
cenobiet, kloosterling.
cenotaaf, ledig praalgraf, grafteken.
censeren, beoordelen, berispen.
censor, beoordelaar; bij de Romeinen de ambtenaar belast met
de zorg voor de goede zeden en
de openbare orde.
censurabel, verwerpelijk, berispelijk; vroeger ook : schatplichtig.
censureren, ongunstig beoordelen,
berispen; disciplinaire straffen
toepassen.

census
census, belasting; vermogensop-

gave, volkstelling, schatting naar
inkomen of vermogen; censuskiezer : degene, die kiesrecht
heeft, omdat hij belasting betaalt.
censuur, onderzoek van gedrukte
stukken, boeken, toneelstukken,
enz. of zij openbaar gemaakt
mogen worden; berisping.
cent,honderdste deel van een gulden
of een dollar ; procent of per cent :
ten honderd.
centaur, fabelachtig monster;
paardmens.
centenaar, gewicht van 100 kg.
centenaire, centenarium, eeuwfeest.
centerboard, zeilboot met kielzwaard.
centerboor, boor, waarmee men
grote en diepe gaten maakt;
zwikboor.
centeren, de voetbal naar het midden drijven.
centerhalf, spil in voetbalefftal.
centesimaal, veideeld in honderdtallen.
centesimo, I taliaanse pasmunt
(1/100 lire).
centi , honderdste deel.
centiare, vierkante meter.
centigram, honderdste deel van
een gram.
centiliter, een honderdste liter.
centime, honderdste deel van een
franc.
centimeter, honderdste deel van
een meter.
centraal, middelpuntig; in het
midden gelegen; van een middelpunt uitgaand.
centrale, algemene verenigingsplaats; „electrische centrale":
fabriek van electrische kracht.
Centralen, de, in Wereldoorlog I:
Duitsland, Oostenrijk-Hongarije,
Bulgarije, Turkije.
centralisatie, samentrekking in
een punt; streven om in een staat
alle macht in een hand of in een
punt samen te trekken.
—
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cerografie
centraliseren, in een middelpunt

verenigen; samentrekken.

centreren, in het middelpunt bren-

gen.

centrifugaal, middelpuntvliedend.
centrifuge, machine om stoffen in

draaiende beweging te brengen
en te scheiden.
centripetaal, middelpuntzoekend.
centrum, o., middelpunt; punt
van vereniging; staatkundige
partij, die in het parlement in
het midden zetelt; in vroegere
Duitse Rijksdag de Katholieke
Staatspartij.
centupleren, verhonderdvoudigen
centuplum, honderdvoud.
centurie, afdeling van honderd
man in Romeins leger.
centurio, hoofdman over honderd
man.
ceramiek, kunst der plateelbakkerij, pottenbakkerskunst.
cerberus, naam van de driekoppige hellehond der Grieken; strenge, norse bewaker of opzichter.
cercle, kring; societeit.
cercleren, van ijzeren ringen of
hoepels voorzien.
cerealien, veldvruchten; graangewassen; bij de Romeinen feesten
ter ere van Ceres.
cerebellum, o., de kleine hersenen.
cerebraal, wat de hersenen betreft ; (te) verstandelijk.
cerebrum, de hersenen.
ceremonie, plechtigheid.
ceremonieel, o., plechtige gebruiken.
ceremoniemeester, hofbeambte,
die voor het ceremonieel zorgt;
iemand die een feest, partijen,
maaltijden, enz. regelt.
ceremonieus, vol plichtplegingen,
overdreven vormelijk.
Ceres, godin van de landbouw;
ook: een sterrenbeeld.
ceresine, kunstwas.
cerise, kers; (als kleurnaam) : kersrood.
cerneren, insluiten.
cerografie, methode om cliche's te

cerografie

maken, waarbij in een met was
bestreken plaat wordt gegraveerd.
ceroplastiek, wasboetseerkunst.
certificaat, o., getuigschrift, bewijs.
certificeren, een getuigschrift geven; bevestigen, verzekeren.
certosa-mozaiek, o., ingelegd
ivoorwerk, vooral uit Milaan.
cerumen, o., oorsmeer.
cervelaatworst, sterk gekruide
vleesworst.
Cesarewitsj of Csarewitsj,
grootvorst, troonopvolger in tsaristisch Rusland.
cesarisme, o., heerschappij op
geweld berustend.
cesaropapisme, vereniging van
kerkelijke en wereldlijke heerschappij.
cesseren, ophouden; vervallen.
cessie, afstand; overlating van een
recht aan een ander.
c'est a dire, dat wil zeggen.
c'est egal, dat is hetzelfde; het
doet er niet toe.
c'est entendu, afgesproken.
c'est juste, het is billijk.
c'est la guerre, zo gaat het nu
eenmaal in de oorlog.
c'est tout comme chez nous, precies zoals bij ons.
cesuur, stemrust in een versregel.
cetaceeen, walvisachtige zoogdieren.
cetera desunt, de rest ontbreekt.
ceteris paribus, onder overigens
gelijke omstandigheden.
ceterum censeo Carthaginem
delendam esse, slotwoord van

Cato bij elke rede in de Senaat:
voorts ben ik van mening dat
Carthago verwoest moet worden.
chaconne, langzame Spaanse
dans.
chacun a son goat, ieder naar zijn
smaak, op zijn manier.

chacun pour soi, Dieu pour
nous tous, ieder voor zich, God

voor ons allen; ieder moet voor
zich zelf zorgen.
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chance
chagrijn, verdriet, Teed; soort

geiteleder.

chagrineren, bedroeven, kwellen.
chahut, onwelvoeglijke dans;

herrie; lawaai.

chaine, keten; kettingdans; rij

uitgezette schildwachten of posten.
chairman, voorzitter.
chaise, stoel; chaise longue: ligstoel.
chalcedoon, kwartssoort, waaruit
halfedelstenen gemaakt worden.
chalcograaf, plaatsnijder, kopergraveur.
chalet, alpenhut, Zwitsers landhuis.
chaleureus, vurig, vol gloed en
leven.
chamade, teken met de trom, dat
een belegerde bezetting zich overgeeft; de chamade slaan: de
terugtocht aanvaarden.
chamarreren, beleggen (met gallons).
chambellan, kamerheer.
chambertin, fijne rode bourgogne.
chambranle, lijst om deuren,
enz.
chambre, kamer; chambre garnie :
gemeubileerde kamer.
chambree, soldatenslaapkamer in
kazerne.
chambriere, lange dresseer- of
manegezweep; kamermeisje.
chamois, gemskleurig, roodachtig
geel; chamois-papier: soort lichtgevoelig papier in de fotografie.
chamotte, vuurvast materiaal van
gebakken aarde.
champagne, mousserende wijn
uit Champagne.
champ'étre, landelijk; bal cham'Detre : bal in de open lucht ; garde
champêtre: veldwachter.
champignon, eetbare paddestoel.
champion, kampioen, voorvechter;• championaat, o., kampioenschap.
chamsin, gloeiend hete wind in
Egypte en Klein-Azie.
chance, kans.

chancre
chancre, syfilitische zweer; kankerachtig, etterig gezwel ; sjanker.
change, roil, wisseling; wisselkantoor.
changeant, veranderlijk; met een
weerschijn.
changement, o., verandering.
changeren, veranderen, verruilen;
verschieten van kleur.
changeur, changer, wisselaar van
geld.
chanson en chansonnette, liedje ;
chansonnier: liedjeszanger.
chant, gezang.
chantage, geldafpersing door bedreiging met laster.
chanterelle, E-snaar op een viool.
chanteur, zanger; iemand die
chantage pleegt; chanteuse: zangeres.
chanukka, joods inwijdingsfeest
eind nov. — begin dec.
chaos, warboel, baaierd.
chaotisch, verward, in wanorde.
chapeau, hoed; chapeau bas: de
hoed in de hand, onderdanig.
chapeau claque, hoge hoed met
veren, die platgedrukt kan worden ; klakhoed.
chapelet, rozenkrans.
chapelle ardente, met rouwfloers
behangen en met kaarsen verlichte rouwkapel.
chapellerie, hoedenfabriek of
-winkel.
chaperon, of chaperonne, geleider of geleidster van een jonge
dame.
chaperonneren, een (jonge) dame
geleiden of beschermen.
chapiter, o., hoofdstuk; stof voor
een gesprek.
char-a-bancs, open rijtuig met
drie of meer banken.
charade, lettergrepenraadsel.
charcuterie, winkel voor vleeswaren, spekslagerij.
charge, ambt, betrekking; cavalerie-aanval; losbranding; aanval van een politie-afdeling; last,
vracht; overdrijving in het belachelijke.
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Charybdis
chargé d'affaires, •!aakgelastigde.
chargeren, beladen; gelasten; aanvallen (van ruiterij, politie, enz.) ;
bezwaren (door getuigenis) ; overdrijven.
charisma, genade(gave); thans
ook: eigenschappen van een
leidersfiguur.
charitas, liefdadigheid.
charite, mildheid, weldadigheid;
ook: ziekenhuis.
charivari, ketelmuziek; getier,
standje; sieraden aan een horlogeketting.
charlatan, kwakzalver; pocher,
zwetser.
charlatanerie, kwakzalverij;
grootspraak, gezwets.
Charlemagne, Karel de Grote.
charleston, snelle Amerikaanse
dans.
charmant, bekorend, innemend.
charme, bekoring, bekoorlijkheid.
charmeren, bekoren, betoveren.
charmeur, iemand, die de mensen
inneemt en bekoort.
charmeuse, kunstzijden tricotagestof voor damesondergoed.
Charon, in de Griekse mythologie
de veerman naar het dodenrijk.
charta, oorkonde, handvest; zie
ook: magna charta.
charter, o., of charte, oorkonde;
constitutie.
chartered company, Engelse
maatschappij met bij decreet
vastgestelde voorrechten van de
regering overzee.
charteren, een schip huren of bevrachten.
chartistenbeweging, Eng. arbeidersbeweging 1839-1848
voor politieke en sociale eisen.
chartomantie, het kaartleggen,
om to voorspellen.
Chartreuse, thans opgeheven
Karthuizer klooster bij Grenoble
in Frankrijk; ook: de daar vervaardigde likeur.
Charybdis, gevaarlijke draaikolk
tussen Calabrie en Sicilie.

chasse
chasse, jacht. (muz.) klein jachtstuk.
chasse, zijwaartse pas bij het
dansen.
chassepot, o., oud Frans achterlaadgeweer.
chasseren, wegjagen.
chasseur, jager; loopknechtje van
hotels of societeiten.
chassidim, Hebr. naam voor vromen, later gebruikt door de
Pools-joodse aanhangers van de
religieuze beweging, die chassidisme genoemd is.
chassidisme, mystieke beweging
in het Poolse Jodendom in de
18de eeuw ontstaan.
chassinet, o., met doorzichtig of
ander papier beplakt raam, waarop een opschrift of versierselen:
raamhor.
chassis, o., inschuifraam met de
donkere plaat voor een fototoestel; onderstel van een auto.
châteaux en Espagne, luchtkastelen.
chatelain, slotvoogd; chatelaine:
slotvoogdes, ook: sleutelketting.
chaud-froid, warm gereed gemaakte schotel, vooral wild, die
koud wordt gegeten.
chaufferen, een auto besturen.
chauffeur, bestuurder van een
auto.
chaussee, straatweg, bestrate rijweg, dam.
chausseren, van schoeisel voorzien; een weg plaveien.
chaussure, schoeisel.
chauvinisme, overdreven vaderlandsliefde.
chauvinist, iemand, die bijzonder
is ingenomen met al wat zijn
vaderland betreft.
chechia, rode muts; hoofddeksel
der zouaven en spahis.
check, zie: cheque.
cheer, Engelse hoera-roep.
chef, hoofdman, aanvoerder, overste, hoofd; chef de bureau: de
voornaamste ambtenaar op een
groot bureau.
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chianti
chef de cuisine, opperkok.
chef d'oeuvre, o., meesterstuk.
chemicalign, scheikundige stoffen
en voortbrengselen.
chemicus, scheikundige.
chemie, scheikunde.
chemiker, praktisch scheikundige
op een fabriek.
chemin de fer, spoorweg; een
hazardspel.
chemisch, scheikundig.
chemise, hemd, overtrek, omkleedsel, kraaghemd.
chemise-enveloppe, hemdbroek.
chemisier, handelaar in herenartikelen, hemdenmaker.
chenille, rups; garen of boordsel
van rupsachtig uiterlijk,
cheque, schriftelijke opdracht tot
betaling aan toonder.
cher, waard, lief; mon cher:
mijn waarde.
cherchez la femme, zoek de
vrouw (die meestal de verborgen
oorzaak is).
chersonesus, schiereiland.
cherte party (of charterpartij),
overeenkomst omtrent scheepsbevrachting tussen ver- en bevrachter.
cherub of cherubijn, engel in
schitterende kleding; bewaker
van het paradijs.
chester, Engelse kaassoort uit de
Engelse provincie Chester.
chevaleresk, ridderlijk.
chevalier, ridder: chevalier d'industrie: fortuinzoeker, oplichter.
chevalier sans peur et sans
reproche, ridder zonder vrees
of blaam.
chevelure, haartooi, haardos, venushaar.
cheviot, fijne wollen stof.
chevreau, geiteleer.
chevron, streep op de mouw,
onderscheidingsteken voor onderofficieren en korporaal.
chevroteren, beverig zingen.
chez soi, tehuis.
chianti, Italiaanse rode wijnsoort.

chiasme
chiasme, omkering van de orde

van de zinsbouw.
chiave, notensleutel.
chiboek, Lange Turkse tabakspijp.
chic, sierlijkheid, smaak; ook:
smaakvol, sierlijk, zwierig.
chicane, haarkloverij ; spitsvondigheid ; nietig voorwendsel.
chicaneren, vitten, zaniken; het
iemand lastig maken; streken gebruiken bij het pleiten.
chicaneur, lastige man, vitter.
chicaneurig, sikkeneurig, bedillerig.
chicard, zwierig heer; rijk en
smaakvol gekleed heer.
chiffon, vod, nesterij ; dunne stof.
chiffonneren, kreukelen, verfrommelen; hinderen, kwellen.
chiffonniere, hoge latafel.
chiffre, cijfer ; naamcijfer ; geheim
schrift ; cijferschrift.
chignon, haarbundel achter aan
het hoofd, haarwrong.
chiliade, duizendtal (wordt vooral
van jaren gezegd).
chiliasme, o., geloof aan een duizendjarig rijk, dat met Christus'
terugkeer op aarde komt.
chiliast, een, die gelooft aan de
komst van het duizendjarig rijk.
chilisalpeter, o., natronsalpeter
uit Chili, kunstmest.
chilofaag, iemand, die op zijn lippen bijt.
chimera of chimere, hersenschim ; droombeeld; ijdele waan.
chimerisch of chimeriek,
hersenschimmig.
chimpansee, mens-aap uit Afrika.
chinchilla, een knaagdier in ZuidAmerika ; het bont daarvan.
chineren, de schering in een weefsel zodanig kleuren, dat er vlammen in de stof komen (chine).
chinine, koortsverdrijvend geneesmiddel uit de kinabast getrokken.
chinoiserie, versieringen, enz. in
Chinese smaak; ook: kleingeestigheid, nesterij.
chipolin, vernisverf; geverniste
waterverf-schilderij.
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chokma
chique, (ook „chic"), smaakvol,

sierlijk; zwierig.

chiragra, handjicht.
chirograaf, eigenhandig geschre-

ven stuk.

chirografisch, op een geschreven

stuk berustend.

chirologie, handenspraak, vinger-

taal.

chiromantie, waarzeggerij uit de

lijnen der hand.

chironomie, gebarenleer.
chiroplast, handhouder bij het

pianospel.

chirospasmus, schrijfkramp.
chirurg, chirurgijn, heelmeester,

heelkundige.

chirurgie, heelkunde.
chiton, bij Grieken onderkleed met

ruime armsgaten en met gordel
opgebonden.
chloor, chemisch element, groengeel, giftig gas, gebruikt als bleeken desinfectiemiddel.
chloor-ethyl, middel om plaatselijke gevoelloosheid to verkrijgen.
chloorkalk, bleekpoeder; verbinding van chloor met kalk.
chloraalhydraat, o., chloral met
water vermengd, bekend slaapmiddel.
chloral, alcohol met chloor vermengd, sterk riekende kleurloze
vloeistof.
chloriet, donkergroen chloorzout;
chloormetaal.
chloroform, chloorverbinding,
verdovend middel; chloroformnarcose: bewusteloosheid door
chloroform.
chloroformeren, door chloroform verdoven.
chlorofyl, o., bladgroen, de groene
kleurstof in plantedelen.
chlorose, bleekzucht.
choc, schok, verlammende zenuwschok.
chocolade, uit cacao bereid genoten voedingsmiddel.
chocoladewagen, (Barg.) celwagen, gevangeniswagen.
chokma, Hebr. voor wijsheid;

chokma

i.h.b. de wijsheidsliteratuur in
het O.T.
cholera asiatica, Aziatische
braakloop,zeer kwaadaardige besmettelijke ziekte, veroorzaakt
door de zgn. komma-bacil; cholera nostras : inlandse cholera,
die niet besmettelijk is.
choleriek, cholerisch, galachtig;
galzuchtig; ook: driftig, opvliegend.
cholerine, goedaardige soort cholera; hevige buikloop.
chiimage, werkloosheid.
choquant, hinderlijk, stotend,
schokkend.
choqueren, aanstoot geven; tegen
de borst stuiten.
chorda, snaar; weefselstreng.
chorea, sint-vitusdans, een zenuwkramp, waarin het gezicht vertrekt en de ledematen zich
krampachtig bewegen.
choreografie, beschrijving van de
danspassen; het ontwerpen van
dansen en ballet.
chorografie, beschrijving van Ianden of plaatsen.
chose, ding, zaak; c'est une autre
chose: dat is wat anders.
chosesmaker, (Barg.) grappenmaker ; overdreven complimentenmaker.
chouans, my., aanhangers van het
koningschap in Frankrijk (Vendee) tijdens de revolutie.
chow-chow, hondenras uit China
afkomstig.
chrestomathie, keur of bloemlezing uit letterkundige werken.
chrisma, o., gewijde olie of zalf
voor r.k. plechtigheden.
Christelijk-Historische Partij,

naam van kerkelijke partij in
Nederland, in 1897 van de antirevolutionairen afgescheiden.
christian science, leer, volgens
welke men ziekten door het gebed
geneest.
christianiseren, tot christen bekeren, kerstenen.
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chronometer
Christmas, Engelse naam voor

Kerstmis.

christofelmetaal, o., op zilver
gelijkend metaalmengsel.
Christoforus, Christusdrager.
christogram, letterineenvlechting

die Christus' naam voorstelt.

christologie, leer van en omtrent

Christus.

Christus, Gezalfde.
chroma, kleur; in muziek: verho-

gingsteken en interval van een
halve toon.
chromameter, steminstrument
voor piano's.
chromatiek, kunst der kleurmenging; leer der kleuren; leer der
tonen in chromatische opvolging.
chromatine, stof in celkern, waaruit chromosomen ontstaan, die gemakkelijk kleurstoffen opnemen.
chromatisch, de kleur betreffend;

ook (muz.) in verschillende op
elkaar volgende halve tonen opgaand of afdalend.
chromatisme, kleurschifting met
lenzen.
chromatoforen, kleurcellen (in
de huid).
chromo of chromolithografie,
steendruk in kleuren.
chromofotografie, kleurenfotografie.
chromosomen, kernlissen, dragers
van erfelijke eigenschappen.
chronique scandaleuse, kletspraatjes in stad of dorp over
bekende personen; schandaalgeschiedenis.
chronische ziekten, slepende ziekten.
chronografie, tijdaanwijzing.
chronogram, o., jaartalvers, waarin Romeinse cijfers in het oog
lopend zijn afgebeeld, die de datum aangeven der desbetreffende
gebeurtenis.
chronologie, tijdrekenkunde.
chronologisch, naar volgorde in
tijd; tijdrekenkundig.
chronometer, tijdmeter, zeer
nauwkeurig uurwerk.

Chronos
Chronos, oudste godheid in Griek-

se mythologie: de tijd; in samenstellingen woord voor tijd.
chroom, o., grijs metaal; chroomleder: met chroomzuur gelooid
leder.
chrysalide, vlinderpop.
chrysant of chrysanthemum,
Japanse goudsbloem, zeer grote
aster.
chrysografie, vervaardiging van
verguld letterschrift.
chrysoliet, goudsteen (een halfedelsteen).
chrysoot, o., metaalmengsel op
goud gelijkend.
chtonisch, tot de aarde of onderwereld behorend; bijv. chtonische goden.
chylus, of chijl, melksap, dat uit
het voedsel ontstaat door de vertering en in het bloed overgaat.
chymus, of chijm, de spijsbrij in
de maag.
eetwaren; spijskast.
ciborie, of ciborium, o., hostiekelk of hostiekastje.
cicade, soort krekel.
cicatrix, litteken.
Cicero, groot redenaar; drukletter
van 12 punten (1 augustijn).
cicerone, wegwijzer voor vreemdelingen.
cichorei, koffiesurrogaat van gerooste cichoreiplantwortel.
cicisbeo, damesgeleider, vooral in
Italie voor getrouwde dames.
Cid, Arab. voor: heer; in het bijzonder bijnaam van de Spaanse
nationale held don Ruy Diaz
graaf van Bivar, 1 lde eeuw.
cider, appelwijn.
ci devant, eertijds; de ci-devants
in Frankrijk waren de leden van
de adellijke geslachten van voor
de Revolutie.
cif of c. i. f., (uit: cost, insurance,
freight) ; met inbegrip van onkosten, assurantie en vracht.
hier ligt begraven.
cijns, schatting, belasting.
cilicium, o., geiteharen hemd;
-
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circulaire

boetehemd, boetekleed; boetelingsgordel.
cilia' of cilia, trilharen van eencellige organismen.
cilinder of cylinder, rol, rolrond
lichaam met twee vlakke zijvlakken.
cilindrisch, rolvormig.
cimbaal of cimbel, elk van twee
tegen elkaar geslagen klankbekkens; orgelregister.
cimbalon, Hongaars tokkelinstrument.
Cinderella, Assepoester.
cineac, actualiteitenbioscoop met
doorlopende voorstelling.
cineast, filmkunstenaar.
cinema, bioscooptheater.
cineraria, sierplant.
cingel, priesterceintuur.
cingulum, o., priestergordel.
cinnaber, vermiljoen (zwavelkwik).
cinquantenaire, vijftigjarig herdenkingsfeest.
cinq premieres, de vijf eerste
slagen van de ene partij in het
omberspel.
cinquecento, de 16de eeuw als
tijdperk in de kunstgeschiedenis,
vooral der Italiaanse kunstgeschiedenis.
C.I.O., Congress of Industrial Organization, in 1935 in de V.S.
opgerichte vakvereniging.
cipier, gevangenbewaarder; opzichter in een gevangenis.
cirage, schoensmeer, smeersel;
ook: het insmeren of overtrekken
met was.
circa, omtrent, ongeveer.
circassienne, fijne wollen stof.
Circe, godin, die een rol speelt in
de Odyssee; verleidster, tovenares.
circuit, o., omtrek; kronkeling;
de afgelegde of of to leggen weg
bij afstandsritten of -vluchten.
circuitus verborum, omhaal van
woorden.
circulair, kring- of cirkelvormig.
circulaire, rondschrijven.

circulatie
circulatie, rondgang, kringloop,

van het bloed, het geld, enz.;
circulatiebank: een bank, die
biljetten in omloop mag brengen,
bijv. de Ned. Bank.
circuleren, in omloop zijn.
circulus vitiosus, zie: vicieuze
cirkel.
circumcentrisch, random het
middelpunt.
circumcisie, besnijding.
circumferentie, omvang, omtrek.
circumflex, omgebogen toonteken,
samentrekkingsteken.
circumlocutie, omschrijving met
woorden.
circumpolafr, wordt gezegd van
sterren, die nooit op- of ondergaan.
circumscriptie, omschrijving.
circumspectie, omzichtigheid.
circumstantie, omstandigheid.
circumstantieel, omstandig,
breedvoerig.
circumventie, misleiding.
circus, ronde schouwplaats voor
de volksspelen in Rome; paardenspel.
cireren, met was inwrijven.
cirkel, in zich zelf terugkerende
ronde lijn, die overal dezelfde
afstand van een middelpunt
houdt; door cirkel ingesloten
vlak.
cirometer, instrument om sterkte van wolvezels te meten.
cirrus, vederwolk.
cis, aan deze zijde; ook (muz.) verhoogde c.
cisalpiins, aan deze zijde der
Alpen.
ciseleren, met de graveerstift bewerken van metalen.
ciseleur, graveur van edele metalen; maker van horlogekasten.
cisleithaans, aan deze zijde der
Leithe.
cispadaans, aan deze zijde van
de Po.
cisrenaans, aan deze zijde van de
Rijn.
cisterciencers, monnikenorde in
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1098 te Cistercium (Citeaux) in
Frankrijk gesticht; de vrouwelijke
orde der „cistercienserinnen"
werd in 1120 gesticht.
cisterne, waterbak, regenput.
citaat, o., aangehaalde plaats uit
een geschrift.
citadel, burcht, kleine vesting bij
een stad.
citatie, aanhaling; ook: dagvaarding voor het gerecht.
citato loco, ter aangehaalde plaats.
cite, stad, vooral oudste gedeelte.
citeren, aanhalen uit een geschrift,
gedicht, enz.; dagvaarden voor
het gerecht.
citer, snaarinstrument (der Grieken).
cito, met spoed; citissimo : met
grote spoed, in allerijl.
citoyen, burger; citoyenne : burgeres.
citroendraaier, (Barg.) gebochelde.
citrus(bomen), geslacht van altijd groene bomen, waartoe o.a.
citroen, sinaasappel, grapefruit
behoren.
city, stad in Engeland, vooral de
binnenstad, de handelswijk.
ciudad, grote stad (in Spanje).
civet, sterk riekende stof, afgescheiden door civetkatten, gebruikt voor parfumerie.
civiel, burgerlijk, tegenover militair ; ook: beleefd; billijk in prijs ;
civiele lijst : het in constitutionele
rijken aan de vorst toegekende
jaarlijkse inkomen ; civiele partij :
beledigde partij in strafzaken,
die schadevergoeding eist ; civiele
kamer : afdeling van een rechtbank, die alleen burgerlijke
zaken behandelt.
civiel, burgerkleding (tegenover
uniform of ambtskleding).
civiel-ingenieur, waterbouwkundig ingenieur.
civilisatie, beschaving, verfijning
der zeden.
civiliseren, beschaven,
civiliteit, wellevendheid, heusheid.

81

civisme

clementie

burger-

classificatie, rangschikking in

clabauderen, kijven, drukte ma-

classificeren, afdelen, in klassen

civisme,
deugd.

burgerzin,

ken over kleinigheden.
claim, eis, aanspraak; eigendomsbewijs ; bewijs, dat men recht
heeft op een aandeel in de winst;
een afgeperkt deel van een ontginningsveld.
clairaudiant, helderhorend, ook
iemand die geestenstemmen
hoort.
clairet, lichte, bleekrode wijn.
clair-obscur, o., schilderkunst,
waarbij sterk met Licht- en schaduweffecten wordt gewerkt.
clairon, beugelhoren.
clairvoyance, helderziendheid.
clairvoyant, helderziend.
clan, stam, geslacht; in Schotland
kliek, groep.
clandestien, heimelijk, volgens de
wet verboden.
claque, de betaalde toejuichers in
schouwburg of concertzaal; ook:
klaphoed.
claqueur, gehuurde toejuicher.
claret, Engelse naam voor lichte
rode wijn.
clarificatie, zuivering, opheldering.
clarificeren, ophelderen, zuiveren; bewijzen.
clarissen, vrouwelijke leden van
de orde van de H. Clara van
Assisi van 1212.
clarissimus, zeer beroemd (titel).
classicaal, wat een „classis" (zie
aldaar) betreft. Classicaal onderwijs : zie klassikaal.
classicisme, richting in kunst of
letteren, op de klassieken teruggaand.
classiek, (klassiek), tot de letterkunde der oudheid behorend; als
letterkundig model dienend, dus
voortreffelijk ; klassieke schrijvers,
klassieken : schrijvers uit de oudheid of auteurs, die tot voorbeeld
kunnen dienen ; klassieke geschriften : boeken van blijvende waarde.

klassen.

rangschikken.

classis, onderafdeling van een pro-

vincie volgens de kerkelijke indeling der Ned. Hervormde Kerk;
een classis wordt weer verdeeld
in ringen.
clausa, kluis, cel; bergpas.
claus(e), door een acteur achter
elkaar uitgesproken passage in
toneelstuk; ook laatste woord van
een acteur, waarop de volgende
wacht om in te vallen.
clausule, afzonderlijke bepaling in
een stuk, meestal een voorwaarde
of beding inhoudend.
clausuur, afsluiting in kloosters
van bepaalde vertrekken; deze
afgesloten vertrekken; klamp om
boek te sluiten.
clavecimbel, getokkeld snaarinstrument, klavier met 4 a 5
octaven, door piano verdrongen ; clavichord : klein clavecimbel.
claves, toetsen; klavieren van een
snaarinstrument; kleppen van
blaasinstrumenten; sleutels op de
notenbalken.
claviatuur, toetsenbord of toetsenrij.
clavicula, sleuteltje; sleutelbeen.
claviger, sleuteldrager; concierge
van gymnasium.
claxon, autotoeter.
clean shaven, glad geschoren.
clearing, vereffening, verrekening,
afrekening.

clearinghouse, clearing-office,

instelling die vorderingen over
en weer tussen landen, banken
enz. verrekent.
clef, sleutel.
cleistogaam, als knoppen gesloten blijvend, en toch vruchten
voortbrengend.
clematis, klimplant met paarsblauwe bloemen.
clementie, goedertierenheid;
zachtheid.

clepsydra
clepsydra, wateruurwerk bij de
Ouden.
cleresie, clerezy, de geestelijkheid; de bisschoppelijke clerezy:
de oud-katholieke geestelijkheid.
clerge, geestelijkheid.
clergyman, geestelijke.
clericaal, geestelijk, priesterlijk;
kerkelijk.
clericalisme, streven van geestelijkheid om meer (politieke)
macht uit te oefenen dan haar
rechtens toekomt; ook: clericale
gezindheid.
clericus, geestelijke.
clerus, geestelijkheid (r.k.).
cliché, gietafdruk, plaat, waarvan
afdrukken worden gemaakt; onoorspronkelijke, afgesleten zinswending; gemeenplaats.
clicheren, gietafdrukken maken.
client, beschermeling; iemand, die
zijn zaak in handen van een
advocaat stelt; i.h.a. een klant.
clientele of clientele, de gezamenlijke klanten.
clima, klimaat, aard- of luchtstreek ; luchtgesteldheid.
climacterium, periode bij vrouwen, waarin functies der geslachtsorganen ophouden.
climax, klimmende kracht, versterking; ladder, trap.
clinch, het leunen tegen en omvatten van de tegenpartij bij het
boksen.
clinicum, o., ziekenhuis, waarin de
geneeskunde aan het ziekbed
onderwezen wordt.
clinometer, hellingmeter (van
bergen, mijngangen, enz.)
clinquant, klatergoud.
Clio, de Muze der geschiedenis.
clip, papierklem, sierspeld.
clique, partij, die iemand steunt;
bent, kliek.
clitoris, kittelaar.
cloaca, afvoerkanaal voor vuilnis;
riool; verwijding van de einidarm, vlak voor de anus.
cloak, mantel.
closet, o., kabinet; W.C.
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cocarde
close up, filmopname van vlakbij.
clou, glanspunt; voornaamste
punt; glansnummer.
clown, hansworst in een paardenspel ; grappenmaker.
club, besloten gezelschap ; socièteit,
vereniging.
clysma, o., lavement, darmdoorspoeling.
clysteerspuit, instrument om
vloeistoffen in endeldarm te
brengen.
coach, trainer van een ploeg; Eng.
naam voor diligence.
coactie, dwang.
coactief, dwingend, gewelddadig.
coadjutor, helper, plaatsvervanger
in een ambt, i.h.b. van een bisschop.
coagulatie, stolling.
coaguleren, stollen, stremmen.
coagulum, o., het gestolde, het gestremde.
coaks, zie cokes.
coaliseren, verenigen, een verbond
aangaan.
coalitie, verbond; vereniging tegen
een gemeenschappelijke tegenpartij, vooral van partijen, die
het overigens niet eens zijn.
coaster, kustboot, klein type zeewaardig vrachtschip.
coating, duffelse jas; langharige
wollen stof.
cobbler, Amerikaanse drank: wijn
met fijn gestampt ijs, oranjeschillen en suiker.
cobra, brilslang.
coca, struik in Peru, gekauwd als
genotmiddel en als middel tegen
bergziekten.
coca cola, verfrissende drank (z.o.
cola).
cocagne (land van) luilekkerland
(pays de cocagne).
cocagnemast, met zeep ingesmeerde mast, waaraan prijzen
hangen, voor mastklimmen, op
een volksfeest.
cocaine, verdovingsmiddel, uit de
bladeren der cocastruik bereid.
cocarde, strik, roos of lint aan hoed

cocarde

of muts als partij- of nationaal
teken.
coccus (mv.: coccen), balvormige
bacterie.
cochenille, scharlakenverf; ook:
de schildluis, die deze verf oplevert.
cochl = cochleatim (op recepten)
een lepel vol.
cochon, varken; gemenerik; onzindelijk mens.
cochonnerie, vuile taal; zwijnerij.
cockney, Londenaar uit de yolksklasse ; platte Londense taal.
cocktail, eig. hanestaart, mengsel
van alcoholhoudende dranken,
geschud met eventueel andere
toevoegsels.
cocoa, tonnetje of pop van rupsen,
weefsel, waarin zij zich verpoppen.
cocotte, lichtekooi.
cootie, koking ; coctum: o., het
gekookte.
cocu, horendrager; bedrogen echtgenoot.
c.o.d. Eng. afk. voor: cash on
delivery : betaling bij aflevering.
coda, staart, aanhangsel; slotstuk
(van muziekstukken).
code, sleutel om verkorte aanduidingen te ontcijferen; wetboek,
bijv. code Napoleon (code civil
= burgerlijk wetboek).
codeine, hoestmiddel, komt in
opium voor.
codex, oorspr. blok hout, bundel
plankjes of perkament om op te
schrijven; oud handschrift; wetboek en verzameling voorschriften.
codicil, bijvoegsel bij een testament.
codificatie, het verenigen van
wetten tot een wetboek; codificeren: tot een wetboek maken;
onder regels brengen.
coecum, o., blinde darm.
coeducatie, gemeenschappelijke
opvoeding van jongens en meisjes.
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col canto
coefficient, standvastige of gege-

ven factor van een algebraische
grootheid, verhoudingsgetal.
coemtie, gemeenschappelijke koop.
coercerende of coercitieve middelen, dwangmiddelen.
coercitief, bedwingend ; dwingend.
coeur, hart; harten op speelkaarten.
coexistentie, het medebestaan;
tegelijk aanwezig zijn.
coffeine, zie: cafeine.
cogitatie, overdenking.
cogito ergo sum, ik denk, dus besta ik, grondstelling van Descartes.
cognac, soort Franse brandewijn.
cognaten, aanverwanten door
vrouwelijke afstamming.
cognitie, onderzoek; kennisneming.
cognossement, o., scheepsvrachtbrief.
cohabitatie, samenwoning; geslachtelijke vereniging.
coherentie, cohesie, samenhang,
moleculaire aantrekkingskracht.
coherer, zie: detector.
cohesie, samenhang.
cohiberen, terughouden, matigen,

beperken.

cohortatie, vermaning.
cohorte, militaire troep; schaar;

rot.

coiffeur, kapper; coiffeuse: kap-

ster.

coiffure, kapsel; hoofdtooi.
coincidentie, samenvalling; sa-

menloop.

coin de feu, huisjasje.
coioneren, plagen, donderen, koe-

ioneren.

colonnade, scheldwoord, beschim-

ping.

coitus, bijslaap.
cokes, uitgegloeide steenkolen.
col, halsboord, stropdas, hals;

smalle bergpas.

cola, soort cacaoboom, welks za-

den met cacao gebruikt worden
voor de bereiding van coca-cola.
colbert, korte herenjas.
col canto, met zang.

cold cream
cold cream, o., witte, verkoelende

zalf, voor het toilet.
coleoptera, schildvleugelige insecten.
coleren, filtreren.
coleriek, opvliegend, toornig, driftig.
colibacil, bacil in de darmen, die
de spijsvertering bevordert, maar
ook ziekten kan veroorzaken.
coliseum, zie: colosseum.
collaborateur, medewerker; sinds
Wereldoorlog II ook iemand, die
met de bezetters samenwerkte.
collaboreren, samenwerken.
collage, het plakken, lijmen; samenwoning buiten echt.
collaps, plotselinge verzwakking
van het hart; instorting; inzinking.
coll'arco, met de strijkstok.
collateraal, zijdelings, in de zijlinie; collaterale erfgenamen:
erfgenamen in de zijlinie.
collatie, vergelijking van afschriften met het origineel; collatierecht: recht om een predikant,
i.h.a. een geestelijke te benoemen.
collationeren, geschriften, rekeningen, enz., vergelijken.
collator, bezitter van het collatierecht.
colle, (biljartspel) tegen de band
liggend.
collectanea, verzameling van uittreksels uit boeken en geschriften.
collectant, inzamelaar van giften.
collecte, inzameling van giften;
het ingezamelde geld; uitgifte
van loten der staatsloterij; zeker
gebed in de mis.
collecteren, geld ophalen voor
armen of noodlijdenden.
collecteur, door de staat aangestelde verkoper van loterijloten.
collectie, verzameling; aantal.
collectief, gezamenlijk, gemeenschappelijk ; collectief glass verzamelglas van stralen, ter versterking van een brandglas.
collectivisme, o., stelsel, volgens
hetwelk de productiemiddelen
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colluderen

aan de gemeenschap moeten behoren.
collectivist, aanhanger van het
collectivisme.
collector, instrument om kleine
hoeveelheden electriciteit op te
hopen.
collectrice, vrouwelijke collecteur.
collega, ambtgenoot.
college, collegium, o., vereniging
van ambtgenoten of van personen, die tot een bepaald doel bijeenkomen; les aan een universiteit.
collegiaal of collegialiter, ambtsbroederlij k, eensgezind.
collegialiteit, eensgezindheid onder ambtgenoten.
collegium, o., bestuur van een
studentencorps.
collet, rijvest of -buis; kraag.
colli, mv., kisten, balen, vaten enz.;
i.h.a.: stukgoederen ter verzending
collideren, in botsing komen.
collie, Schotse herdershond.
collier, halssnoer, halsketen; halsband.
collisie, botsing; aanvaring; strijd
van belangen.
collo, zie my.: colli.
collocatie, plaatsing; rangregeling
van schuldeisers.
collocutie, gesprek; samenspreking.
collodion of collodium, o., kleefstof, in de chirurgie en de fotografie gebruikt.
colloidaal, in een schijnbaar opgeloste, uiterst fijn verdeelde toestand verkerend.
colloiden, alle stoffen, die niet
kristalliseren, niet echt opgelost
zijn.
colloquium, o., samenspraak; colloquium doctum : voorlopig mondeling onderzoek naar iemands
bekwaamheden.
coll' ottavo, (muz.) met een hoger
of lager octaaf (te spelen).
colluderen, in geheime verstandhouding staan; samen knoeien.

collusie
collusie,geheime verstandhouding.
colofon, slot van een boek, waarin naam van de schrijver, drukker, datum enz. wordt vermeld.
colofonium, o., vioolhars.
Colombine, gemaskerde vrouw,
minnares van Arlequin.
colonnade, een rij zuilen; het gebouw, dat daarop rust.
colonne, zuil, kolom; troepen-afdeling in enige gelederen.
coloradokever, schadelijke aardappelkever.
coloratuur, versiering; kunstige
verandering van toon in het
zingen.
coloreren, kleuren; vergoelijken.
coloriet, zie koloriet.
colorist, schilder, die de kleuren
juist weet te kiezen.
colosseum, amfitheater in het
oude Rome voor openbare feesten.
colossus, reuzenbeeld; gevaarte;
grote zware gestalte.

colour-bar of colour-line, sociale

scheidingslijn tussen blanken en
niet-blanken.
colportage, het venten, vooral met
boeken,

colporteren, waren rondventen;
boeken venten.

colporteur, venter ; aanwerver van
intekenaars op boeken, enz.

columbarium, o., duiventil; be-

waarplaats in crematorium van
urnen met de as der afgestorvenen.
coma, diepe bewusteloosheid, vooral ten gevolge van hersenaandoeningen; slaapziekte; nevelmassa rond komeetkern; lensfout
in de fotografie.
comateus, slaapzuchtig, slaapwekkend.
combattanten, voor de strijd gewapende troepen (z.o. noncombattanten).
combinatie, verbinding, aaneenschakeling ; combinatievermogen: de gave om verschillende
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commanditaire vennoot
dingen met elkaar in verband
te brengen, te vergelijken.
combinatieslot, o., slot dat alleen
kan worden geopend door zekere
beweeglijke delen in verband met
elkaar te brengen.
combination, samenspel in een
sport; hemd en broek aaneen.
combine, maai- en dorsmachine.
combineren, verenigen, verbinden ; vergelijken en berekenen.
comble, o., toppunt; de hoogste
graad van iets.
combleren, opeenstapelen; vullen,
dempen.
combustibel, brandbaar.
combustie, verbranding; brandschade; ook: opschudding, gisting, wanorde.
combustio spontanea, zelfontbranding.
comedones, meeeters in de huid).
come prima, come sopra, (muz.)
als boven, in het voorgaande
tempo.
comes palitinus, paltsgraaf.
comestibel, eetbaar.
comestibles, eetwaren.
comfort, o., gemak, aangename
levenswijze; alles wat dient om
het leven gemakkelijk en aangenaam te maken.
comfortabel, gemakkelijk, behaaglijk.
comicus, blijspeldichter; komiek.
comitaat, district in Hongarije..
comite, groep van personen, die
een bepaalde taak op zichnemen ;
en petit comite: met weinigen;
comite-generaal: zitting met gesloten deuren.

comiteit, comite.
commandant, aanvoerder, bevelhebber ; bevelvoerend officier.

commandement, o., bevel, gebod
legerdistrict.

comrnanderen, bevelen; het bevel voeren; ook: bestellen.

commandeur, rang in de hoogste

klassen van ridderorden, vroegere titel van schout-bij-nacht;
commanditaire vennoot, stille

commanditaire vennoot
geldschieter ;
commanditaire
vennootschap of commandite :
vennootschap, waarbij enige deelhebbers het geld schieten en
anderen de werkzaamheden verrichten.
commando, o., bevel; het recht
om te bevelen.
commandobrug: verhoging op
schip, plaats van de kapitein.
comme chez nous, zoals bij ons.
comme ci comme ga, zo-zo,
tamelijk.
commedia dell'arte, toned,
waarbij de dialoog geimproviseerd wordt.
comme it faut, zoals het hoort ;
voorbeeldig.
commemorabel, gedenkwaardig.
commemoratie, aandenken; aanroeping van heiligen in het gebed.
commendabel, aanbevelenswaardig.
commendator, bezitter van een
prebende; opperste van een
commenderij.
commende of commenda, kerkelijk beneficie, waaraan wel inkomsten, geen functies zijn verbonden.
commenderij, klooster met gebied
van een geestelijke ridderorde.
corrunensaal, kostganger, tafelgenoot.
comrnensurabel, met dezelfde
maatstaf te meten; vergelijkbaar.
commentaar, o., verklaring, uitlegging, toelichting; commentaren: historische aantekeningen.
commentator, uitlegger, toelichter.
commenteren, verklaren, toelichten.
commerage, kletspraatjes.
commerce of commersen,
kaartspel, het zogenaamde kleuren.
commerce of commercie, handel; ook: omgang, verkeer.
commerceren, handeldrijven.
commerdeel, wat de handel betreft.
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commoditeit
commire, petemoei, peettante;
babbelaarster.
commettant of committent, lastgever, volmachtgever.
commies, ambtenaar (aan een
ministerie, bij de posterijen, enz.)
commilitones, wapenbroeders;
kameraden; studiegenoten.
comminatie, b edreiging.
comminueren, verminderen, verbrokkelen.
commiseratie, ontferming, medelijden.
commissariaat, o., ambt en
bureau van een commissaris.
commissaris, gelastigde, gevolmachtigde; bestuurder van een
societeit, club, enz.; lid van het
bestuur of van het college van
toezicht van een vereniging, vennootschap; commissaris der koningin: hoofd van bestuur van
een provincie in ons land.
commissie, opdracht, volmacht ;
last, bestelling; vereniging van
personen met een bepaalde opdracht; ook: beloning voor het
uitvoeren van een order; commissieboek: boek, waarin de bestellingen, commissies, bij kooplieden worden opgetekend; commissiegoed : waren, boeken vooral, die een koopman verkoopt
voor rekening van een ander;
commissiehandel: handel in opdracht van en voor rekening van
een ander.
commissionair, lasthebbende,
gevolmachtigde; iemand, die
voor een handelshuis koopt en
verkoopt; pakjesdrager, kruier.
commissoriaal, ter behandeling
aan een commissie opgedragen.
commis-voyageur, handelsreiziger.
committee, zie: comite.
committent, lastgever.
comxnitteren, last geven, volmacht verlenen.
commode, latafel.
commoditeit, gemakkelijkheid,
goede gelegenheid ;geheim gema

commodites
commodites, allerlei kleinigheden
tot gemak in een huishouden.
commodo, (muz.) gemakkelijk.
commodore, bevelvoerder over
een eskader of smaldeel; bevelvoerder in de luchtvaart.
commodum, o., nut, voordeel,
gemak.
common, (handelsterm) gewoon;
common share: gewoon aandeel;
common stock: gewoon aandelenkapitaal.
commoner, lid van het Engelse
Lagerhuis; student aan een
Engelse universiteit, die geen
beurs heeft.
commoneren, vermanen, herinneren.
commonitie, vermaning.
common law, ongeschreven, op
tradities berustend recht: gewoonterecht.
common place, gemeenplaats; algemeen bekend gezegde.
commons, de gewone burgers;
House of Commons: Lagerhuis
in Engeland.
common sense, gezond verstand.
common-wealth, gemenebest.
commotie,
gemoedsbeweging,
opschudding; hersenschudding.
commoveren, bewegen, aandoen.
commun, gemeen, laag; gemeenschappelijk.
communal, gemeentelijk.
communard, lid der Parijse Commune in 1871.
communiant(e) of commun.'.
cant(e), wie deelneemt aan het
H. Avondmaal; wie de eerste
communie doet.
communicabel, mededeelbaar.
communicate, mededeling; gemeenschap; verbinding.
commwaicatief, mededeelzaam.
communiceren, meedelen ; in verbinding staan; ook „communieren": aan de communie deelnemen, ten avondmaal gaan.
communi consensu, met algemeen goedvinden.
communie, het nuttigen van de
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compatibiliteit
H. Hostie door de priester; de
H. Hostie zelf.
communiqué, o., officiele mededeling; kort verslag aan de pers.
communisme, o., leer en stelsel
van gemeenschap van de productiemiddelen.
communis opinio, openbare mening.
communist, aanhanger van het
communisme.
communiteit, gemeenschappelijkheld ; gezamenlijke kloosterlingen
van een klooster.
community singing, samen zingen van het publiek.
commutabel, verwisselbaar, veranderlijk.
commutatie, verandering, verwisseling.
commutator, stroomwisselaar,
omschakelaar (in de electriciteit).
compact, vast, dicht ineengedrongen; in kort bestek.
compact of compactum, o., verdrag, overeenkomst.
compagnie, gezelschap, vereniging; handelsvereniging; afdeling soldaten onder een kapitein,
deel van een bataljon.
compagnon, metgezel; deelhebber
in een zaak of vennootschap.
comparant, verschijnende partij
in rechten.
comparatie, vergelijking.
comparatief, vergelijkend; z.n.w.
vergelijkende trap der bijv.
naamwoorden in de taalkunde.
compareren, vergelijken; verschijnen voor de rechtbank.
comparitie, bijeenkomst ter beraadslaging; verschijning in
rechte.
comparsen, figuranten.
compartiment, o., spoorwegcoupe ; hokje, vakje.
compascuum, o., gemeenschappelijke weide.
compassie, medelijden.
compatibel, verenigbaar, bij elkaar passend.
compatibiliteit, verenigbaarheid.

compatissant
compatissant, medelijdend, deel-

nemend.

compatriot, landgenoot.
compelle intrare, dwing (ze) om

in te gaan (Luc. 14: 23); wordt
gezegd van het tot de kerk
trekken.
compelleren, dwingen, drijven.
compendieus, kort samengevat.
ineengedrongen.
compendium, o., kort begrip;
leerboek, leidraad.
compensabel, wat vergoed kan
worden.
compensatie, vergoeding, schadeloosstelling; vereffening; cornpensatiekoers : koers, die bij afrekening wordt vastgesteld;
compensatieslinger : slinger,
waarop temperatuurverschillen
geen invloed hebben.
compenseren, vergoeden, schadeloosstellen ; vereffenen; tegen elkaar opwegen.
compire, peetoom; handlanger;
vrolijke snaak.
competent, bevoegd, geldig.
competentie, bevoegdheid; recht
om te spreken; toekomend deel.
competeren, toekomen; ook: mededingen.
competitie, mededinging in wedstrijden.
compilatie, het uit verschillende
schrijvers bijeengebrachte; samengeflanst werk.
compilator of compilateur, verzamelaar, die stukken uit verschillende werken tot een nieuw
geheel bearbeidt.
compileren, bijeenbrengen uit
verschillende schrijvers; samenflansen.
complaisance, gedienstigheid, bereidwilligheid, voorkomend gedrag.
complaisant, dienstvaardig, voorkomend; ook: een dienstvaardig
mens.
compleet, volledig, ongeschonden.
complement, o., aanvulling; in de
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compose

meetkunde een hoek, die een
andere aanvult tot 90°.
complementair, aanvullend;
complementaire dag: de schrikkeldag om de vier jaren (29 februari) ; complementaire kleuren: kleuren, die, vermengd, een
nieuwe vormen, bijv. blauw en
geel tot groen.
complementaire vennoot, beherende vennoot.
complet, o., een geheel costuum.
completen, laatste biduur van de
dag in de R.K. Kerk.
completeren, aanvullen, tot een
geheel maken.
complex, ingewikkeld, samengesteld.
complex, samenstel, geheel; met
affect geladen inhoud van de
psyche, welke een buiten controle van het bewustzijn staand,
eigen, remmend' of stimulerend,
bestaan Ieidt.
complexie, lichaamsgesteldheid;
gelaatskleur; aard; bijv. verliefd
van complexie.
complicatie, verwikkeling, samenloop.
complice, medeplichtige.
compliceren, ingewikkeld maken.
compliciteit, medeplichtigheid.
compliment, o., plichtpleging;
groet; buiging; vleiende toespraak ; gelukwens.
complimentatie, begroeting.
complimenteren, begroeten, gelukwensen.
complimenteus, met veel plichtplegingen.
componenten,
samenstellende
delen.
componeren, samenstellen; op
muziek zetten; bijleggen van een
geschil.
componist, toonzetter, toondichter ; samensteller.
comportement, o., gedrag,levenswüze.
composante,
samenstellende
kracht.
compose, o., samenvatting.

composieten
composieten, samengesteldbloemige plan ten.

compositeur, samensteller; cornponist ; ook: letterzetter.

compositie, ordening van de

delen tot een geheel in wetenschap en kunst; muziekstuk;
schikking; metaalmengsel.
compositum, o., (my.: composita)
samenstelling; samengesteld
woord.
compos mends, goed bij zijn
verstand.
compost, mestaarde.
compote, met suiker ingemaakte
vruchten.
compound, samengesteld; compound-dynamo: dynamo, van
twee draadwindingen voorzien,
een in serie en een in shuntschakeling (nevenstroom); compound-machine: machine met
meer cylinders, waarbij de afgewerkte stoom van een cylinder
de andere tot beweegkracht
dient.
comprehenderen, samenvatten;
begrijpen.
comprehensie, begrip, bevattingskracht.
compres, samengeperst, dicht ineen.
compressibel, samendrukbaar.
compressie, samendrukking, samenpersing; compressie-pomp:
perspomp.
comprime, pastille van samengeperste stof, i.h.b. van geneesmiddelen.
comprimeren, samenpersen, kort
samenvatten.
comprobatie, goedkeuring.
compromis, o., minnelijke schikking; scheidsrechterlijke beslissing.
compromittant, in ongelegenheid
brengend; in opspraak brengend.
compromitteren, iemand in ongelegenheid of opspraak brengen;
zich compromitteren: zijn eer of
goede naam in gevaar brengen.
comptabel, rekenplichtig.
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concept
comptabiliteit, verantwoordelijk-

heid, rekenplichtigheid, beheer
van gelden.
comptant of contant, gereed
(geld).
compte, rekening; rekenschap.
compte-courant, rekening-courant.
compte-rendu, o., verslag.
compteur, teller, uitbetaler; gasmeter.
comptoir, o., kantoor; toonbank.
comptorist,
kantoorbediende,
boekhouder.
compulsie. dwang, aanzetting.
compunctie, bitter berouw.
computatie, berekening, omslag.
computeren, berekenen, uitrekenen, omslaan.
comte, graaf; comtesse: gravin.
con, met.
con affetto, con affezione, (muz.)
roerend.
con allegrezza, (muz.) vrolijk,
opwekkend.
con amore, met liefde, met ingenomenheid.
con animo, vol vuur.
con brio, (muz.) met vuur.
concaaf, hol-rond (van geslepen
glazen bijv.)
con canto, (muz.) met begeleiding
van zang.
concatenatie, aaneenschakeling.
concaviteit, holrondheid, ronde
uitholling.
concederen, toestaan, inwilligen.
concentratie, vereniging in een
punt; verdichting van een vloeistof; sterkte van oplossing (geconcentreerde oplossing).
concentratiekamp, kamp, waarin aan staat vijandige of vijandig geachte personen zijn opgesloten.
concentreren, samentrekken op
een punt; dichter maken; versterken.
concentrisch, met een gemeenschappelijk middelpunt.
concept, o., ontwerp; plan; wijsgerig begrip; ruwe schets.

conceptie
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concubine

conceptie, ontvangenis; bevruch-

concilie, of concilium, o., r.k.

conceptio inunaculata, onbe-

concilieren, verzoenen of bemid-

concept-papier, o., kladpapier.
concern, grote onderneming met

concipient, ontwerper, opsteller.
concipieren, opstellen, ontwerpen ;

ting; bevatting; gedachte.

vlekte ontvangenis.

tal van dochterondernemingen.
concerneren, betreffen, aangaan.
concert, o., openbare muziekuitvoering; muziekstuk, waarin een
instrument op de voorgrond
treedt, bijv.: vioolconcert; samenwerking; overeenstemming;
het Europees concert : het samenstel of samengaan der Europese
staten.
concerteren, een concert geven;
op een concert meespelen; wedijveren.
concerto, o., muziekstuk, waarin
een instrument bijzonder uitkomt; concertino, o., klein muziekstuk van die aard.
concessie, officiele vergunning
voor werken van openbaar nut;
i.h.a. bewilliging, het gedeeltelijk toegeven aan de eisen van de
tegenstander.
concessionaris, houder van een
concessie.
concessioneren, een concessie verlenen.
concetti, invallen, geestig, maar
gezocht.
concevabel, begrijpelijk.
concha, schelp.
conchoide, schelpvormige, kromme lijn.
conchylien, schaaldieren, schelpdieren.
concierge, huisbewaarder, portier.
conciergerie, betrekking en wo
ning van een huisbewaarder of
portier; de „Conciergerie" te
Parijs is een gevangenis bij het
Paleis van Justitie.
conciliabel, verzoenbaar.
conciliabulum, o., geheime vergadering.
conciliant, verzoenend.
conciliatie, verzoening.

kerkvergadering.
delen.

vervaardigen; ontvangen, zwanger worden.
concis, bondig, beknopt.
concisie, bondigheid, beknoptheid
conclave, o., afgesloten plaats,
waar de kardinalen bijeenkomen
om een paus te kiezen; de vergadering der kardinalen voor dit
doel.
conclavist, geestelijke, die met een
kardinaal in het conclave wordt
opgesloten om hem te dienen.
concluderen, besluiten, een gevolgtrekking maken.
conclusie, gevolgtrekking, slotsom.
conclusief, besluitend, gevolgtrekkend.
concordaat, o., overeenkomst van
wereldlijke vorsten met de paus,
in zaken van godsdienst en kerk.
concordant, overeenstemmend.
concordantie, overeenstemming;
alfabetische klapper op woorden
en teksten uit de bijbel.
concorderen, overeenstemmen.
concordia, eendracht; overeenstemming; concordia res parvae
crescunt : door eendracht worden
kleine zaken groot, eendracht
maakt macht.
concours, o., samenloop; mededinging ; wedstrijd; samenkomst
van schuldeisers in een faillissement ; concours hippique: paarden-wedrennen.
concreet, werkelij k bestaande,
voor de zinnen waarneembaar;
concreet getal: benoemd getal.
concrement, o., een door stolling
of stremming ontstaan vast lichaam in het dierlijk organisme.
concretie, samengroeiing; inlijving; verdichting, stremming.
concubinaat, o.,samenwoning van
man en vrouw zonder huwelijk.
concubine, bijzit.

concurator
concurator, medevoogd.
concurrent, mededinger ;
concurrentie, mededinging, wed-

ijver.

concurreren, mededingen, wed-

ijveren.

concussie, botsing; geldafpersing,

knevelarij.

condemnatie, veroordeling, af-

keuring.

condemnatoir, veroordelend.
condemneren, veroordelen, af-

keuren.

condensabel, wat verdicht kan

worden.

condensatie, verdichting, inzon-

derheid van gasvormige tot vloeibare of vaste toestand.
condensator of condensor, toestel om stoom tot water to verdichten; apparaat waarop electrische ladingen kunnen worden
opgehoopt.
condenseren, verdichten; samenpersen.
condescendentie, neerbuigendheid.
con devozione, (muz.) met wijding.
condiscipel, medeleerling.
condita, mv., met suiker ingelegde
vruchten.
conditie, voorwaarde; toestand.
conditionalis, voorwaardelijke
wijze (in de taalkunde).
conditioned, voorwaardelijk.
conditioneren, bedingen; in behoorlijke toestand brengen.
conditio sine qua non, onvermijdelijke voorwaarde.
condoleantie, rouwbeklag.
condoleren, deelneming in een
verlies betuigen.
con dolore, (muz.) met weemoed,
smartelijk.
condominium, gemeenschappelijke souvereiniteit van twee of
meer staten over eenzelfde gebied.
condoom, voorbehoedmiddel tegen bevruchting of infectie.
condor, reuzengier uit het Andesgebergte.
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confetti
condottiere, bevelhebber van Ita-

liaanse huursoldaten in de 14de
en 15de eeuw.
conduct, o., begeleiding, geleide.
conducteur, geleider; beambte op
trams, spoorwegen, stoomboten,
enz.
conductor, electrische geleider.
conduite, gedrag; leiding ; conduitestaat : gedragslijst.
con espressione, (muz.) met veel
uitdrukking
confabulatie, gekeuvel.
confabuleren, kouten, keuvelen.
confectie, vervaardiging, voltooiing ; fabriekmatige vervaardiging
van kledingstukken; ook: gemaakte kleren; confectiemagazijn: winkel van gemaakte kleren.
confederatie, verbond; bond van
staten, die onderling onafhankelijk blijven, maar tegenover
vreemde mogendheden gemeenschappelijk optreden.
confedereren, een verbond aangaan.
confer of conferatur, men vergelijke, afk. cf.
conference, voordracht, lezing ;
conferencier: iemand, die lezingen houdt; causeur.
conferentie, beraadslaging.
confereren, beraadslagen, vergelijken.
con fermezza, (muz.) ferm, vastberaden.
conferven, watermossen
confessie, geloofsbelijdenis; bekentenis.
confessionalisme, o., leer, welke
een bepaalde geloofsbelijdenis tot
het wezen van de godsdienst
maakt.
confessionaris, biechtvader.
confessioneel, volgens een bepaalde geloofsbelijdenis.
confessionelen, aanhangers van
de belijdende richting in de N.H.
Kerk.
confetti, mv., verschillend gekleurde papiersnippers, bij het

confetti

carnaval of andere feesten gebruikelijk ; suikergoed.
confident, vertrouweling.
confidentie, vertrouwen; vertrouwelijke mededeling.
confidentieel, vertrouwelijk.
confieren, vertrouwen, toevertrouwen.
con.figuratie, onderlinge verhouding van vormen, onderlinge
stand der planeten.
confinement, o., huisarrest; verbanning naar een bepaalde plaats.
confineren, grenzen of palen aan,
belenden; opsluiten; huisarrest
geven.
confirmandus, aannemeling in de
Protestantse k;
Kervormeling.
confirmatie, bevestiging, aanneming in de Protestantse Kerk;
sacrament van het vormsel bij de
Katholieken.
confirmatief, bekrachtigend, bevestigend.
confirmeren, bevestigen, bekrachtigen ; het vormsel toedienen.
confiscabel, wat verbeurd verklaard kan worden.
confiscatie, verbeurdverklaring;
inbeslagneming.
confiserie, banketbakkerij.
confiseur, suikerbakker, banketbakker.
confisqueren, gerechtelijk in beslag nemen; verbeurd verklaren.
confitent, biechteling.
confiteor, (letterlijk) ik beken;
belijdenis van zonden.
confituren, met suiker ingemaakte
vruchten.
confiturier, banketbakker.
conflict, o., botsing, strijd; werking ; tegenwerking.
conflueren, botsen, in strijd zijn.
confluentie of confluzus, samenvloeiing.
conflueren, samenvloeien.
conform, overeenstemmend, ge1 ij kvormig.
conformateur, werktuig om maat
en vorm van het hoofd to meten,
voor hoedenmakers.
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con gravity
conformeren, gelijkvormig ma-

ken; overeenstemmen.

conformist, lidmaat van de En-

gelse staatskerk; i.h.a. iemand
die zich gemakkelijk bij het algemeen gevoelen aansluit.
conformiteit, gelijkvormigheid,
overeenstemming.
confortabel, behaaglijk, huiselijk.
confortantia of confortatieven,
versterkende middelen.
con forza, (muz.), met kracht.
confrater of confrere, ambtgenoot ; kunstbroeder.
confrerie, broederschap.
confrontatie, tegenover-stelling
ter vergelijking (vooral van getuigen, of van een misdadiger
tegenover zijn slachtoffer, enz.).
confronteren, vergelijken; tegenover elkaar stellen (van getuigen.)
confucianisme, leer van de Chinese wijsgeer Confucius.
con fuoco, met vuur.
confusie,
verlegenheid,
beschaamdheid, verwarring.
confutatie, wederlegging.
confuteren, wederleggen.
confuus, verward, verlegen.
congê, o., verlof, ontslag, afscheid.
congedieren,ontslaan, wegzenden.
congelatie, stremming, stolling,
bevriezing.
congeniaal, geestverwant.
congenitaal, aangeboren.
congestie, aandrang van bloed
naar het hoofd.
congestief, congesties veroorzakend.
conglobatie, opstapeling van be-

wijzen.

conglomeraat, opeenhoping; sa-

menpakking; afzettingsgesteente.

conglomeratie, opeenhoping.
conglomereren, samenhopen, sa-

menpakken.

conglutinatie, samenkleving; ver-

slijming.

con gradezza, waardig.
congratulatie, gelukwens.
congratuleren, gelukwensen.
con gravity, plechtig.

con grazia
con grazia, bevallig.
congregaat, onregelmatig ge-

vormd gesteente.
congregatie, gemeenschap van
kloosterlingen die eenvoudige
belofte hebben afgelegd; blijvende commissie van kardinalen to
Rome; vereniging van kloosters
van eenzelfde orde; vereniging
van leken ter beoefening van de
godsvrucht.

congregationalisten,Engelsenonconformisten die nadruk leggen

op de onafhankelijkheid van elke
gemeente.
congregeren, verzamelen, verenigen, verbroederen.
congres, o., samenkomst, van diplomaten, geleerden, kunstenaars, partijgenoten, enz.; in
sommige landen, bijv. de Verenigde Staten: de volksvertegenwoordiging.
congruent, overeenstemmend: gelijk en gelijkvormig.
congruentie, overeenstemming;
gelijkheid en gelijkvormigheid.
congrueren, overeenkomen, gelijk zijn, bij elkaar passen.
congruiteit, overeenstemming, gelijkheid.
con gusto, met smaak.
coniferen, naaldbomen; planten
met kegelvormige vruchten.
conisch, kegelvormig.
conjecturaal, op gissing berustend.
conjectureren, vermoeden, raden,
gissen.
conjectuur, gissing, opgeworpen
mening; in filologie: gissing omtrent juiste lezing van bedorven
teksten.
conjugaal, echtelijk.
conjugatie, vervoeging der werkwoorden.
conjugeren, vervoegen; ook: samenvoegen, verbinden.
conjunctie, voegwoord; stand van
sterren onderling; verbinding.
conjunctiva, oogbindvlies.
conjunctivitis, ontsteking van het
oogbindvlies.
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consensus
conjunctivus of conjunctief, aan-

voegende wijze der werkwoorden

conjunctuur, samenloop van om-

standigheden; i.h.b. cyclische
op-. en neergang van het economische leven.
conjuratie, samenzwering.
conjureren, samenzweren.
con moto, (muz.) met beweging.
connetable, eertijds: opperrijksmaarschalk en veldheer van de
kroon in Frankrijk.
connex, verbonden, in nauw verband.
connexie, (connectie), verbinding,
samenhang; connecties: verbindingen; invloedrijke kennissen
of betrekkingen.
conniventie,toegevendheid;medeplichtigheid door toegefelijkheid.
conniveren, oogluikend toelaten,
door de vingers zien.
connu, bekend; oud nieuws.
con passion, hartstochtelijk.
conquete, verovering; de veroverde vrouw.

conquistador, Spaanse veroveraar

in Amerika.

conrector, medebestuurder; on-

derdirecteur van een gymnasium.
consacreren, wijden, inzegenen.
consanguin, van dezelfde vader,
maar niet van dezelfde moeder.
consanguiniteit, bloedverwantschap.
conscientie, geweten, zelfbewustzijn; nauwgezetheid.
conscientieus, nauwgezet.
conscript, dienstplichtige, loteling.
conscriptie, inschrijving, loting
voor de militaire dienst.
consecratie, inwijding, inzegening, vooral van het brood en de
wijn bij het H. Avondmaal en
het misoffer.
consecutief, op en uit elkaar volgend, in natuurlijke volgorde;
consecutieve ziekten: ziekten, die
uit andere voortspruiten.
consensus, overeenstemming;

consensus

omnium consensu : naar aller
gevoel.
consent, toestemming; bewijs van
vergunning.
consenteren, toestemmen, vergunnen.
con sentiu' ['lento, met gevoel.
consequent, zich zelf gelijk blijvend; noodwendig uit het voorgaande volgend.
consequentie, trouw aan zijn beginselen ; gevolgtrekking.
conservatie, behoud, handhaving,
instandhouding.
conservatief, behoudend; gehecht
aan bestaande toestanden.
conservatieven, leden der behoudende partij ; aanhangers van
het oude.
conservatisme, behoudzucht.
conservatoir, (handelsterm), beschermend, vrijwarend; conservatoir beslag: beslag op goederen
van de schuldenaar, nog voor er
vonnis is verkregen.
conservator, bewaarder, beheerder, opziener.
conservatorium, o., muziekschool.
conserven, verduurzaamde levensmiddelen.
conserveren, behouden, bewaren,
in goede staat houden, verzorgen.
consessus, zitting, vergadering.
considerabel, aanmerkelijk, aanzienlijk.
considerans, opgaaf der overwegingen, waarop een vonnis berust; inleidende opmerkingen,
die een wet, een besluit, enz.,
voorafgaan.
consideratie, overweging, beschouwing, hoogachting; consideratie gebruiken: inschikkelijk,
toegevend zijn.
considereren, overwegen, in aanmerking nemen; behartigen;
hoogachten.
consignatie, toezending van goederen ten verkoop voor rekening
van de zender; het gereedhouden
der troepen in de kazerne.
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consorten
consignatiekas, inrichting voor

het bewaren van gelden, waarover een rechtsgeding hangende
is, of waarvan de eigenaar niet
is te vinden.
consigne, o., wachtwoord, parool;
opdracht; verbod de kazerne te
verlaten.
consigneren, goederen op zekere
voorwaarden afzenden, in bewaring geven; de soldaten verbieden de kazerne te verlaten.
consilieren, beraadslagen; raad
geven.
consilium, o., raadgeving; raadsvergadering, raadsbesluit; consilium abeundi : raadgeving om
te vertrekken, i.h.b. aan een
student, de universiteit te verlaten.
consistent, stevig, vast; duurzaam, blijvend; consistentvet
halfvast smeervet.
consistentie, vastheid van samenhang ; lijvigheid van vloeistoffen;
stevigheid.
consisteren, bestaan, duurzaam
zijn.
consistorie, consistorium, o.,
kerkeraad; vergadering der kardinalen; de kerkekamer, waarin
de kerkeraad vergadert.
consolatie, troost, vertroosting;
consolatieprijs: troostprijs.
console, wandtafeltje, spiegeltafeltje; steunzuil.
consolidatie, het consolideren.
consolideren, vlottende schulden
in vaste omzetten; duurzaam
maken.
consols, mv., Eng. staatsschuldbrieven.
consommé, zeer krachtige bouillon.
consommeren, voltooien.
consonant, eenstemmig, welluidend; z.nw.: medeklinker.
con sordino, (muz.) gedempt, met
de sordino of sourdine, (geluiddemper op een viool).
consorten, deelnemers, medestanders, soortgelijken.
:

consortium
consortium, o., vereniging van

bankiers tot gezamenlijke uitvoering van een financiele onderneming, b.v. een lening.
conspiratie, samenzwering.
conspireren, samenzweren.
con spirito, met geest, met vuur.
consponsor, medeborg.
constabel, constable, artillerist
bij de marine; politieagent in
Engeland.
constant, bestendig; standvastig,
volhardend ; constante grootheid :
(in de wiskunde), onveranderde
grootheid.
constante, onveranderlijke grootheid.
constantie, standvastigheid.
constateren, vaststellen, staven;
bevinden.
constellatie, sterrenbeeld; onderlinge stand der sterren en de
gewaande invloed daarvan op
het lot der mensen; stand van
zaken.
consternatie, ontsteltenis, verslagenheid.
constipatie, verstopping, hardlijvigheid.
constiperen, verstoppen, hardlijvig maken.
constituante, volksvertegenwoordiging of wetgevende vergadering belast met het ontwerpen
of wijzigen van een grondwet;
i.h.b. wetgevende vergadering
in Frankrijk van 1789-1791.
constitueren, vaststellen, verordenen ; de vergadering heeft zich
geconstitueerd : de vergadering
heeft zich wettig en voltallig verklaard.
constitutie, staatsregeling, grondwet; lichaamsgestel; constitutieziekte: ziekte welke uit het gestel
voortkomt.
constitutioneel, grondwettig.
constringent,
samentrekkend;
constringentia : samentrekkende
middelen.
constringeren, beperken, vernauwen, samentrekken.
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consummatie
constructeur, bouwmeester, ver-

vaardiger, ook ontwerper van
schepen, vliegtuigen enz.
constructie, samenstelling, bouworde; inrichting; zinsbouw,
woordvoeging; in de wiskunde:
het tekenen van een figuur nodig
voor een bewijs.
constructief, vormend; wat op de
constructie betrekking heeft.
construeren, samenstellen, bouwen; inrichten, in elkaar zetten;
een zin in elkaar zetten.
constupratie, schending.
consubstantiatie, aanwezigheid
van het vlees en bloed van
Christus in het brood en de wijn
na de consecratie.
consul, in het oude Rome, later
in Frankrijk: de hoogste staatsambtenaar; thans : gevolmachtigde van een regering in het
buitenland ter behartiging der
belangen van zijn land, vooral
wat de handel, de industrie, enz.,
betreft.
consulaat, ambt en waardigheid,
ook woning en bureau van een
consul.
consulair, wat een consul of consulaat betreft.
consuleren, raadplegen, om raad
vragen.
consulent, raadgever, i.h.b. in
rechterlijke aangelegenheden;
predikant, die met de waarneming van een vacante plaats is
belast; door de staat aangestelde
landbouw-, zuivel- of nijverheidsdeskundige.
consul generaal, eerste of hoofdconsul voor een geheel land.
consult, of consultatie, raadpleging (van een geneesheer of
rechtsgeleerde).
consulteren, raadplegen, om raad
vragen.
consumabel, verbruikbaar.
consument, verbruiker.
consumeren, verbruiken, verteren.
consummatie, voltrekking van
-

consummatie

een huwelijk bepaaldelijk door
bijslaap.
consummatum est !, het is volbracht !
consumptie of consumtie, verbruik, vertering.
consumptieve belastingen, belastingen op voorwerpen van
gebruik.
contact, o., aanraking, betasting;
verbinding; onderlinge aanraking van twee electrische geleiders; toestel dat aansluiting of
verbreking van electrische geleiders teweegbrengt.
contagieus, besmettelijk.
contagium, o., smetstof.
containment, het bedwingen of
tegenhouden; politiek van c. is
de politiek der V.S. om het
communisme binnen zijn grenzen
to houden.
container, laadkist voor goederenvervoer (per spoor).
contaminatie, besmetting, i.h.b.
het door elkaar mengen van twee
uitdrukkingen.
contant, gereed (geld), baar.
conte, tekenkrijt, i.h.b. zwart; ook
wit en rood.
contemplatie, beschouwing, bespiegeling
contemplatief, bespiegelend, beschouwend.
contemporain, tijdgenoot, als bijv.
nw.: van dezelfde tijd.
contemporair, gelijktijdig.
contempt of court, in Eng.:
belediging van het gerechtshof.
contenance (contenantie), houding ; tegenwoordigheid van
gees t.
contentement, o., tevredenheid,
voldoening, voldaanheid.
contenten, lijsten van binnengekomen schepen met namen van
schippers, ontvangers der goederen en lijst hiervan.
contenteren, bevredigen, tevreden
stellen.
contentie, inspanning; onenigheid,
geschil.
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contraboek
contentieus, twistziek; ook: wat

betwist kan worden.

conterfort, o., steunmuur.
contesteren, bestrijden, betwisten.
context, samenhang, redeverband.
contextuur, verband, samenweef-

sel.

contiguiteit, begrenzing.
continent, o., vasteland.
continentaal, wat het vasteland

betreft; continentaal stelsel: afsluiting van het vasteland voor
de Engelse handel, door Napoleon I.
continentie, onthouding, matiging, kuisheid.
contingent, o., rechtmatig aandeel; verplichte bijdrage; bepaald getal troepen, dat geleverd
moet worden.
contingentie, toevalligheid, wat
zich aan rationele verklaring
onttrekt.
continuatie, voortzetting, voortduring.
continubedrijf, bedrijf, waarin
ononderbroken, in ploegen,
wordt gewerkt.
continued, voortdurend, onophoudelijk.
continueren, voortzetten, voortduren.
continufteit, onafgebroken duur;
samenhang van de delen.
continuo, (muz.) aanhoudend.
conto, (my. conti) o., rekening;
a conto: op rekening; conto
corrente: rekening-courant, lopende rekening; conto di tempo:
rekening op tijd; conto finto:
gefingeerde rekening; conto a
meta of conto meto: voor gemeenschappelijke rekening.
contorsie, vertrekking, verdraaiing, verwringing.
contour, omtrek van een figuur.
contra, tegen.
contrabande, sluikhandel, smokkelhandel.
contrabas, grote basviool met 4
of 5 snaren.
contraboek, o., tegenboek; boek

contraboek
voor de c ontrole der rekeningen;
boek waarin de uitgetrokken
loten der staatsloterij staan opgetekend.
contract, o., verdrag, verbintenis.
contractant, iemand met wie een
contract is gesloten.
contracteren, een verdrag sluiten.
contractie, samentrekking.
contractueel, volgens overeenkomst.
contractuur, samentrekking, verlamming.
contradans, dans uitgevoerd door
twee of vier tegenover elkaar geplaatste dansers.
contradictie, tegenspraak; tegenstrijdigheid.
contradictio in adjecto, tegenstrijdigheid tussen hoofdwoord
en bepaling.
contradictio in terminis, tegenspraak in woorden.
contradictoir, strijdig, tegenstrijdig.
contradictoir vonnis, vonnis gewezen in aanwezigheid van
belanghebbenden.
contrafact, of contrafactie, namaaksel, nadruk.
contraheren, samentrekken.
contraire of contrarie, tegenovergesteld ; tegenwerkend.
contr' alto, altstem.
contramine, woordelijk : tegenmijn ; in de contramine zijn:
dwarsbomen; speculatie om de
prijzen van effecten, enz. to doen
dalen.
contramineren, speculeren a la
baisse.
contramineur, iemand, die speculeert op de daling van de prijs.
contra-order, tegenbevel.
contraponeren, een verkeerd geboekte post door afschrijven herstellen.
contrapost, tegenpost, in koopma nsboeken ; tegens telling en
evenwicht van statische en dynamische krachten, in Gr. beeldhouwkunst eerst toegepast; het
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contrefacon
ritmisch balanceren van figuren.

contrapunt, het componeren van

een of meer melodieen op een
gegeven melodie tot een harmonisch geheel.
contra-reformatie, bestrijding
der reformatie door de R.K.
Kerk in de 16de en 17de eeuw
door innerlijke versterking.
contra-remonstranten, tegenstanders der leer van Arminius,
de stichter van de secte der remonstranten (17e eeuw).
contrarevolutie, reactie tegen een
revolutie.
contraria, mv., tegenstellingen,
tegenstrijdige dingen.
contrarie, tegenovergesteld; Jantje
contrarie: dwarsdrijver.
contrarieren, tegenwerken, tegenspreken.
contraseign, medeondertekening
van wetten door een minister.
contrasignatuur,
medeondertekening.
contrasigne, tweede wachtwoord
bij de militairen.
contrasigneren, medeondertekenen, vooral van een minister.
contrast, o., tegenstelling.
contrasteren, afsteken; tegen elkaar overstaan of overplaatsen.
contratonen, diepe bastonen
onder de grote C.
contravenient, overtreder.
contravenientie of contraventie,
overtreding, inbreuk.
contravenieren, overtreden, handelen in strijd met...
contra vim non valet jus, macht
gaat boven recht.
contravisite, tegenbezoek.
contre, tegen, bij.
contrebalanceren, opwegen tegen, in overwicht houden.
contrebande, (contrabande),
smokkelhandel.
contrecarreren, dwarsbomen.
(a) contre-coeur, met tegenzin.
contrecoup, tegenstoot, tegenslag; ramp, wederwaardigheid.
contrefacon, namaak, nadruk.

contrefait
contrefait, mismaakt.
contrefort, o., steunmuur; steun-

pilaar.

contrei, landstreek ; plaats; omtrek.
contre-maitre, meesterknecht.
contremanderen, tegenbevel ge-

ven, afzeggen.

contrescarp, buitenhelling van

een fortgracht.

contribuabel, belastingplichtig,

schatplichtig.

contribuant, iemand, die een bij-

drage geeft; schatplichtige.

contribueren, bijdragen; mede-

werken.

contributie, bijdrage; brand-

schatting.

con tristezza, droevig.
contritie, diepe droefheid, berouw.
controle, toezicht, narekening.
controleren, toezicht houden; na-

gaan; narekenen.

controleur, ambtenaar belast met

controle.

controverse, geleerde strijd; god-

geleerde twist over geloofspunten.

contubernaal, kamergenoot; kost-

ganger.

contumacie, weerspannigheid;

het niet verschijnen voor de
rechtbank; bij contumacie veroordelen: bij verstek veroordelen.
contumax, weerspannig (vooral
om to verschijnen voor het gerecht ;) voortvluchtig.
conturbatie, verwarring, ontsteltenis.
conturberen, in verwarring brengen.
contusie, lichte wond, kneuzing.
convalescent, herstellende, zieke,
die aan de beterhand is.
convalescentie, herstelling, beterschap.
convenabel, passend, betamelijk.
convenance, gepastheid, betamelijkheid; geschikte gelegenheid
(ook in mv.).
convenieren, overeenkomen, aanstaan; gelegen komen; betamen.
convent, o., klooster; vergadering
van monniken; samenkomst.
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convooiloper
conventie, samenkomst; de wet-

gevende macht in de Franse
revolutie van 1792-1795; overeenkomst, verdrag; traditioneel
gebruik, gewoonte.
conventikel, o., geheime samenkomst, vooral in zaken van godsdienst.
conventioneel, wat men overeengekomen is; het gewone; gebruikelijk.
convergent, elkaar naderend,
samenlopend; overeenstemmend.
convergeren, samenlopen, elkaar
naderen (van lijnen) ; steeds
kleiner worden (van de termen
van een oneindige reeks).
conversatie, gesprek, gezellig verkeer.
converseren, spreken; omgang
hebben; verkeren.
conversie, verlaging van de rentevoet van obligaties; verwisseling
van oude schuldbrieven tegen
nieuwe; bekering.
converteren, de rentevoet van
obligaties verlagen; bekeren.
convertiet, bekeerling.
convertor, machine die een elec.
trische stroomsoort in een andere
omzet; peervormig vat, waarin
ijzer tot staal bereid wordt (Bessemer peer).
convex, bolrond; lensvormig.
convexiteit, bolrondheid.
conveyer, werktuig voor het overladen en vervoeren van goederen,
dat o.m. uit een roulerende
emmerladder bestaat.
convictie, overtuiging.
convictorium, o., eetzaal.
con vigoro, krachtig.
convinceren, overtuigen.
conviviuzn, o., gastmaal.
convocatie, oproeping, samenroeping.
convoceren, samenroepen.
convoluut, o., bundel; pak; rolpapieren.
convooi, gewapend geleide van
koopvaardijschepen.
convooiloper, iemand die zorgt

convooiloper

voor in- en uitklaren van schepen.
convoyeren, begeleiden, ter bescherming.
convulsie, stuiptrekking.
convulsief, krampachtig, stuiptrekkend.
con zelo, met ijver.
coOperatie, samenwerking; vereniging om de economische belangen van haar leden te behartigen door gezamenlijke in- of
verkoop.
cooperator, medewerker, helper.
coOpereren, medewerken, samenwerken.
coiiptatie, het zich zelf aanvullen
van een bestuur of een college.
coardinaten, grootheden, stelsel
van lijnen of vlakken die de Jigging van een punt, lijn of vlak
bepalen.
coOrdinatie, rangschikking in
onderling verband ; gelijkstelling ;
in taalkunde: schikking.
copaiva of copahu, balsem van
een Braziliaanse boom.
copal, reukloze harssoort, als vernis
gebezigd.
copia, menigte, overvloed; copia
verborum: woordenkennis; taalschat.
copie, afschrift; nagemaakte tekening of schilderij; manuscript,
dat ter drukkerij gaat; kopij.
copieren, afschrijven; natekenen
of schilderen.
copieus, overvloedig, rijkelijk.
copilst, of copist, afschrijver; navolger.
copiositeit, overvloedigheid, menigte; wijdlopigheid.
copla, kort gedicht.
copra(h), het gedroogde vlees van
de kokosnoot, waaruit de kokosolie wordt getrokken.
copula, koppelwoord.
copulatie, verbinding; paring.
copulatief, verbindend, verenigend.
copuleren, verbinden, samenkoppelen , paren ; enten (van planten).
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corneren
copyright, o., het copierecht.
copywriter, tekstschrijver voor

reclame.

coquelicot, hoogrood; z. nw.:

klaproos.

coquet, behaagziek, een coquette:

een behaagzieke vrouw.

coquetteren, behaagziek zijn;

trachten de andere sekse te bekoren.
coquetterie, behaagzucht.
coquillage, schelpwerk.
coquille, schelp; gietvorm.
coquin, schurk, schelm ; coquinerie,
schelmerij.
coralline, rode kleurstof, uit koraalmos bereid.
coral n populo, ten overstaan van
het yolk, in het openbaar.
corbeille, korf, mand; de bruidstooi; op de (Parijse) effectenbeurs de plaats, waar de makelaars in effecten zich ophouden.
corda, snaar.
cordelier, Franciscaner monnik.
cordiaal, hartelijk, vertrouwelijk.
cordialiteit, hartelijkheid, rondborstigheid.
cordiet, rookzwak buskruit.
cordon, snoer, koord; in de architectuur versierende band of
lijst ; grensafsluiting, vooral tegen
besmettelijke ziekte (cordon sanitaire) ; militaire gordel of linie.
corduaan, fijn Spaans leder.
corduroy, katoenen ripsfluweel.
coriander, uit Perzie afkomstige
specerij.
cornalijn, (kornalijn), een doorschijnend roodachtig geel of wit
half edelgesteente.
cornea, hoornvlies van het oog.
corned beef, o., geconserveerd
vlees in blik.
corner, combinatie van handelaars
en makelaars om voorraden op
te kopen en de prijzen op te
drijven; (voetbalspel), hoekbal
en hoekschop.
corneren, de prijs opjagen door
schaarste te veroorzaken.

cornet
cornet, hoorn (muziekinstrument) ;

cornet a piston: koperen klephoorn; vroeger: officier-vaandeldrager.
cornflakes, maIsvlokken.
corniche, kroonlijst; smalle weg
langs een afgrond.
cornu copiae, hoorn des overvloeds.
corollarium, o., toevoegsel, opheldering.
corona, krans, kroon; stralenkrans van heiligen; kring om de
zon bij een zonsverduistering.
coroner, gerechtelijke lijkschouwer in Engeland.
corporale, o., doek, waarop het
corpus christi onder de mis wordt
neergelegd.
corporatie, vereniging; gilde,
broederschap.
corporatieve staat, staat berustend op samenwerkende beroeps- en bedrijfsorganisaties,
welke verordenende en uitvoerende bevoegdheid bezitten.
corporeel, lichamelijk.
corps, corps diplomatique: gezamenlijke gezanten, attaché's
enz. bij een regering; studentencorps ; grootte van een drukletter.
corpulent, zwaarlijvig, gezet.
corpulentie, zwaarlijvigheid, gezetheid.
corpus, lichaam; corpus delicti:
voorwerp waarmee een misdaad
is gepleegd; corpus juris (civilis):
wetboek of wetgeving van Romeinse keizer Justinianus.
corral, kraal, omheinde plaats
voor vee.
correale obligatie, hoofdelijke
verbintenis van verschillende
personen.
correct, nauwkeurig, zuiver, juist,
zoals het behoort.
correctheid, juistheid, zuiverheid.
correctie, verbetering; kastijding,
terechtwijzing
correctief, o., middel tot verbetering; tuchtiging.
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corset
correctionele straffen, mv.,lichte

straffen, die niet onteren, opgelegd met het doel om te verbeteren.
correctis corrigendis, na verbetering van wat te verbeteren
was.
corrector, iemand, die fouten uit
drukproeven haalt.
corregidor, politierechter in
Spanje.
correlatie, wederzijdse betrekking.
correlatief, in wederzijdse betrekking staand.
correptie, berisping, verwijt.
correspondent, iemand met wie
men briefwisseling voert; i.h.b.
handelsbediende, die de briefwisseling voert; agent van een
handelshuis; berichtgever voor
een dagblad.
correspondentie, briefwisseling;
aansluiting van treinen enz.
corresponderen, briefwisseling
houden; in verband staan; overeenkomen; beantwoorden.
corrida (de toros), stierengevecht.
corridor, gang.
corrigenda, o. my., te verbeteren
fouten; drukfouten.
corrigeren, verbeteren (van fouten) ; berispen, straffen.
corroboratie, versterking.
corroboreren, versterken.
corroderen, uitbijten, wegbijten;
invreten.
corrosie, uitbijting; oplossing door
bijtmiddelen.
corrosief, bijtend, uitbijtend.
corrumperen, bederven, vervalsen; verkopen.
corrupt,
bedorven,
vervalst,
slecht; omgekocht.
corruptie, bederf; verdorvenheid;
omkoping.
corsaar of corsair, kaperkapitein; zeerover; ook: kaperschip.
corsage, lijf van een japon; thans
meer : versiersel op dameskleding
corselet, combinatie van bustehouder en corset.
corset, o., rijglijf, keurslijf.

corso
corso, koers; rij- of wandellaan;
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wedstrijd met versierde voertuigen.
cortege, geleide; stoet.
Cortes, my., volksvertegenwoordiging in Spanje, Portugal en
Mexico.
cortex, bast, schil; uitwendig bestanddeel der hersenen.
corvee, herendienst; karwei; onaangenaam werk, i.h.b. in de
kazerne.
corybanten, priesters van Cybele,
die extatische dansen uitvoerden.
corybantisch, uitgelaten, woest.
corydon, arme herder; beklagenswaardig mens.
coryfee, koor- of rei-aanvoerder;
iemand, die uitmunt in kunst of
wetenschap.
corysa, neusverkoudheid.
cosi fan tutti, zo doen ze alien.
cosmetica, schoonheidsmiddelen.
cosmetiek, leer der schoonheidsmiddelen; ook : schoonheidsmiddel, zalf om haar te glanzen.
cosmisch, het heelal betreffend.
cosmogonie, leer van het ontstaan
van het heelal.
cosmografie, wereldbeschrijving;
sterrenkunde; wiskundige aardrijkskunde.
cosmologie, de leer van de bouw
van het heelal.
cosmopoliet of cosmopolitaan,
wereldburger.
cosmopolitisme, o., wereldburgerschap.
cosmorama, o., draaibaar panorama met afbeeldingen van de
voornaamste plaatsen der wereld.
cosmos, het heelal; de wereld.
costaal, tot de ribben behorende.
costi, aldaar; a costi: in uw stad,
in uw woonplaats.
costonlicht, o., gekleurd seinlicht
op schepen.
costumeren, in een costuum steken; van een bepaalde kleding
voorzien.

coulisse
costumier, degene, die belast is

met de zorg der costuums in de
schouwburg.
costuum, o., kleding, gewaad;
pak; klederdracht; ambtskleding.
cosy, afk. van tea-cosy: theemuts.
cosy corner, hoeksofa.
coteren, tekenen, merken.
cotelet, (kotelet), ribbestuk; geroosterd ribbetje.
coterie, kransje; besloten gezelschap ; kliek.
cothurne, toneelschoen met hoge
zolen.
cotillon, gezelschapsdans; onderrok.
cotisatie, aanslag in de belasting;
aandeel in de uitgaven; contributie.
cotiseren, schatten, wat ieder zal
betalen.
cottage, hut; klein Engels landhuis.
cotton belt, gebied in de V.S.
waar katoen het voornaamste
marktgewas is (van middenTexas tot in Virginia).
couch, ligbank.
couche, laag in aardkorst; verflaag op schilderij.
couchee, (Barg.) bed.
coucheren, doen liggen; te bed
brengen; naar bed gaan, ondergaan bijv. van de zon.
couchette, ligkooi in schip of trein.
coueisme, leer van Coue (18571926) : autosuggestie.
coujonneren, plagen, negeren
(koeioneren).
coulage, lekkage; verlies van
vloeistoffen door uitvloeiing, bij
het vervoer.
coulance, vlotheid, coulantheid.
coulant, vloeiend, vlot; gedienstig;
coulante behandeling: vlugge,
voorkomende behandeling.
coulê, sleeppas bij het dansen.
couleur, kleur, troefkleur; voorwendsel; couleur de rose: rooskleurig.
coulisse, toneelscherm; beweeg•
lijke wand.
-

couloir
couloir, verbindingsgang, wan-

delgang ; couloir-stelsel: wijze
van stemming, waarbij elke
kiezer zijn stembiljet in een afgeschoten hokje invult.
council, raad; raadsvergadering;
Privy Council: geheime raad,
raad van state in Engeland.
coup, slag, stoot, worp, steek;
coup de main • handgreep, overrompeling; coup d'essai: proefstuk; coup de theatre: verrassende, op effect berekende handeling; coup d'etat: staatsgreep;
coup de maitre: meesterstuk,
meesterschot ; coup d'oeil )ogopslag, snel overzicht ; coup de soleil :
zonnesteek; coup de grace: genadeslag; a coup perdu: in den
blinde.
coupabel, schuldig, strafwaardig.
coupe, de snit (der kleren); schaal,
beker.
coupe, danspas, buigpas; afdeling
van een spoorwagon; koetsje.
coupe-file, voorrangskaart.
coupe-gorge,
halsafsnijding;
moordhol.
couperen, afsnijden, kortstaarten;
afnemen (in het kaartspel); verhinderen, voorkomen.
coupeur, kleermaker, die de stof
toesnijdt
coupeuse, vrouwelijke coupeur.
coupez! (bij het kaartspel) neem
af!
coupleren, paren, koppelen.
couplet, o., een van de gelijkregelige afdelingen van een gedicht
of lied.
coupon, rentebewijs aan een effect;
overgebleven stuk van een rol
stof
coupure, afsnijding ; weglating van
een deel van de tekst in een
opera, van een toneelstuk, enz.:
bankbiljet van klein bedrag.
cour, hof; opwachting ten hove;
cour maken: naar iemands gunst
streven, het hof maken.
courage, moed, dapperheid.
courageus, moedig, dapper.
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cowboy
courant, lopend, gangbaar, gel-

dig; courante schulden: kleine
lopende schulden; au courant
zijn: met zijn tijd meegaan, op
de hoogte zijn.
courant, nieuwsblad; gangbare
munt.
courant artikel, o., gemakkelijk
verkoopbaar artikel.
courantier, eertijds dagbladschrijver ; later drukker of uitgever van
een courant.
courbette, korte boogsprong van
een paard.
coureur, wiel- of autorenner.
courtage, makelaarsloon.
court d'argent, slecht bij kas.
courtine, middenwal tussen twee
bastions.
courtisane, voorname vrouw van
verdachte zeden.
courtiseren, het hof maken;
vleien.
courtoisie, hoffelijkheid, beleefdheid.
courts jours, kort zicht, op korte
termijn.
cousin, neef, titel die vorsten elkaar
geven; cousin germain: broeders
of zusterskind; cousine: nicht.
couteline, Indische witte of blauwe
katoenen stof.
cofite que cofite, tegen elke prijs.
couteus, duur, kostbaar.
coutil, beddetijk.
coutume of costume, oude benaming voor gewoonterecht.
couvade, gewoonte bij sommige
volken, dat na een bevalling de
man een kraambed houdt.
convert, briefomslag; tafelgerei
voor een persoon.
couverture, deksel, omslag.
couveuse, broedmachine; inrichting om te vroeg geboren kinderen op te kweken.
covenant, Eng. voor verbond,
verdrag.
covercoat, getwijnd kamgarenstof.
cowboy, koeherder, veefokker in
het westen van Amerika.

cowcatcher
cowcatcher, baanschuiver (aan
een locomotief).
coxagra, heupjicht.
coxartritis, ontsteking van het
heupgewr icht.
coxitis, heupontsteking.
coyote, prairiewolf.
cracheren, spuwen, uitwerpen.
crack, een kraan, iemand, die heel
wat presteert op enig gebied,
vooral sport.
cracker, droge beschuit van bladerdeeg.
crambe recocta, opgewarmde
kool = vervelende herhaling.
cranerie, durf; pralerij; kranigheid.
craniologie, schedelleer.
crapaud, pad; klein gedrochtelijk
wezen; lage beklede stoel.
crapule, verachtelijk gepeupel;
liederlijk yolk.
crapuleus, liederlijk; dronken.
craquele, netwerk van barstjes in
glazuur, ook in olieverfschilderij.
craquelure, barsten van vernis of
olieverf.
crash, ernstig luchtvaartongeluk;
groot bankroet, catastrofe.
crastinatie, uitstel tot de volgende
dag.
cravate, das.
crayon,
tekenkrijt;
potlood;
crayon-tekening.
crazy, gek, dwaas, waanzinnig.
cream, room.
creance, vertrouwen, crediet; uitstaande schuld.
creancier, schuldeiser.
creatie, schepping; werk, voortbrengsel ; treffende vertolking
van een rol; modeontwerp.
creatine, het stikstof bevattende
deel van vleesextract.
creatuur, schepsel, gunsteling;
verachtelijk wezen.
creche, kinderbewaarplaats.
credenda, mv., wat men geloven
moet, de geloofsartikelen.
credentialen, mv., geloofsbrieven.
credit, het bedrag dat men schuldig is, in boekhouding op de
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crepe rubber

rechterblz. van het grootboek
geboekt.
crediteren, vertrouwen; borgen;
aan de creditzijde boeken.
crediteur, schuldeiser.
credo, o., de geloofsbelijdenis, het
geloof.
credo quia absurdum, ik geloof,
omdat het ongerijmd is (Tertullianus).
creduliteit, lichtgelovigheid.
creek, baai, inham, kreek.
creeren, scheppen, aanstellen;
s tichten.
cremaillere, tandrad om cirkelvormige in rechtlijnige beweging
om to zetten.
crematie, lijkverbranding.
crematorium, o., inrichting voor
lijkverbranding.
creme, room; creme de la creme:
het allerfijnste.
cremerie, melksalon.
cremona, uitmuntende viool (uit
Cremona).
cremor tartari of cremortart, o.,
gezuiverde wijnsteen (bloedzuiverend).
creneleren, kartelen (van munten), uittanden; van schietgaten
voorzien.
crenologie, letterkundig bronnenonderzoek.
creoline,
ontsmettingsmiddel,
koolwaterstof en karbol.
creolisering, taalmenging van
Europese en inlandse taal.
creool, afstammeling van Europeanen in andere werelddelen,
i.h.b. in Amerika en WestIndie.
creosoot, o., bederfwerende,
scherp bijtende vloeistof.
creosoteren, door creosoot verduurzamen (vooral hout).
crepe, krip, floers.
creperen, ellendig omkomen.
crêpe rubber, ruwe rubber voor
schoenzolen.

crepitatie
crepitatie, geknetter, gekraak;
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het knarsen van gewrichten.
crescendo, (muz.) toenemend in
sterkte van toon.
cretinisme, achterlijkheid door
afwijking der schildklier.
cretins, kropmensen; aanduiden
van idioten of achterlijken, voorkomend in sommige bergstreken.
cretonne, sterk wit linnen met
grote patronen bedrukt.
creve-coeur, groot verdriet, hartzeer.
creveren, barsten, scheuren.
crew, scheepsvolk.
criant, schreeuwend, hemeltergend
cribleren, met kogels doorzeven,
cricket, o., Engels slagbalspel.
cricketen, cricket-spelen.
crime, in de uitdrukking. : wat een
crime: wat een bezoeking.
crimen, o., misdaad; crimen
capitale: halsmisdaad; crimen
laesae majestatis:,majesteitsschennis.
crimin alist, kenner van het strafrecht.
criminalistiek, wetenschap van
de opsporing van strafbare feiten.
criminaliteit, misdadigheid.
crimineel, strafrechtelijk; misdadig; ongehoord, vreselijk; criminele antropologie: wetenschap, die zich bezighoudt met
het opsporen van lichamelijke
of geestelijke kenmerken van
misdadigers; crimineel recht:
strafrecht.
crimineren, vals aanklagen.
criminologie, wetenschap van de
misdaad als sociaal verschijnsel.
crinoline, hoepelrok.
crisis, beslissende wending (bij
ziekten), keerpunt; ernstige economische stoornis.
crispatie, ineenkrimping.
criterium, o., maatstaf bij een
beoordeling.
criticaster, muggezifter; onbeduidend criticus.
criticomanie, grove bedilzucht.

croupier
criticus, beoordelaar; recensent

van boeken, toneelvoorstellingen,
enz.; vitter, bediller.
critiek, beoordeling, vooral van
kunstwerken; beneden critiek:
alle beoordeling onwaardig, zeer
slecht.
critisch, wat tot de critiek behoort; beoordelend, onderzoekend ; bekwaam tot oordelen.
critiseren, streng beoordelen; vitten, hekelen.
croche, (muz.) achtste noot; double croche: zestiende noot.
crocheren, krommen, haken.
crochet, haakje.
crocus, vroeg voorjaarsbolgewas.
Croesus, koning van Lydiè, bekend om zijn rijkdommen, vandaar ook: schatrijk persoon.
croise, gekeperd.
croiseren, kruisen; over elkander
plaatsen.
croissant, wassende maan, halve
maan; halvemaansbroodje.
cromlech, tafelsgewijs opgebouwd
stenen altaar of monument,
vooral in Bretagne.
crooner, neuriend liedjeszanger;
lady-crooner: vrouwelijke
crooner.
crops, mv., grote tabaksvaten (in
Amerika).
croquant, knappend.
croquet, Engels balspel, waarbij
houten ballen met houten schoppen worden voortgestoten.
croquette, of croquetje, langwerpig pasteitje gevuld met fijn
vlees of garnalen.
croquis, ontwerp, schets.
cross-correspondence, in parapsychologie schriftelijke mededelingen van verschillende media, die samenhangend bericht
vormen.
cross-country, hinderniswedren
dwars over het terrein.
croupe, kruis van het paard.
croupier, beambte aan een speelbank, die het spel aan een speeltafel leidt.
.

crofite
crofite, korst, roof (op een gezwel) ;

slecht schilderij, prul.
crown, Engels geldstuk ter waarde
van 5 shilling.
crownglass, kroonglas, zeer fijn
glas.
croyabel, geloofwaardig.
cru, ruw, onkies; rauw.
cruciferen, kruisbloemigen.
crucifix, kruisbeeld; beeld van
Christus aan het kruis.
cruditeit, rauwheid, onverteerbaarheid ; grotheid.
crusado, Portugese en Spaanse
munt.
crustaceeen, schaaldieren.
crustatie, omkorsting.
crux, kruis; moeilijke plaats voor
uitleggers; lastig geval.
cryogeen, in samenstelling cryogeen-laboratorium, waar het gedrag van stollen bij zeer lage
temperaturen wordt onderzocht.
cryoliet, ijssteen, een mineraal,
dat op ijs gelijkt.
cryoscopie, methode van vloeistofonderzoek in verband met
het vriespunt.
crypta, crypt, grot, gewelf, verborgen plaats, onderaards gewelf
in een kerk.
crypto, Grieks voorvoegsel, dat
geheim, verborgen betekent.
cryptogamen, bedekt bloeiende
planten.
cryptografie, geheimschrift.
cryptogram, stuk in geheimschrift,
puzzle.
cubeba, welriekende peperachtige
vrucht.
cubiculum, studentenkamer; cubiculum locandum: kamer te
huur.
cubisme, richting in de moderne
schilderkunst, die alle vormen
tot geometrische figuren herleidt.
cubitus, voorarm, elleboog.
cucurbitaceeen, komkommerachtigen.
cui bono, tot wiens nut? voor wien
is dat goed?
cui malo, tot wiens nadeel?
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cultuur

cuique suum, ieder het zijne.
cuisinier, kok.
cuivre poli, o., gepolijst koper,
koperbrons.

culbuteren, buitelen, in het verderf storten.

cul-de-jatte, iemand, wiens benen

verlamd zijn, of die zijn benen
mist.
cul-de-lampe, ornament, vignet
aan het eind van een boek of een
hoofdstuk.
cul-de-Paris, opvulsel om de
damesjaponnen van achter te
doen uitstaan, in een vroegere
mode.
cul-de-sac, straat zonder uitgang,
slop, zak.
culinair, wat tot de keuken en de
kookkunst behoort.
Cullinan, zeer grote diamant, door
Transvaal aan de Engelse kroon
geschonken.
culminatie, grootste hoogte;
doorgang van een ster door de
meridiaan.
culminatiepunt, o., toppunt,
hoogste graad (van macht, enz.).
culmineren, het toppunt bereiken,
zich in het toppunt bevinden;
door de meridiaan gaan.
culotte, korte broek.
culpa, schuld; mea culpa: door
mijn schuld.
culpabiliteit, strafbaarheid.
culpoos, schuldig aan nalatigheid
of onvoorzichtigheid.
culte, eredienst; verering.
cultivator, werktuig om de grond
te bewerken, soort eg.
cultiveren, bebouwen; aankweken ; beschaven, beoefenen.
cultureel, wat verband houdt met
beschaving (cultuur).
cultures, teelt van tropische producten voor de markt.
cultus, openbare eredienst; (gods)verering.
cultuur, bebouwing, teelt; geestelijke ontwikkeling, beschaving;
massa van op een geschikte
voedingsbodem gekweekte bac-

cultuur
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terien van een bepaalde soort;
cultuurgewas : gewas dat voor
een bepaalde bestemming wordt
aangekweekt; cultuurstelsel : stelsel dat in de 19de eeuw werd ingevoerd door v. d. Bosch, waarbij
de Javaanse boeren verplicht
werden bepaalde gewassen te verbouwen voor het gouvernement.
cum, met; cum annexis : met toebehoren ; cum approbatione : met
goedkeuring ; cum Deo : met God;
cum grano salis : met een korreltje zout, met oordeel; cum infamia: met schande; cum laude:
met lof; cum suis : met de zijnen;
cum venia: met verlof.
cumarine, reukstof, gebruikt in
parfumerieen.
cumulatie, opeenhoping; opeenstapeling, vooral van functies of
ambten.
cumulatief, opstapelend; sterker
wordend; samenvoegend; cumulatief preferent aandeel: aandeel
waarop het in enig jaar te weinig
betaalde dividend eerst moet
worden ingehaald, voordat op de
gewone aandelen wordt uitbetaald.
cumuleren, ophopen, samenvoe-

gen.

cumulus, stapeiwolk.
cunctatie, aarzeling, draling
cunctator, draler, talmer, bij-

naam van Romeinse veldheer
Quintus Fabius Maximus.
cunette, dieper middengedeelte in
grachten of riolen.
cup, beker (prijs bij wedstrijden).
cupiditeit, begeerlijkheid.
Cupido, de god der liefde; Amor.
cura, zorg, voorzorg.
curabel, geneselijk, heelbaar.
curacao, likeur, aftreksel op oranjeschillen.
curandus, onder curatele gestelde
persoon of firma.
curare, Indiaans pijlvergif.
curatele, voogdij over een meerderjarige.
urator, voogd of toeziener op

custos

iemand, die onder curatele is
gesteld; boedelberedderaar; toeziener van een inrichting van
hoger onderwijs.
curatorium, o., curatorschap; al
de curatoren samen.
cure, pastoor.
cureren, genezen, herstellen.
curfew, verbod om na een bepaalde tijd op straat te zijn,
avondklok.
curia, volksindeling in het oude
Rome.
curie, de pauselijke regering;
pauselijk hof; radio-actieve eenheid.
curieus, zeldzaam, merkwaardig;
aardig.
curiosa, zeldzame, merkwaardige
voorwerpen (my. van curiosum).
curiositeit, nieuwsgierigheid;
merkwaardigheid, zeldzaamheid.
curling-spel, o., wintersport,
waarbij schijven worden geworpen naar een paaltje op het ijs.
currency, het in omloop zijnde
geld.
currente calamo, met lopende
pen, zoals het uit de pen vloeit.
curriculum vitae, o., levensloop.
curry, kerrie.
cursief, schuins (van drukletters),
lopend.
cursorisch, doorlopend; cursorische lectuur: doorlopende lezing, die niet door verklaringen
wordt afgebroken.
cursus, loop, leergang ;lessenreeks ;
tijdruimte, waarin onderwijs
wordt gegeven.
curve, kromme lijn; curvatuur:
kromming.
curvimeter, toestel om kromme
lijnen te meten.
custard, vla- of puddingpoeder.
custom, belasting; inkomend
recht; custom-house: kantoor
van inkomende rechten in Engeland.
custos, bewaker, wachter; opzichter (bijv. in bibliotheken);
koster; bladwijzer; aanwijzing

custos
op of onder muziekbladen; eerste
woord van een volgende bladzijde
aan de voet der voorafgaande
geplaatst (ook custode genaamd).
cut-away, jas met weggesneden
voorpanden, jacquet.
cut-back, herhaling van reeds
eerder in een film vertoonde
scenes.
cutine, kurkstof.
cutter, iemand die filmbeelden
aan elkaar voegt; snijmachine.
cuvelage, bekleding van mijnschacht met waterdichte ringen.
cuvet(te), spoelbak; kleurfilter bij
fotografie ; stofdeksel van horloge.
cyaan, o., blauwzuur.
cyaankalium, o., scheikundige
verbinding van blauwzuur met
kalium, zwaar vergif.
cyanometer, instrument voor het
bepalen der sterkte van het
blauw van de hemel.
cyanopathie of cyanose, blauwzucht.
cyanotypie, blauwdruk.
cyclamen, o., alpenviooltje.
cyclisch, tot een cyclus behorend.
cyclometer, toestel om de door

een wiel afgelegde afstand te
meten.
cycloon, wervelstorm; instrument
om vaste deeltjes uit een gas weg
te trekken.
cycloop, eenogige reus, die volgens
de mythologie een oog in het
midden van het voorhoofd had.
cyclorama, schilderij van een hele
horizon.
cyclostyle, toestel om getypte
stukken te vermenigvuldigen.
cyclotron, apparaat om atomen te
splitsen.
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czarina

cyclus, cirkel, kring; tijdkring;

sagenkring, liederenkring, enz.

cycnea vox, zwanenzang.
cylinder, zie „cilinder".
cymation, lijst van gestileerde

bladeren aan Griekse tempel.

cymbaal, zie cimbaal.
cynantropie, hondsdolheid bij

mensen.

cynicus, aanhanger van Griekse

wijsgerige school die zelfgenoegzaamheid als het doel van 's mensen streven beschouwde en die
conventies verwierp; ook: onbeschaamd, „bonds" mens.
cynisch, bonds; onbeschaamd, onwelvoeglijk; zeer onverschillig.
cynisme, opvattingen van een
cynicus; ook een cynische uitlating.
cynolyssa, hondsdolheid.
cynorexie, vraatzucht.
Cynosuur, sterrenbeeld de kleine
Beer.
Cynthia, naam voor de maangodin
Diana.

cypres, altijd groene naaldboom

uit zuidelijk Europa, het zinnebeeld van de rouw.
cyrillische letters, oudste typen
van het Slavische schrift.
cyste, rond gezwel.
cystitis, blaasontsteking.
cystoscopie, onderzoek der blaas.
cystoliet, blaassteen.
cytologic, leer van de organische
cellen.
Cythere, bij naam der godin Venus.
czar, zie tsaar.
czardas, Hongaarse dans.
czarewitsj, zoon van de tsaar.
czarewna, dochter van de tsaar.
czarina, vrouw van de tsaar.

D
D, dollar; 500; deuterium (zware

waterstof).
d, denarius = penny (stuiver).
dag = decagram = 10 gram.
dal = decaliter = 10 liter.
dam = decameter = 10 meter.
dat., datum; datief.
d. c., da capo : nog eens.
d.d., de dato : daterend.
D.D.T., dichloro-difenyl-trichlooraethaan : chemisch preparaat
tegen ongedierte.
D.G. = Deo gratia of Deo gratias;
Gode zij dank!
dg = decigram = 1 / 10 gram.
dim., diminuendo.
d. j. u. = „doctor juris utriusque" :
doctor in de beide rechten.
dl = deciliter = 1 /10 liter.
dm = decimeter = 1 / 10 meter.
dn, dyne.
D. 0. M., = Deo optimo maximo,
aan de beste en hoogste God!
D.P., zie: displaced persons.
dr., doctor; drs.: doctorandus ; dra.:
doctoranda.
ds., dominus: dominee.
D.S., del segno: aanwijzing voor
herhaling.
D.V., Deo volente: als God het wil.
daai, (Barg.) steen, dobbelsteen;
diamant; kei; ook: klap.
daas, (Barg.) zot, dwaas, krankzinnig.
da capo, nog eens, van voren of
aan; z. nw.: herhaling.
d'accord, overeenstemmend; toegestemd ! goed!
dactyliotheek, verzameling stenen, cameeen enz.
dactylograaf, typist.
dactylologie, vingerspraak; vingerrekenkunst.
dactyloscopie of dactylotypie,
herkenning door middel van
vingerafdrukken.
dactylus, versvoet uit een lange en
twee korte lettergrepen bestaande.

dad, Eng. voor vader (ook daddy).
dadaisme, kunstrichting, ca 1916

ontstaan, die de kunst op de
meest primitieve gevoelens en
uitingen terug wil brengen (dada = gestamel).
daedalisch, kundig, schrander
uitgedacht.
Daedalus, legendarische bouwmeester van het labyrint van
Minos op Creta.
dafnia, watervlo.
daffodil, graflelie bij de oude
Grieken.
dagge, korte degen.
daguerrotype, lichtbeeld in daguerrotypie, oudste vorm van
fotografie, naar de uitvinder
L .Y. M. Daguerre (1787-1851).
dahlia, oorspr. uit Mexico afkomstige, in veel varieteiten gekweekte sierplant.
Dail Eireann, Ierse kamer van
afgevaardigden.
daimio, vroegere feodale edele in
Japan.
dairo, Japanse opperpriester.
dajem, (Barg.) eed.
Dalai lama, geestelijk opperhoofd
in Thibet.
dakota, tweemotorig transportvliegtuig.
dalang, recitator bij een wajangvoorstelling.
dajem, vorstelijke woning (ook
vorst) in Indonesia.
dalfenoor, (Barg.) zwerver, landloper, bedelaar.
dallastdekker, (Barg.) armoedzaaier, ongelukkige stakkerd.
dalles, (Barg.) armoe.
dallet, (Barg.) = vier.
dahnatica of dalmatiek, wit
Iiturgisch overkleed van diaken
en subdiaken bij misoffer gedragen.
dalven, (Barg.) bedelen, zwerven.
dalver, (Barg.) bedelaar, zwerver;
zie ook: dalfenoor.
-

dal segno
dal segno, (muz.) : te herhalen

van het teken af.
daltonisme,
kleurenblindheid
(naar Eng. geleerde Dalton).
daltononderwijs, onderwijsstelsel
op zelfwerkzaamheid (taken)
n
gecht.
damasceren, staal en ijzer, vooral
sabels en degens, vlammig etsen,
ook met goud of zilver inleggen;
damascener kling: een gedamasceerde degen.
damast, o., zijden, wollen of linnen stof met bloemen doorweven.
dame, vrouw in het kaartspel;
koningin in het schaakspel ; dame
de compagnie: gezelschapsjuffrouw ; dame d'honneur : eredame; dame de reception: dame
voor ontvangst der gasten; dame
du palais hofdame.
dame Jeanne, grote fles in mandwerk gevat.
damiaatjes, klokjes in Haarlem
ter herinnering aan de tocht naar
Damiate (1217).
da(m)mar, natuurhars.
damnatie, vervloeking; veroordeling ; verdoeming.
damn it, Eng. vloek : loop naar
de duivel.
damn, o., (handelsterm) aftrek,
verlies; disagio.
damnum, o., nadeel, schade, verlies.
Damocles-zwaard, o., een altijd
dreigend groot gevaar.
damoiseau, pronker, vrouwendienaar.
dampen, (Barg.) in: iemand de
dampen aandoen: iemand ongelukkig of woedend maken.
Danalden, in Gr. mythologie 50
dochters van Danatis, die in de
onderwereld veroordeeld werden
een bodemloos vat te vullen;
vandaar : het vat der D. vullen
een onbegonnen werk verrichten.
dancing, danslokaal.
dandin, onnozel mens, sul, stumper.
dandy, modegek, fat, saletjonker.
.
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datum

Danebrog, Deense nationale vlag,

Deense ridderorde.

danno, verlies, schade.
danse macabre, dodendans.
danseur, danser; danseuse: dan-

seres.

dansspiese, (Barg.) danshuis.
darbisten, secte, die de profetieen

van de bijbel letterlijk opvat,
en het duizendjarig rijk spoedig
verwacht.
dardanariaat, o., opkoping van
waren, hamstering; korenwoeker.
darling, lieveling.
darren, (Barg.) sarren, tarten.
darsis, ontvelling.
Darul Islam, extremistische beweging voor een Islam-staat in
Indonesia.
darwinisme, o., leer van de Engelse geleerde Darwin, volgens
welke alle levende wezens uit het
planten- en dierenrijk, waaronder
de mens, zich trapsgewijs door de
natuurlijke teeltkeus ontwikkeld
hebben tot hun tegenwoordige
staat.
darwinist, aanhanger van het
darwinisme.
dash-board, instrumentenbord in
motorvoertuigen.
dasymeter, werktuig om de dichtheid der lucht te meten.
data, opgaven, gegeven.3, feiten.
dataria, pauselijke kamer voor
prebenden en vrijstellingen
dateren, dagtekenen, plaats en
tijd aangeven; van zekere dag af
rekenen.
datisme, vervelende herhaling van
veelvoudige synoniemen om een
eenvoudige gedachte uit te drukken (naar Datis, een figuur bij
Aristophanes).
dativus, of datief, derde naamval.
dato, heden; a dato en de dato:
van de dag der ondertekening of
opstelling af.
datum, o., (my.: data), tijd- en
plaatsaanduiding; dagtekening;
datum ut retro: datum, zie

datum
ommezijde; datum ut supra:
datum als boven.
daumont, in a la daumont: met
een vierspan en twee voorrijders.
dauphin, kroonprins (in het koninkrijk Frankrijk) ; dauphine:
gemalin van de dauphin.
dauw, soort zebra uit Zuid-Afrika.
dauwel, traag, lui vrouwspersoon;
dauwelen: traag, lui zijn in alles.
davids of davits, uitstekende
ijzeren stangen, waaraan de
sloepen van grote zeeschepen
hangen.
tennis-wisselbeker,
Davis-cup,
waarom elk jaar gespeeld wordt.
davylamp, veiligheidslamp voor
mijnwerkers (ook daviaan).
D-day, (Decision-day), dag der
geallieerde invasie, 6 Juni 1944.
dead-heat, onbesliste wedloop,
wegens gelijktijdige aankomst
der tegenstanders.
deadweight ton, 1016 kg.
dealer, verkoper, (alleen)vertegenwoordiger van een artikel.
dear, waard, dierbaar, lief; my
dear: mijn waarde, mijn beste,
mijn liefste.
de auditu, van horen zeggen.
debaclage, havenontruiming.
debiicle, volslagen nederlaag, ondergang, val; faillissement.
deballage, het uitpakken.
deballeren, uitpakken.
deballotage, afwijzende stemming.
deballoteren, bij stemming iemand weigeren als lid.
debandade, het in wanorde uit
elkaar lopen; overijlde vlucht.
debankeren of debanqueren, de
(speel)bank doen springen.
debarcadire, aanlegplaats, los- en
laadplaats.
debarkeren, Ianden, ontschepen.
debarrasseren, ontlasten, opruimen, losmaken; bevrijden.
debat, o., mondelinge behandeling ; twistgesprek; bespreking.
debater, iemand die in debat
treedt.
debatingclub, vereniging, wier
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debusqueren

leden zich oefenen in het redetwisten.
debatteren, het voor en tegen van
een zaak bespreken.
debauche, losbol, doorbrenger.
debauche, slemppartij, uitspatting, liederlijkheid.
debaucheren, liederlijk leven ; verleiden.
debaucheur, verleider.
debenture, schuldbrief, obligatie.
debet, o., tegoed; de linkerzijde
van het grootboek; b.nw.: schuldig (geld).
debiel, zwak, machteloos, geesteszwak.
debiet, o., aftrek, afzet, verkoop.
debiliteit, zwakte; geesteszwakte.
debitant, verkoper in het klein,
slijter; verkoper van loterijbriefjes voor de collecteur.
debiteren, afzetten, verkopen, afleveren ; als debet boeken; onzin
debiteren: onzin verkopen.
debiteur, schuldenaar.
deblayeren, opruimen, uitgraven,
vrijmaken.
deblokkeren, ontzetten, de blokkade opheffen; een spoorweg
vrijmaken; omgekeerde letters
omzetten; vrijgeven van geblokkeerd geld.
deborderen, buiten de oevers
treden; overlopen.
debouch6, o., markt, afzetplaats
voor koopwaren; uitweg uit een
pas of engte.
deboucheren, ontkurken; vrijmaken van een doorgang.
debourseren, uitgeven, voorschieten; &bourse: voorschot.
debrayeren, ontkoppelen om op
een andere versnelling over to
gaan.
debris, overblijfselen, puinhopen;
wrak van een schip.
debrouilleren, ontwarren, in orde
brengen; ophelderen.
debunking, ontmaskering, vooral
van reputaties.
debusqueren, de voet lichten;
verdrijven.

debutant
debutant, beginner, nieuweling;

toneelspeler, die voor het eerst
optreedt.
debuteren, aanvangen; voor het
eerst optreden.
debuut, o., eerste stap in een beroep, bijv. als acteur, als advocaat, enz.
decaan, deken, voorzitter van
een faculteit.
decabristen, westers-liberaal gezinde officieren, in Rusland genoemd naar hun opstand in
december 1825.
decade, week van 10 dagen in de
Franse revolutie van '89.
decadent, in verval; uiterlijk verfijnd bij tekort aan innerlijke
kracht; ook z. nw.: decadent
kunstenaar.
decadentie, verval, achteruitgang.
decalcomanie, het overbrengen
van omgekeerd gedrukte plaatjes
op voorwerpen.
decaleren, in gewicht afnemen
door uitdrogen, lekken, enz.

decaloog, de tien geboden.
decalqueren, een tegenafdruk

maken

decamerone, verhalen van het

gebeurde in tien dagen; verzameling van 100 verhalen door de
Italiaanse schrijver Boccaccio.
decamperen, opbreken, aftrekken.
decanaat, o., ambt of gebied van
een deken.
decanteren, een bezonken vloeistof langzaam afgieten, klaren.
decapitatie, onthoofding; in de
verloskunde bij dode vrucht het
scheiden van het hoofd van de
romp.
decapiteren, onthoofden.
decarbonisatie, ontkoling; bevrijding van koolstof.
decarboniseren, van koolstof ontdoen.
decastêre, tien kubieke meters.
decatiseren, aan het laken de
persglans ontnemen; krimpvrij
maken.
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decimaal
decederen, weggaan, overlijden.
deceleren, openbaren, aan het

licht brengen.

decembristen, aanhangers van

Napoleon III bij de staatsgreep
van 1851.
decemvir, tienman.
decennaal, tienjarig.
decennium, o., tienjarig tijdperk.
decent, eerbaar, welvoeglijk,
gepast.
decentie, betamelijkheid, zedigheid.
decentralisatie, het meer zelfstandigheid geven aan de onderdelen, de lagere organen.
decentraliseren, de decentralisatie invoeren.
deceptie, teleurstelling, ontgoocheling.
deceptio visus, gezichtsbedrog.
decerebratie, het buiten werking
stellen van de hersenen bij proefdieren.
decerneren, toewijzen, toekennen,
eisen (in rechten).
decessie, aftreding, overlijden.
decharge, ontlading; op- of ontheffing, i.h.b. van persoon of
college belast met rekening en
verantwoording; getuigenis ten
voordele van een beschuldigde.
dechargeren, kwijtschelden; ontheffen.
dechausseren, schoenen en kousen uittrekken.
decheance, verval, vervallenverklaring.
decher, o., (handelsterm) tien
stuks vellen of leder.
dechiffreren, ontcijferen, ontraadselen.
dechiffreur, ontcijferaar (bijv.
van handschriften).
deciare, een tiende are, tien vierkante meter.
decideren, beslissen, een uitspraak
doen; besluiten.
decigram -liter of -meter, eën
tiende gram, liter of meter.
decimaal, tiendelig; een decimale
breuk: een tiendefige breuk.

decimaalsysteem
decimaalsysteem, classificatie-

systeem van wetenschappen, documentatie, bibliotheken, gebaseerd op cijfers 0-9, eerst vastgesteld door Melwil Dewey.
decimaalteken, o., punt of komma in de tiendelige breuken.
decimabel, tiendplichtig.
decimatie, tiendheffing; loting om
de tiende man.
decimeren, met een tiende verminderen, dunnen; loten om de
tiende man, die gedood moest
worden.
decimie, afstand van lste tot en
met de 10de toon.
decipieren, teleurstellen, misleiden.
decisie, beslissing, besluit, uitspraak.
decisief, beslissend, stellig.
decisoir, beslissend bij eed.
declamando, (muz.) vol uitdrukking, sprekenderwijs.
declamatie, kunstige mondelinge
voordracht; woordenpraal.
declamator, (beroeps) voordrager.
declamatorium, o., voordracht
van vers met afwisselende begeleiding van muziek.
declameren, met kunst en smaak
voordragen, holle woorden uiten.
declaratie, verklaring, opgave;
aangifte; bewijs dier aangifte;
opgave van terug te ontvangen
uitgaven, rekening; gemeenschappelijkelverklaring in volkenrecht.
declaratoir, deel van vonnis,
waarin rechtsregelen en overwegingen zijn neergelegd; ook
verklaring van een geneeskundige.
declareren, verklaren; waren of
goederen aangeven; opgeven van
een rekening; zich declareren:
zijn liefde verklaren.
déclassé, iemand, die maatschappelijk achteruitgegaan is.
declinatie, afwijking, bijv. van
magneetnaalden; verbuiging (in

112

decorum

taalkunde) ; afstand van hemellichaam tot hemelequator.
declineren, verbuigen; afwijken.
decoct of decoctum, o., afkooksel.
decoctie, afkoking.
decoderen, ontcijferen.
decollatie, onthalzing.
decolleren, onthalzen.
decolleteren, (zich), schouders en
hals ontbloten; decollete: lage
uitsnijding aan damesldeding.
decoloreren, ontkleuren, verschieten, verbleken.
decompensatie, onvermogen van
een orgaan om te voldoen aan de
gestelde eisen.
decomponeren, uit elkaar nemen,
ontleden.
decomponibel, ontleedbaar, ontbindbaar.
decompositie, ontbinding oplossing
decompresseur, instrument van
explosiemotor voor vermindering
van de compressie.
decompte, korting, aftrek.
decompteren, aftrekken, in mindering brengen.
deconcerteren, van zijn stuk
brengen; verijdelen; dwarsbomen.
deconfiture, volslagen nederlaag;
ondergang; faillissement.
de congruo, naar billijkheid.
decontenanceren, in de war
brengen.
decor, o., toneelversiering, toneelscherm; omgeving, waarin zich
iets afspeelt.
decorateur, schilder van toneelschermen; decoratieschilder.
decoratie, versiering; toneelscherm ; ordeteken.
decoratief, dienend tot versiering;
opluisterend.
decoreren, versieren; een onderscheiding, ordeteken, enz., schenken.
decorum, o., fatsoen, welvoeglijkheid; het decorum bewaren:
zijn fatsoen houden.

decouperen
decouperen, in stukken snijden;

uitknippen; voorsnijden.
decourageren, ontmoedigen.
decousu, onsamenhangend.
decouverte, ontdekking.
decouvreren, ontdekken, openbarer,.
decrediteren, vertrouwen, crediet
doen verliezen.
decreet, o., besluit; verordening
der overheid.
decrement, o., afneming, vermindering, verval.
decrepiditeit, afgeleefdheid, verval.
decrepitatie, knettering, bijv. van
zout op het vuur geworpen.
decrepiteren, knappen, knetteren.
decrescendo, afnemend in toonsterkte.
decrescentie, afneming, vermindering.
decretalen, verzameling van
pauselijke besluiten, vooral van
Gregorius IX.
decreteren, een besluit uitvaardigen ; vaststellen; bevelen.
decretist, kenner en leraar van
het canoniek recht.
decretum horribile, (eig. verschrikkelijk besluit) of decretum
absolutum (volstrekt besluit),
Calvijns leerstelling over Gods
besluit tot eeuwig heil of eeuwige
verdoemenis, de predestinatie.
decrotteren, reinigen, schoonmaken, poetsen.
decubitus, het doorliggen van
zieken.
decupleren, vertienvoudigen.
decuplum, o., tienvoud.
decurie, afdeling van tien.
decussatie, kruisvormige doorsnede van twee lijnen.
decussatim, kruisgewijze; kruiselings.
didaigneus, smadelijk, minachtend.
dedain, o., geringschatting, minachting.
de dato, van de dag der uitvaardiging af.
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deferent

dedicatie, opdracht, wijding.
dedit, (afgekort: ddt.) hij heeft ge-

geven, betaald.

dedommageren, schadeloos stel-

len.

dedoubleren, halveren.
deduceren, afleiden, bewijzen.
deductie, afleiding van het bij-

zondere uit het algemene.

deductief, van het algemene tot

het bijzondere besluitend.

de facto, werkelijk, metterdaad;

eigenmachtig.

defaillant, de partij die bij proces

verstek laat gaan.

defailleren, in gebreke blijven; in

onmacht vallen.

defaite, nederlaag.
defaitisme, naam in eerste we-

reldoorlog gegeven aan de houding van die Fransen, die de
oorlog niet wensten voort to
zetten; sindsdien algemene betekenis voor ontmoediging.
defaitist, moedeloze, ontmoedigde.
defalcatie, aftrekking, wegneming.
defaut, gebrek; niet verschijnen
voor het gerecht; les defauts de
ses qualites: de keerzijde van zijn
(haar) kwaliteiten.
defaveur, ongunst, ongenade.
defavorabel, ongunstig.
defecatie, stoelgang; zuivering
van het bezinksel van uit sulkerriet geperst sap.
defect, o., gebrek, leemte, tekort,
bijv. nw.: beschadigd.
defectief, gebrekkig, onvolledig.
defectiva, naam- of werkwoorden,
die niet alle vormen of tijden
hebben.
defectueus, gebrekkig.
defenderen, verdedigen.
defensie, verdediging.
defensief, verdedigend, verdedigende houding.
defensor fidei, beschermer van
het geloof, titel van Engelse
koning.
deferent, aangever, aanbrenger;
oplegger van een eed;

deferentie
deferentie, eerbied, ontzag, ach-

ting.

defereren, v -rlenen, opdragen;

afleggen (van een eed); zich
schikken.
deferred, u: tgesteld.
defervescentie, het dalen van de
bloedtemperatuur bij koorts.
defi, uitdaging, uittarting.
defiance, wantrouwen, argwaan.
deficiendo (muz.) afnemend.
deficientie, tekortkoming; ontstentenis.
deficientieziekten, ziekten die
ontstaan door een tekort aan
bepaalde stoffen of vitaminen.
deficit, o., tekort, het ontbrekende.
defieren, wantrouwen; tarten,
uitdagen.
defiguratie, misvorming, verminking.
defigureren, misvormen, verminken.
defile, o., bergengte, holle weg;
voorbijtrekken van troepen, enz.
defileren, voorbijtrekken, voorbijmarcheren.
definieren, nauwkeurig bepalen;
verklaren.
definitie, bepaling, verklaring,
omschrijving.
definitief, afdoend, beslissend.
definitivum, o., afdoende inrichting; voorgoed geldende bepaling.
deflagratie, ontploffing die zich
langzaam voortplant.
deflagrator, electro-magnetisch
apparaat om ontplofbare stoffen
tot ontbranding te brengen of
om metalen te zuiveren.
deflatie, in de economic: prijsdaling ingevolge inperking van
geldcirculatie; in de geologie:
vorm van bodemerosie: afblazing.
deflecteren, afwijken (vooral van
lichtstralen).
deflector, kap op een schoorsteen.
deflexie, het verloren gaan van
buigingsuitgangen, het omschrijven met voorzetsels.
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de gustibus non est disput.
defloratie, ontmaagding.
defloreren, ontmaagden.
deform, wanstaltig, misvormd.
deform !ren, mismaken, vermin-

ken.

defrauc.ant, bedrieger, smokke-

laar.

defrayeren, vrijhouden; de kosten

betalen.

defrayment, vergoeding van kos-

ten.

defricheren, ontginnen.
defter, o., oorkonde, register.
defterdar, Turks minister van fi-

nancien.

defunctus, afgestorvene.
defunderen, afgieten.
degageren, losmaken, vrijmaken;

zijn woord terugnemen; in het
schermen snel van de ene stoot
tot de andere overgaan.
deganteren, (zich), de handschoenen (gants) uittrekken.
degarneren, versiersel wegnemen;
ontbloten, aftakelen; een vesting
van garnizoen ontbloten.
degeneratie, ontaarding, verbastering.
degenereren, ontaarden, verbasteren, achteruitgaan.
degluteren, doorslikken.
&goat, walging, afkeer.
degoiltant, afkeerwekkend ; onuitstaanbaar.
degouteren, afkeer inboezemen;
doen walgen;
de grace, met uw welnemen, ik
bid U.
degradatie, verlaging in rang.
degraderen, verlagen, verminderen.
degras, emulsie van traan en water
voor het appreteren van leder.
degre, graad.
degressie,afneming,vermindering.
degressief, afnemend.
deguiseren, vermommen, verbergen.
degusteren, proeven.
de gustibus non est disputandum, over de smaak valt niet te

twisten.

degustatie
degustatie, het proeven van spij-
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zen en dranken.
dehors, de buitenzijde, de uiterlijke schijn.
dehortatie, het afraden, ontraden.
dehydratering, in scheikunde:
onttrekking van water door verwarming of destillatie.
deificeren, vergoden.
Dei gratia, door Gods genade, bij
de gratie Gods.
deiktisch, aanwijzend, bijv. deiktische pronomina: aanwijzende
voornaamwoorden.
dein, (Barg.) plezier, pret;
de integro, opnieuw.
deinzen, (Barg.) afzakken, weggaan.
deisje, (Barg.) stil! hou je mond!
praat niet zo luid.
deisme, geloof aan een Godschepper, die verder niet in
's werelds beloop ingrijpt.
deist, aanhanger van het delsme.
deiteit, goddelijkheid, godheid.
dejectie, verwerping, verstoting;
ontlasting.
dejeuneren, ontbij ten.
dejeuner, o., ontbijt; ontbijtservies; dejeuner a la fourchette:
ontbijt, met vices of vis; dejeuner dinatoire: warme koffiemaaltijd.
de jure, van rechtswege.
deken, oudtijds: gildebestuurder;
woordvoerder van corps diplomatique ; voorzitter van Raad
van Toezicht en Discipline van
de orde van advocaten bij een
rechtscollege; hoofd van een
kapittel van kanunniken; geestelijke die toezicht houdt over
enige parochies.
dekenaat, zie decanaat.
dekkel, (Barg.) politie-agent.
del., afkorting voor „delineavit":
hij heeft het getekend.
delactatie, het spenen, het aan de
borst ontwennen.
delai, o., uitstel, termijn.
delaissement, verlating, hulpe-

delimitatie

loosheid; vrijwillige afstand.

delatie, verklikking, heimelijke

aanklacht.

delator, verklikker, aanbrenger.
delatreren, in wanorde brengen,

te gronde richten.

del credere, op crediet; delcrede-

reprovisie: vergoeding, die een
commissionair wordt toegekend,
wanneer hij instaat voor de betaling der door hem verkochte
goederen.
deleatur, teken voor het wegnemen
van letters of woorden in drukproeven, afgekort: del.
delectatie, genot, lust, uitspanning
delecteren, verlustigen vermaken, verheugen.
delegaat of gedelegeerde, afgevaardigde.
delegatie, afvaardiging; ook:

overdracht van een schuld.

delegeren, afzenden, afvaardigen;

overdragen.
deleniment, o., middel ter ver-

zachting.
deleterisch, dodelijk, levensge-

vaarlijk, vergiftig.

delfisch, orakelachtig, naar het

Apollo-orakel te Delphi.

deliberatie, beraadslaging, over-

weging.

delibereren, beraadslagen, over-

wegen.

delicaat, fijn, teer; kies; ver-

wend; netelig.

delicatesse, lekkernij; kiesheid.
delicato, (muz.) teder, zacht,

roerend.
genot; wellust;
vermaak.
delicieus, lekker; kostelijk; aangenaam, bevallig.
delict of delictum, o., rnisdrijf,
vergrijp, euveldaad.
deligatie, verbinding.
Delila, de verraderlijke Filistijnse
vrouw van de richter Simson;
i.h.a. trouweloze vrouw.
delimitatie, afbakening der grenzen; beperking.

delimiteren

demobilisatie
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delimiteren, afpaling van grenzen; beperken.
delineatie, ontwerp, schets.
delineavit, zie: del.
delinquent, overtreder, boosdoener, dader; arme zondaar.
delireren, ijlen, wartaal spreken.
delirium, o., waanzin, geestverwarring ; delirium febrile : koortsijling; delirium tremens: dronkemanswaanzin ; dronkaardsberoerte.
delivreren, bevrijden, verlossen.
delogeren, uit zijn woning verjagen ; verhuizen.
deloyaal, ontrouw, oneerlijk,
woordbreukig.
delta, riviereiland bij de uitmonding in zee.
deltametaal, mengsel van koper,
tin en ijzer.
deltastralen, secondaire electronenstralen, ontstaan door inwerking van primaire b-stralen
op omgevende atomen.
deltavormig, driehoekig.
deluderen, bespotten, foppen, misleiden.
deluge, zondvloed; apres nous le
deluge; na ons kome, wat wil.
delusie, bespotting, misleiding.
demagogie, volksmennerij door
valse leuzen en voorstellingen.
demagogisch, het yolk misleidend.
demagoog, volksleider; volksmenner; ook: opruier.
demandatie, opdracht, last.
demanderen, opdragen; vragen;
toevertrouwen.
demang, districtshoofd op Java.
demanteleren, ontmantelen (een
vesting) ; de wallen slechten.
demarcatie, begrenzing; demarcatielijn : grenslijn, scheidslinie;
demarcatietroepen: grenstroepen.
demarche, gang, stap; poging;
maatregel.
demarkeren, afbakenen; punten tellen bij aftrekking in biljartspel.

demarrage, het uitlopen, de spurt
van een wielrenner in een wedstrijd.
demaskeren, het masker afdoen;
ontmaskeren.
&masque', o., afdoen der maskers
(op een gemaskerd bal).
dematerialisatie, in kernfysica
vereniging van positief en negatief geladen materiele deeltjes,
die daarmee ophouden te bestaan, terwijl energie, beantwoordend aan hun materiele
massa, te voorschijn komt; in
parapsychologie het zich weer
oplossen van een gematerialiseerde gestalte.
o., twist, geschil.
demeleren, ontwarren, ophelderen ; uitkammen van het haar.
demembreren, in stukken scheuren, verbrokkelen.
demenageren, verhuizen.
demence, krankzinnigheid.
demens of dement, krankzinnig.
dementi, o., logenstraffing; tegenspraak.
dementia, verzwakking of verlies
van intellectuele vermogens; dementia praecox; geestesziekte
welke kort voor of tijdens puberteit optreedt.
demeubleren, van meubels ontdoen, ontruimen.
demi, half; a demi: ten halve;
demi-deuil: halve rouw; demimesure : halve maatregel; demimonde: schijnbaar fatsoenlijke
stand; demi-mondaine: vrouw
van de demi-monde;
demi saison, zomeroverjas.
demissie, ontslag; afdanking.
demissionair, die zijn ontslag
heeft genomen, aftredend.
demi-tour, halve draai.
demiurg, handwerksman, kunstenaar; in gnostische leringen midtussen
delaar-wereldschepper
godheid en wereld.
demi-volte, halve zwenking.
demobilisatie, terugbrenging van
legersterkte op vredespeil.
-

democraat
democraat, voorstander der heer-

schappij van het yolk; yolksvriend.
democratie, volksregering ; heerschappij des yolks.
democriet, naar Democritus, de
lachende wijsgeer (460-360 v.
Chr.) geheten persoon, die vooral
de lachwekkende dingen in de
wereld ziet.
demografie, wetenschap die de
belangrijkste economische,sociale
en psychologische verschijnselen
bij een yolk onderzoekt en statistisch bewerkt.
demoiselle, juffrouw, jongedochter.
demoleren, slopen, slechten, afbreken.
demolitie, sloping, omverwerping.
demon, boze geest, duivel.
demonetisatie, buiten omloop
brengen van geld.
demonisch, duivels, duivelachtig
demonstrant, deelnemer aan
demonstratie.
demonstratie, bewijs, betoog; be-

toging door optochten, enz.; het
vertonen van een toestel in zijn
werking.
demonstratief, aanwijzend; bewijzend ; betogend ; druk doend.
demonstreren, bewijzen, betogen.
demonteren, onbruikbaar maken;
uit elkaar nemen (van een machine).
demoralisatie, zedenbederf, zedenverbastering.
demoraliseren, zedeloos maken,
de zeden bederven; de moed
benemen.
de mortuis nil nisi bene, van de
doden moet men niets dan goeds
zeggen.
demos, yolk.
demotisch schrift, in het oude
Egypte het gewone voor het yolk
verstaanbare schrift.
demoveren, verwijderen, ontruimen.
denarius, Romeinse zilveren of
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gouden munt; ook in middeleeuwen gebruikt.
denationaliseren, de volksaard
ontnemen.
denaturaliseren, het burgerrecht
ontnemen
denatureren, van aard veranderen ; het onbruikbaar maken van
spijs en drank voor de consumptie ter wille van industrièle
doeleinden.
denazificatie, politieke zuivering
van nazi-invloeden in Duitsland
en Oostenrijk na tweede wereldoorlog.
dendraliet, stuk versteende boomstam.
dendrieten, stukken kalksteen met
afdrukken van bomen en bladeren.
dendrologie, hout- of bomenkunde, beschrijving der bomen.
dendrometer,werktuig om bomen
to meten.
denegatie, ontkenning.
denegeren, ontkennen, loochenen.
deng-deng, gedroogd in plakken
gesneden vlees (bij Indianen).
denier, kleine Franse munt; benaming voor gewicht van 9000 m
draad bij nylongaren.
denigreren, zwart maken, belasteren.
denominatie, benaming, naamgeving.
denominatief, werkwoord, van
een naamwoord afgeleid.
denomineren, bij name noemen.
denonceren, zie: denuncieren.
denouement, o., ontknoping.
de novo, opnieuw.
densimeter, dichtheidsmeter voor
vloeistoffen.
densiteit, dichtheid.
dentagra, tandpijn.
dentalen, tandletters (d en t) .
dentelle, kant.
dentelure, uitgetand werk.
dentifrice, o., tandpoeder, tandpasta.
dentine, tandbeen.
dentist, tandarts.

dentitie
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dentitie, het tanden krijgen.
dentuur, gebit, de toestand der

deponens, werkwoord dat passieve

denudatie, ontbloting.
denunciant, aanbrenger bij het

iemand die een stelling oppert en
verdedigt tegen opponent.
deponeren, neerleggen, in bewaring geven, overleggen; ter zijde
stellen, bijv. van strafzaak.
depopulatie, ontvolking.
deport, o., verschil in de koers der
effecten bij termijnhandel.
deportatie, verbanning naar een
strafkolonie.
deporteren, naar een strafkolonie
zenden.
depositaire, bewaarder, degene,
die in bewaring neemt.
depositeur, hij, die in bewaring
geeft.
depositie, getuigenis in rechten.
deposito, o., in bewaring gegeven
gelden tegen rente.
depositobank, bank, die gelden
in bewaring neemt tegen rente.
depositum fidei, in R.K. Kerk
naam voor de geloofsschat, door
Christus en de apostelen aan het
kerkelijk gezag toevertrouwd.
depossederen, uit het bezit stoten.
depot, o., in bewaring gegeven
goed; bewaarplaats; stapelplaats
van koopmansgoederen; magazijn; plaats waar de recruten geoefend worden; aanvullingstroepen of aanvullingsmagazijn
van krijgsbehoeften.
depouilleren, beroven, plunderen.
depravatie, verdorvenheid, ontaarding
deprecatie, verwensing, vervloeking.
depreciatie, waardevermindering
van geld, geringschatting.
deprecieren, vernederen, to laag
schatten.
deprehenderen, vatten, betrappen.
depressie, verlaging, daling (van
de barometer); gedeelte van de
dampkring met lage barometerstand; gedruktheid; neerslachtigheid.

tanden.

gerecht; aanklager.

denunciatie, aangifte, verklikking.
denuncieren, aanbrengen, bij het

gerecht aangeven.

Deo dicatus, Gode gewijd.
Deo gratias, Gode zij dank.
Deo ignoto, aan de onbekende

God.

Deo juvante, met Gods hulp.
Deo volente, als God het wil.
departement, o., provincie in

Frankrijk; ministerie; afdeling
van een maatschappij of genootschap; gebied van iemands bevoegdheid.
departementaal, wat een departement betreft.
departitie, verdeling.
depasseren, voorbijlopen, voorbijstreven, overtreffen; overschrijden.
depeche, brief, boodschap, die
spoed vereist; telegram; ambtsbericht.
depecheren, bespoedigen, snel
verzenden, telegraferen.
depeculatie, kasdiefstal.
dependance, bijgebouw, toebehoren.
dependent, afhankelijk.
dependentie, afhankelijkheid.
depenseren, uitgeven; verkwisten.
depeupieren, ontvolken.
depilatie, ontharing, kaalheid.
depilatoria, ontharingsmiddelen.
depileren, ontharen.
(kph, o., spijt, ergernis, wrok.
deplaceren, verplaatsen; verdrijven, afzetten.
de piano, kortweg, zonder omslag.
deplanteren, verplanten.
deplorabel, jammerlijk, bekiagenswaardig; deerlijk.
deploreren, betreuren, bejammeren.
deployeren, ontvouwen, ontplooien, tentoonspreiden.

vorm en actieve betekenis heeft.

deponent, bewaargever, inlegger,

depressief
depressief, in toestand van depressie verkerend.
deprimeren, neerdrukken, ontmoedigen.
deprivatie, beroving, ontzetting
van een geestelijke uit zijn prebende.
depriveren, beroven.
de profundis, uit de diepte, ( beginwoorden van de boetepsalm1129) .
de propaganda fide, voor de
voortplanting van het geloof.
depurgantia, zuiveringsmiddelen.
deputaat, afgevaardigde ; persoon
aan wie in de Gereformeerde
Kerk, thans ook in de N.H.
Kerk, behandeling van zaken in
tussenbijeenkomsten der synode
is opgedragen.
deputatie, afvaardiging.
deputeren, afvaardigen, afzenden.
deracineren, ontwortelen, uitroeien.
derailleren, ontsporen.
deraillement, o., ontsporing.
deraisonabel, onverstandig, onredelijk.
derangement, stoornis, verwarring.
derangeren, storen, in wanorde
brengen, ongelegen komen.
Derby race, beroemde paardenwedrennen to Epsom in Engeland, die plaatshebben op Derbydag, woensdag na de eerste
zondag na Pinksteren.
derelicts, onbeheerde goederen.
derelictie, verlating van zijn
eigendom.
derideren, uitlachen, bespotten.
derig, (Barg.) grond, oppervlakte,
weg.
derisie, smadelijke bespotting.
derisoir, belachelijk, bespottelijk.
derivaat, afgeleid woord; in scheikunde een van eenvoudige verbinding afgeleide verbinding.
derivantia, middelen ter afleiding,
bijv. van ontsteking d.m.v. prikkeling van darmen of gevoelige
huidzenuwen.
-
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derivatie, afleiding, afstamming.
deriveren, afleiden.
derma, huid, vel, schors.
dermatitis, huiduitslag; huidziekte.
dermatoglyfen, figuren van huidlijnen op binnenzijde van handen
of voeten, in dectyloscopie voor
identificatie gebruikt.
dermatol, bismutverbinding als
geneeskrachtig huidpoeder.
derrnatologie, leer van de huidziekten.
dermografie, het op de huid tekenen van wat bij percussie is gevonden.
dernier cri, laatste modesnufje.
deroberen, ontvreemden, ontfutselen.
derogatie, afbreuk, krenking; afwijking, inbreuk.
derogeren, afwijken (van de wet) ;
voorgaan van speciale boven
algemene bepalingen.
&route, verwarde vlucht; toestand van verwarring aan de
beurs.
derriere, achterzijde; achterste.
insectendodend
derrispoeder,
poeder.
derwisch, mohammedaans bedelmonnik.
des, verlaagde d in de muziek.
desabuseren, uit een dwaling
helpen; ontgoochelen.
desaccorderen, niet stemmen;
niet overeenstemmen.
desagreabel, onaangenaam.
desagrement, o., onaangenaamheid, verdrietigheid.
desappointeren, teleurstellen.
desapprobatie, afkeuring.
desapproberen of desapprouveren, afkeuren.
desappropriatie, afstand van
eigendom.
desarmeren, ontwapenen.
desaster, rampspoed, slag.
desastreus, rampspoedig.
desavantageus, nadelig, ongunstig.
desaveu, ontkenning.

desavoueren
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desavoueren, niet erkennen,
loochenen.
descendenten, afstammelingen.
descendentie, afstamming, nakomelingschap.
descensie, daling; afdaling; ondergang.
descente, nederdaling; landing.
descente, (rechtsterm) schouwing
ter plaatse door deskundigen.
descriptie, beschrijving.
descriptief, beschrijvend.
desemballage, uitpakking, ontpakking.
desemballeren, ontpakken, uitpakken.
desembarkeren, ontschepen.
desenchanteren, ontgoochelen,
ontnuchteren.
deserteren, weglopen, overlopen
naar de vijand.
deserteur, overloper, wegloper;
afvallige.
desertie, overloping; verlating van
het vaandel.
deservitor, waarnemend pastoor
in vacante parochie.
desespereren, wanhopen.
deshabille, morgenkleed, huiskleed.
dishonnete, onbetamelijk, oneerlijk.
deshonneur, oneer, schande.
deshonorabel, niet eervol; schandelijk.
desiccantia, uitdrogende middelen.
desiccatie, uitdroging.
desideratum, o., lets, waarvan
het gemis wordt gevoeld, gaping.
designatie, aanwijzing, benoeming voor een ambt.
designeren, bestemmen; aanduiden.
desillusie, ontgoocheling.
desinentie, buigingsuitgang van
een woord.
desinfectans, verbinding, die microben en kiemen verdelgt.
desinfecteren, ontsmetten.
desinfectie, ontsmetting.

desperatie
desinfectorium, o., inrichting tot
ontsmetting.
desintegratie, het uiteenvallen,
verbrokkeling.
desintegrator, slingermolen, die
stenen, kolen, ertsen tot gruis
vermaalt.
desinvolte, los, ongedwongen.
desinvolture, ongedwongenheid.
desirabel, wenselijk.
desireus, begerig.
desisteren, afstand doen van, afzien van.
desjatine, oude Russische vlaktemaat, ruim 1 ha.
desobedieren, ongehoorzaam zijn.
desobligeance, onvriendelijkheid,
onheusheid.
desodorantia, middelen om onwelriekende geuren weg to nemen : vroeger houtskool of beenderkool, in chlorofylpreparaten.
desodorisatie, het reukloos maken.
desoeuvre, leegloper, nietsnut.
desolaat, verlaten, woest, troosteloos ; desolate boedel: onbeheerde goederen.
desolant, bedroevend; vervelend.
desolatie, verwoesting, grote droefheid ; troosteloosheid.
desoleren, verwoesten; bedroeven.
desorder, wanorde.
desorganisatie, ontbinding; ontaarding; krenking
desorganiseren, ontbinden, ontredderen.
desorUnteren, in de war brengen.
desoxydatie, het wegnemen van
zuurstoE
desoxyderen, van zuurstof bevrijden.
desoxygenisatie, onttrekking van
zuurstof aan de lucht.
despecteren, verachten, minachten.
desperaat, wanhopig, radeloos.
desperado, dolleman, waaghals
uit wanhoop.
desperatie, vertwijfeling, radeloosheid.

despereren
despereren, wanhopen, radeloos

zijn.

despoliatie, beroving, plundering.
despoot, alleenheerser ; dwinge-

land.

despotisch, alleenheersend, eigen-

machtig.

despotisme, o., alleenheerschap-

pij, dwingelandij, willekeur.

disquamatie, afschilfering (van

gesteenten).

des(s)a, dorp op Java.
dessein, voornemen, oogmerk; op-

zet ; ontwerp.

dessendiaan, druklettersoort van

10 punten.

dessert, o., nagerecht.
desservant, waarnemend geeste-

lijke.

dessin, o., tekening; ontwerp; pa-

troon ; model.

dessous, onder; verborgen reden;

geheime toedracht van een zaak;
onderkleren.
dessus, boven; bovenste deel.
destillatie, juister, maar minder
gebruikelijk dan distillatie (z.a.).
destin, o., noodlot.
destinatie, bestemming; lot.
destineren, bestemmen, beschikken ; verordenen.
destitueren, afzetten.
destitutie, afzetting, ontslag.
destroyer, torpedojager.
destructie, vernietiging, verwoesting.
destructief, vernielend.
destructor, toestel voor destructie;
inrichting voor vernietiging van
afgekeurd vlees.
desultorisch, van de hak op de
tak springend.
desunt cetera, het overige ontbreekt.
desunt multa, er ontbreekt nog
veel aan.
detachement, o., afgezonden afdeling soldaten.
detacheren, tijdelijk te werk stellen, indelen.
detail, (my. details) bijzonderheden; het bijzondere ; in details:
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in bijzonderheden, uitvoerig;
detailverkoop: verkoop in het
klein.
detailhandel, kleinhandel.
detailleren, in bijzonderheden
verhalen.
detailleur of detaillist, kleinhandelaar.
detectie, ontdekking, blootlegging.
detective, geheim politieagent ;
speurder.
detector, toestel waarmee electromagnetische golven waarneembaar worden gemaakt, door hoogfrequente trillingen in laagfrequente om te zetten.
de tempore, te rechter tijd.
detentie, opsluiting, hechtenis; het
onder zich hebben van een zaak,
in tegenstelling tot bezit of
eigendom.
detergeren, afvegen, zuiveren.
deterioratie, verslechtering, verval.
determinabel, bepaalbaar, omschrijfbaar.
determinant, bepalende factor in
een ontwikkeling, i.h.b. in de
erfelijkheidsleer.
deterzninatie, bepaling; beschikking ; besluit.
determinatief, bepalend.
deterrnineren, bepalen, vaststellen, besluiten; overhalen.
determinisrne, o., leer, volgens
welke de handelingen der mensen athangen van uiterlijke voorwaarden, waarop hij geen invloed heeft.
deterreren, opgraven, opsporen;
afschrikken.
detestabel, verfoeilijk.
detesteren, verfoeien, verwensen.
detineren, gevangenhouden, tegenhouden.
detonatie, ontploffing; vals zingen.
detonator, ontplofbare stof.
detoneren, uit de toon vallen.
detorqueren, verwringen, verdraaien.

detour
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detour, omweg, uitvlucht, voor-

wendsel; kromming, bocht.
detourneren, afwenden, afleiden;
verdraaien, ontvreemden; van
de goede weg afbrengen.

detournement de pouvoir,

machtsmisbruik in het bestuursrecht.
detract, korting op in het buitenland verteerd pensioen.
detractie, aftrek, afkorting; laster.
detrempe, waterverf (tekening).
detremperen, een lichaam zijn
hardheid ontnemen.
detresse, nood, angst, verlegenheid.
detriment, o., schade, nadeel;
ten detrimente van: ten nadele
van.
detrimenteus, nadelig.
detromperen, uit een dwaling
helpen.
detroneren, onttronen.
detto, of ditto, zie: dito.
deuce, de twee op dobbelstenen en
kaarten; de eerste slag bij het
tennisspel.
deurkienen, mv., (Barg.) deursleutels.
deus ex machina, geheel onverwacht persoon; onverwachte ontknoping in een toneelspel of
roman door het tussenbeide
komen van een persoon of van
een toevallige omstandigheid.
Deus vobiscum, God zij met u.
deuterium, zware waterstof, verkregen door electrolyse van
water (symbool D).
deuterogamie, tweede huwelijk.
Deuteronomium, (herhaling der
wet), vijfde boek van Mozes.
deutonen, kernen van zware
waterstof.
devaliseren, militair straffen,
waarbij iemand wapenen, uitrusting, soms uniform ontnomen
worden.
devaluatie, waardevermindering
van de nationale valuta t.o.v.
de buitenlandse.
devalueren, buiten omloop stellen

diabolo

of in waarde verminderen van
munten.
devastatie, verwoesting.
devasteren, verwoesten.
deveine, tegenspoed, tegenslag,
slechte kans.
developperen, ontwikkelen, ophelderen.
devestituur, ontzetting uit de
priesterlijke waardigheid.
deviatie, afwijking (van een
lichaam van zijn baan); afdwaling.
devieren, van de rechte weg afwijken; verzeilen.
devies, o., zinspreuk; lijfspreuk;
wissel op het buitenland, my.:
buitenlandse betaalmiddelen.
de visu, uit eigen aanschouwing.
devoileren, ontsluieren, onthullen.
devoir, plicht.
devolutie, overgang van een goed
of recht door erfenis op kinderen uit een eerste huwelijk.
devolveren, toevallen aan iemand,
vererven.
Devoon, derde afdeling van primair geologisch tijdvak.
devoot, vroom, ootmoedig; ook:
schijnheilig.
devoreren, verslinden, doorzwelgen.
devotie, vroomheid; godsvrucht.
devouement, toewijding; innige
gehechtheid.
dexteriteit, behendigheid, handigheid.
dextra, rechterhand.
dextrine, zetmeelgom.
dextrocardie, aangeboren of door
ziekte veroorzaakte verplaatsing
van het hart naar rechts.
dextrose, druivesuiker.
Dey, titel van Arabisch opperhoofd
in Algiers van ca. 1600-1800.
dharma, leer van Boeddha.
diabase, groen gesteente.
diabetes, suikerziekte.
diable, diabolus, duivel.
diabolisch, duivels, duivelachtig.
diabolo, dubbele kegel op een

diabolo
koord draaiende omhooggeworpen en opgevangen; ook het spel
zo genoemd.
diaconaat, (r.k.), rang van diaken, onmiddellijk onder het
priesterschap; (prot.) diaconie.
diacones, ziekenverpleegster.
diaconie, kerkelijk armbestuur; de
gezamenlijke armverzorgers.
diadeem, koninklijke wrong of
voorhoofdsband; haartooi.
Diadochen, opvolgers-veldheren
van Alexander de Grote.
diafaan, doorschijnend.
diafanie, doorschij nende steendruk op papier tussen of op glas.
diafonie, wanklank.
diafora, herhaling van eenzelfde
woord in een volzin, maar in een
andere betekenis, bijv. een edelman en een edel man.
diaforesis, het zweten; diaforetica; zweetdrijvende middelen.
diafragma, middenrif; lensopening van fototoestel.
diagenese, verkitting van los gruis
tot vast gesteente.
diagnose of diagnosis, herkenning van ziekten naar haar kentekenen.
diagnoseren of diagnostiseren,
diagnose stellen.
diagonaal, rechte lijn, die twee
niet op eenvolgende hoekpunten
van een veelhoek verbindt; bijv.
nw.: overhoeks, overdwars.
diagram, o., tekening, schema;
grafiek.
diaken, kerkelijk armverzorger; in
deKath.Kerk aanstaand priester.
diaklaas, spleet in gesteenten.
dial, kalmerend slaapmiddel.
dialect, tongval; gewestelijke taal.
dialecticus, spitsvondige redenaar; geleerde redetwister.
dialectiek, redeneerkunde, systematisch voortdenken volgens oplossing van innerlijke tegenstrijdigheden in een hogere eenheid.
dialectisch, volgens de dialectiek:
eigen aan een bepaald dialect.
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dialogisch, in de vorm van een
samenspraak.
dialogiseren, in de gesprekvorm
inkleden.
dialoog, samenspraak, gesprek.
dialyse, onttrekking van bestanddelen aan een oplossing, scheiding in kristalloiden en colloiden
door middel van een dialysator.
diamagnetisme, eigenschap van
lichamen door sterke magneet
afgestoten to worden.
diamant, de kostbaarste en schitterendste edelsteen, bestaat alleen
uit koolstof; kleinste lettersoort.
diamantine, een soort wit polijstpoeder.
diameter, middellijn.
diametraal, lijnrecht tegenover
elkaar.
Diana, godin der jacht en der
maan; in de alchemic: zilver.
diantre! drommels!
diapason, omvang van een stem
of instrument; stemvork.
diapauze, rusttoestand in het leven
van insecten.
diapositief, doorzichtig glaspositief in de fotografie: lantaarnplaatje.
diarium, dagboek.
diarree, buikloop.
diascopie, doorlichting.
diaspoor, natuurlijk verbreidingsmiddel van planten, door zaden
enz.
diaspora, verstrooiing; verspreiding ; vooral de verspreid wonende joden.
diastase, enzym in kiemend graan,
dat zetmeel omzet in suiker;
het uiteenwijken van beenderen
zonder ontwrichting.
diastole, uitzetting; verwijding
van het hart na samentrekking.
warmtestralen
diathermaan,
doorlatende.
diathermie, behandeling van
reumatische aandoeningen door
verwarming van weefsels d.m.v.
sterke, hoog frequente wisselstromen.

diathese
diathese, ziekelijke gesteldheid
t.g.v. veranderingen in bloed en
weefsel, vatbaarheid voor ziekten.
diathomeeen, kiezelwieren.
diatonische toonladder, opvolging van acht hele en halve tonen
in een octaaf.
diatoom, in een richting deelbaar
(delfstoffen).
diatribe, geleerde uiteenzetting;
hekelschrift, satire.
diavolo, duivel.
diazotypie, moderne lichtdrukmethode voor het copieren van
tekeningen.
dibberen, (Barg.) praten, spreken.
dichogamie, het niet gelijktijdig
rijp zijn van meeldraden en
stampers.
dichotomie, vertakking van planten, waarbij een spruit zich verdeelt in twee gelijkwaardigeldelen.
dichroisme, o., tweekleurigheid;
dubbele kleurwisseling (van
kristallen).
dichromaten, gedeeltelijk kleurenblinden, die maar twee
grondkleuren onderscheiden.
dichromatisch, tweekleurig.
dicky-seat, zitplaats achter in een
auto (kattebak) of op motorfiets.
dicotyledonen, twee-zaadlobbige
planten.
dicta, spreuken; aanhalingen uit
geschriften; uitspraken.
dictaat, o., het voorgezegde, dat
door een ander wordt opgeschreven.
dictafoon, toestel waarin men
dicteert en dat het gesprokene
weergeeft.
dictator, onbeperkt gezaghebber.
dictatoriaal, onbeperkt gebiedend ; eigenmachtig.
dictatuur, regeringsvorm onder
een dictator.
dictee, oefening in het zonder
fouten schrijven van een voorgezegd stuk.
dicteren, voorzeggen, in de pen
geven; opleggen, toewijzen (bijv.
een straf).
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dictie, wijze van uitdrukken; voordracht.
dictionaire, woordenboek.
dictum factum, zo gezegd, zo
gedaan.
dicumarine, ook dicumal of dicumaral, geneesmiddel tegen
trombose.
didactiek, kunst van onderwijzen.
didactisch, onderrichtend; didactisch gedicht: leerdicht.
didascalia, onderwijzingen.
didascalisch, zie: didactisch.
didymus, tweelingbroeder.
dieet, o., leefregel; geneeskundig
voorgeschreven voeding.
die-hard, door en door conservatief.
dielectricum, stof welke electriciteit niet of nauwelijks geleidt.
diemit, o., katoenen stof met
keperstrepen.
dieresis, splitsing van een lettergreep, bijv. melk-mellek.
dies, dag, termijn; dies aegyptiacus of dies ater: ongeluksdag;
dies fastus, nefastus : gunstige,
ongunstige dag; dies natalis:
geboortedag, verjaardag; stichtingsdag; dies irae: dag des
toorns (r.k. kerklied).
diesebnotor, motor, waarin mengsel van brandstof en lucht door
compressie tot ontbranding
wordt gebracht, genoemd naar
Rud. Diesel (1858-1913).
dietetiek, voedingsleer.
Dieu et mon droit, God en mijn
recht, zinspreuk van het Engelse wapen.
diffamatie, lastering, smaadrede.
diffameren, belasteren.
different, verschillend, ongelijk;
ook: klein geschil, onenigheid.
differentiaal, oneindig kleine aangroeiing van een veranderlijke
grootheid; differentiaal-gear: inrichting van auto's om aan de
achterwielen verschillende snelheid te kunnen geven en om
gemakkelijker de bocht te kunnen nemen; differentiaal-lamp:

differentiaal
electrische booglamp met beweegbare koolspitsen.
differentiatie, het uiteengaan,
splitsing van een samenhangend
geheel in delen met een eigen
karakter.
differentie, onderscheid; verschil ; koersverschil.
differentiele rechten, inkomende
rechten, die verschillen naar
gelarig van het land van herkomst der goederen.
diffessie, loochening van een feit
onder ede.
difficiel, moeilijk, lastig, eigenzinnig.
difficulteren, bezwaar maken, bedenkingen opperen.
difficulteit, moeielijkheid, zwarigheid.
diffidentie, wantrouwen; twijfel.
diffideren, wantrouwen, twijfelen.
difform, mismaakt, wanstaltig.
difformiteit, misvormdheid.
diffractie, straalbreking (van het
Licht).
diffunderen, zich vermengen.
diffusie, vermenging, verspreiding ; vermenging van vloeistoffen of gassen ; verstrooiing of ongelijkmatige terugkaatsing van
Licht of warmte.
diffuus, wijdlopig, verstrooid.
difterie, kwaadaardige besmettelijke ontsteking der slijmvliezen
van keel en strottenhoofd.
diftong, tweeklank.
digamie, tweede echt.
digerentia, middelen ter bevordering der spijsvertering.
digereren, verteren (het eten) ;
verduren; verkroppen (een belediging) .
digesta, of digesten, verzameling
van uitspraken van Romeinse
rechtsgeleerden, op last van
keizer Justinianusbijeengebracht.
digestie, vertering.
digestief, o., middel voor de spijsvertering.
digestie-visite, beleefdheidsvisite
bij iemand, bij wie men enige
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diluvium

dagen te voren gedineerd heeft.
digger, goudzoeker.
diggings, goudvelden.
digitaal, de vingers of tenen betreffend; digitaal-exploratie: onderzoek met de vinger.
digitalis, vingerhoedskruid, waaruit een geneesmiddel voor hartkwalen bereid wordt: digitaline.
dignitaris, waardigheidsbekleder.
digniteit, waardigheid, aanzien.
digressie, afwijking; omweg; buitensporigheid.
du minores, de lagere goden (fig.
gebruikt).
dii penates, huisgoden, penaten.
dijn, (Barg.) pret, plezier.
dilaceratie, verscheuring.
dilapidatie, verspilling, verkwisting.
dilatatie, verwijding, uitzetting.
dilateren, uitzetten, verwijden.
dilatie, uitstel, verschuiving.
dilatoir, (rechtskundige term), opschortend.
dilatometer, toestel om de uitzetting van vloeistoffen te meten.
dilemma, o., keuze tussen twee
dingen; netelige toestand.
dilettant, liefhebber van kunst of
wetenschap en die deze kunst
niet tot een beroep maakt.
dilettantisme, o., liefhebberij in
de kunst enz.
diligence, postwagen in vroeger
tijd; vlijt.
diligent, naarstig, vlijtig; zorgvuldig.
diligentia, ijver, vlijt, opmerkzaamheid.
dilogisch, dubbelzinnig.
dilucidatie, opheldering.
diludium, o., tussenspel; pauze
tussen twee bedrijven.
diluendo, (muz.) wegstervend.
diluentia, verdunningsmiddelen.
dilueren, verdunnen, verzwakken.
diluviaal, gevormd door aanslibbing in de v6Orhistorische tijd.
diluvie, overstroming, zondvloed.
diluvium, overstroming, zondvloed; in de v6Orhistorische tijd

diluvium
ontstane aardformatie voor het
tertiaire tijdvak.
dime, munt van 10 dollarcenten.
dimensie, afmeting.
dimidiatie, halvering.
diminuendo, (muz.) allengs verminderend.
diminueren, verminderen.
diminutief, o., verkleinwoord.
dimitteren, ontslaan, wegzenden.
dimsnen, dempen van het licht
van auto's.
dimorf, wat in twee (kristal) vormen voorkomt.
dinanderie, geelkoperen vaatwerk
uit Dinant.
dinar, zilveren munteenheid in
Joego-Slavie.
Dinarisch ras, of Adriatisch ras,
een der 5 Europese mensenrassen,
bewoont Midden- en OostEuropa.
diner en dinner, middagmaal.
ding, Germaanse volksvergadering
waar recht gesproken werd.
Ding an sick, door Kant gebruikte
term voor het grensbegrip van
iets dat buiten de ervaring ligt
en als zodanig niet voor kennis
vatbaar is.
ding(e)y, kleine boot voor roeien
of zeilen, jol.
dingo, wolfshond in Australiè.
dining-room, eetkamer.
dinkelen, (Barg.) lopen, vooral:
op roof uitgaan.
dinosauriers, voorwereldlijke
reuzendieren, hagedissen.
dinotherium, reusachtig voorwereldlijk dier, olifant.
diocesaan, geestelijke, die tot een
diocees behoort, onder een bisschop staat.
diocese of diocees, ambtsgebied
van een bisschop; bisdom.
diopter,viseerinrichting bij sterrenen landmeetkundige instrumenten.
dioptrie, eenheid waarin sterkte
aan lenzen wordt uitgedrukt.
dioptriek, leer der straalbreking
in lenzen.
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directeur
dioptrische kleuren, kleuren, die

ontstaan door de breking van
het licht.
diorama, beschilderd doek, waarop lichteffecten voortgebracht
worden; kijkspel.
dioriet, hard, groen gesteente.
diorthosis, het zetten van verstuikte of verwrikte ledematen.
Dioscuren, de tweelingbroeders
Castor en Pollux, zonen van
Jupiter.
Diotima, priesteres die Socrates in
de eros zou hebben onderwezen,
vandaar ook: in de liefdekunst
bedreven minnares.
diplodocus, voorwereldlijke reuzenhagedis van ca. 20 m, op hoge
poten.
diploid, van celkern gezegd, die
een dubbel aantal chromosomen
bevat.
diploma, o., dubbel gevouwen
brief; aanstelling; akte van bekwaamheid ; oorkonde.
diplomaat, staatsman; kenner der
internationale betrekkingen ;handig en voorzichtig man.
diplomatie, kunst van onderhandelen ; staatsmanswijsheid; geslepenheid.
diplomatiek, kennis van oorkonden; als bijv. nw.: volgens oorkonden; slim, handig.
diplopie, het dubbel-zien.
dipsomanie, drankzucht, die bij
vlagen optreedt.
diptera, tweevleugelige insecten.
diptiek, schilderij in twee luiken.
diptychs, de dubbele met was bestreken schrijfplankjes der Ouden.
direct, rechtstreeks, onmiddellijk;
directe belastingen: belastingen
op hetgeen men bezit: de grond,
het inkomen, enz. ; directe handel :
het betrekken der goederen uit
de eerste hand; directe rede:
wijze van spreken, waarbij iemands woorden juist zo worden
weergegeven als zij uitgesproken
zijn.
directeur, bestuurder, leider.

directie
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disculpatie

directie, bestuur, leiding; richdisconteren, een wissel verzilveren
ting ; strekking.
vOOr de vervaldag met aftrek
directieven, richtlijnen, aanwijvan een zeker disconto.
zingen.
discontinuiteit, afbreking, gebrek
Directoire, o., regering in Frankaan samenhang; gaping.
rijk na de grote revolutie tot disconto, o., vergoeding, die in
9 nov. 1799; vrouwenpantalon,
rekening wordt gebracht, als een
met elastiek om middel en dijen
wissel voor de vervaldag wordt
sluitend.
betaald; discontobank: bankindirectorium, o., vereniging van
stelling, welke haar hoofdbedrijf
bestuurders ; tabel van de missen.
maakt van het disconteren van
directrice, bestuurster.
wissels.
dirigent, leider, vooral van een disconvenient, ongepast, niet
orkest.
overeenstemmend.
dirimeren, scheiden, afzonderen disconvenieren, niet overeenbeEindigen.
stemmen, loochenen; niet passen.
dis, in samenstellingen : van elkaar, discordantie, wanklank; misverof: uiteen; chromatisch verhoogstand ; twist; in geologie: het
de toon D.
niet evenwijdig lopen van gedisagio, o., het bedrag, dat een
deelten van lagen.
munt of geldswaardig papier discorderen, niet bij elkaar pasminder waard is dan de daarop
sen, oneens zijn.
uitgedrukte nominale waarde.
discordia, tweedracht.
disborso, o., uitgave, voorschot.
discotheek, verzameling grammofoonplaten.
discaleren, afnemen in gewicht.
distant, hoogste stem; eerste zangdiscoureren, een gesprek voeren.
stem.
discours, o., gesprek, redevoering ; voorlezing.
discernement, o., onderscheiding; vermogen om te onderdiscrediet, o., gebrek aan crediet,
scheiden.
aan vertrouwen; slechte faam.
discerneren, onderscheiden, bediscrediteren, in kwade reuk
oordelen, erkennen.
brengen; vertrouwen ontnemen.
discessie, scheiding, het weggaan. discreet, bescheiden, Ides; omdiscipel, leerling, scholier, volgezichtig; geheimhoudend; disling, aanhanger.
crete vloeistoffen: veerkrachtige
disciplinair, de tucht betreffend;
vloeistoffen.
disciplinaire macht : bevoegdheid discrepantie, verschil, tegenstrijom zijn ondergeschikten door
digheid ; onenigheid.
straffen tot plichtsvervulling te discretie, bescheidenheid, bedwingen; disciplinaire straf: straf
hoedzaamheid ; oordeel; disdie in onderwerping aan strenge
cretie-dagen: uitsteldagen na
tucht bestaat.
vervaldag van een wissel.
discipline, tucht; leer, wetenschap. discretionair, aan het goeddundisciplineren, aan tucht en orde
ken overgelaten.
wennen.
discrimen, o., onderscheid, gevaar.
discoloratie, verkleuring, verdiscriminabel, onderscheidbaar.
schieting.
discriminant,
onderscheidend
discontabel, wat gedisconteerd
kenmerk.
kan worden, een discontabele discriminatie, verwerpende onwissel is dus een wissel, waarvan
derscheiding.
betaling zeker is.
disculpatie, verontschuldiging,
discontent, ontevreden, misnoegd.
rechtvaardiging.

disculperen
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disculperen, ontlasten, verontschuldigen.
discursief, redenerend.
discus, schijf; werpschijf; zonneof maanschijf.
discussie, bespreking; wisseling
van gedachten; beraadslaging.
discussieren of discuteren, bespreken, overwegen, beraadslagen.
discutabel, waarover to redeneren,
discussieren valt.
diseur (diseuse), zeggen (zegster)
van verzen, voordrachtkunstenaar (ares).
disfiguratie, misvorming.
disfotische zone, gedeelte van de
zee, waar schemering heerst.
disgracieren, in ongenade doen
vallen; iemand zijn gunst onttrekken.
disgracieus, onbevallig, onaangenaam.
disharmonie, wanklank; onenigheid; gebrek aan overeenstemming
disharznonieren, niet bij elkaar
passen, wanklinken.
disharmonisch, wanklinkend, onenig.
dishonorabel, onterend, schandelijk.
disject, verstrooid, door elkaar geworpen.
disjunctie, tegenstelling,scheiding.
disjunctief, in taalkunde: scheidend,
disjungeren, scheiden, afzonderen, uitsluiten.
diskwalificatie, ongeschiktverklaring; niet-erkenning
cliskwalificeren, ongeschikt verklaren; uitsluiten (van een wedstrijd).
dislocatie, in geologie: verplaatsing van gedeelte van de aardkorst; in geneeskunde: verkeerde
ligging ; in krijgskunde: verdeling
van troepen over garnizoenen.
disloqueren, verplaatsen, verleggen, verschuiven, verzwikken.
dismembratie, verbrokkeling;

dispuut
verdeling van wat bijeenhoort.
disorde(r), wanorde.
dispache, verdeling der averijgrosse; verdeling der averij tussen het schip en de lading.
dispacheren, averij berekenen of
verdelen.
dispacheur, scheidsrechter in zeeschade; strandrechter.
disparaat, ongelijksoortig, niet bij
elkaar passend, ongerijmd.
dispariteit, ongelijksoortigheid.
clispendieus, kostbaar, duur.
dispensatie, vrijstelling, ontheffing, inzonderheid van het opvolgen van een regel of bijzondere verplichting.
dispenseren, vrijstellen, ontheffen.
dispergeren, verstrooien.
dispersie, verspreiding; geluiden/of kleurverstrooiing.
displaced persons (D.P.) ontheemden, personen die door
oorlogshandelingen uit hun land
zijn verdreven.
displezier, verdriet.
disponenda, in commissie genomen, niet verkochte boeken, die
weer ter beschikking van de uitgever komen.

disponent, beschikker; zaakgelastigde.
disponeren, beschikken, inrichten, beheren; goed gedisponeerd
zijn: in goede stemming zijn; gedisponeerd voor een ziekte: aanleg hebbend voor een ziekte.
disponibel, beschikbaar.
dispositie, beschikking, regeling;
gemoedsstemming; aanleg, vatbaarheid.
dispositief, dat gedeelte van een
rechterlijk vonnis, dat de beslissing inhoudt.
disproportie, wanverhouding, onevenredigheid.
disputabel, betwistbaar.
disputant of disputator, strijder
met woorden.
disputatie, redetwist.
disputeren, redetwisten.
dispuut, o., redetwist, woorden-

dispuut
wisseling ; dispuutcollege: vereniging, die bijeenkomt orn to
redetw is ten .
disqu'sitie, uitvorsing ; n asporing.
disrecommandatie, ongunstige
getuigenis; slechte aanbeveling.
disregard, geringschatting.
dissatisfactie, ontevredenheid,
misnoegen.
disseceren of dissequeren, ontleden, opensnijden.
dissectie, ontleding; lijkopening.
disseminatie, uitzaaiing, uitstrooiing.
dissensie, verschil van mening.
dissenter, andersdenkende; degene, die niet tot de Engelse staatskerk behoort; ook : niet tot de
Ned. Herv. Kerk behorende
protestant.
dissentiment, o., verschil van gevoelen ; strijdige mening.
dissertatie, geleerde verhandeling; academisch proefschrift.
disserteren, een wetenschappelijke verhandeling houden.
dissidenten, andersdenkenden, afgescheidenen.
dissideren,van anderemening zijn.
dissimilariteit, ongelijkheid.
dissimilatie, verschijnsel in de
taal, waardoor van twee op elkaar volgende gelijke klanken de
ene gewijzigd wordt, bijv. kamenier voor: kamerier.
dissimulatie, geveinsdheid, veinzerij.
dissimuleren, veinzen, zich vermommen.
dissipatie, verkwisting.
dissiperen, verkwisten, doorbrengen.
dissociatie, ontbinding van een
genootschap of vereniging; het
uiteenvallen van een scheikundige verbinding.
dissociatie-energie, arbeid nodig
voor het splitsen van moleculen
in atomen.
dissolubiliteit,
oplosbaarheid,
smeltbaarheid.
dissolutie, oplossing, ontbinding.
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distribueren

dissoluut, opgelost, losbandig.
dissolventia, oplossende middelen.
dissolveren, oplossen, opheffen.
dissolving-views, beelden, die
langzaam verdwijnen en in andere overgaan.
dissonant, wanklinkend, ontstemd.
dissonant, wanklank; valse toon.
dissonantie, wanklank, misverstand, onenigheid.
dissoneren, niet overeenstemmen ;
wanklinken.
dissuaderen, ontraden, afraden.
dissuasie, ontrading.
distantie, afstand.
distantie, uitzetting, spanning.
distichon, tweeregelig vers, een
hexameter en een pentameter.
distillateur, brander, stoker van
sterke drank.
distillatie, het distilleren; stoking
van sterke dranken.
distilleren, door verdamping en
condensatie zuiveren of van
elkaar scheiden van vloeistoffen,
i.h.b. bereiden van alcoholische
dranken; fig.: uit iemands woorden bepaalde bedoelingen halen.
distinct, duidelijk, klaar, helder;
onderscheiden.
distinctie, onderscheiding door
eer, ambt, enz.; fijne beschaving; voornaamheid; voornaam
voorkomen.
distinctief, o., kenmerk; onderscheidingsteken.
distingeren, onderscheiden, met
achting behandelen.
distinto, duidelijk, helder.
distorqueren, verdraaien, verwringen.
distorsie, verdraaiing, verstuiking ;
in optica: vertekening door
lenzen of spiegels.
distractie, verstrooidheid (van gedachten) ; afgetrokkenheid.
distrait, verstrooid, afgetrokken,
onopmerkzaam.
distribueren, verdelen; rangschikken ; zetsel verdelen over de
vakjes van de letterkast.

distributie
distributie, verdeling; rangschik-

king ; distributiekantoor : kantoor voor uitreiking van distributiebescheiden.
district, rechts- of ambtsgebied,
afdeling van een provincie.
disturbatie, verontrusting, verstoring.
disturberen, storen, hinderen, belemmeren.
dithyrambe, lied ter ere van
Dionysus; gezang vol geestdrift.
dito, hetzelfde; desgelijks, evenzeer ; ook: ditto of detto.
ditomie, verdeling in tweeen.
ditta, firma.
diurese, afscheiding van de urine.
diuretica, middelen tot verhoging
van de urine-afscheiding.
diurnaal, o., dagelijks gebedenboek der r.k. geestelijken; verkort brevier.
diva, beroemde zangeres of actrice.
divagatie, omzwerving; afdwaling.
divageren, afdwalen, raaskallen.
divan, lage rustbank met tapijten
en kussens ; vroegere Turkse raad
van state; verzameling van
lyrische gedichten.
divergentie, afwijking; het van
elkaar gaan.
divergeren, afwijken; uit elkaar
lopen.
divers, verschillend, allerlei; diversen : verschillende goederen,
waren of posten.
diversie, afleiding; andere wending.
diversiteit, verscheidenheid.
diverteren, vermaken, verlustigen.
divertimento, verzameling luchtige muziekstukken zonder danskarakter, gelijkend op suite —
vooral in 18de eeuw.
divertissant, vermakelijk, aangenaam.
divertissement, o., uitspanning;
verlustiging.
divette, opera-, ook: café-chantant-zangeres.
tractatie, verzetje.
divide et impera, verdeel en heers.
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djeroek
dividend, o., aandeel in de winst;

dividendbewijs: bewijs of kwitantie, waarop het dividend
wordt uitgekeerd.
divineren, delen, verdelen.
divi-divi, boom in de Antillen met
looizuur bevattende peulen.
Divina Commedia, de Goddelijke
Comedic, hoofdwerk van Dante
(1265-1321).
divinatie, gave van voorspelling;
voorgevoel.
divinatorisch, voorspellend.
divineren, raden, voorgevoelen;
waarzeggen.
diviniteit, goddelijkheid.
divisibel, deelbaar.
divisibiliteit, deelbaarheid.
divisie, deling, indeling, grote
legerafdeling.
divisionisme, (of luminisme), uit
pointillisme voortgekomen richting in de schilderkunst, bestuderende de verhouding van ongemengde kleuren.
divisor, deler.
divisorium, o., horlogemakersschijf om de tanden van een rad to
verdelen; houten nijpertje aan de
kopijhouder van de letterzetters.
divorceren, echtscheiden; divorce:
scheiding.
divulgatie, ruchtbaarmaking.
divulgeren, uitstrooien, rondstrooien, ruchtbaar maken.
divulsie, scheuring, scheiding.
divus, goddelijk, bijstelling bij vergoddelijkte Rom. keizers, ook
later bij heiligen.
dixi, ik heb gezegd.
djabat, (Indon.), kwaadwillige,
rebel (vooral in Atjeh).
djaksa, in Ned. O. Indic inlands
officier van justitie.
djamat, Indon. voor talisman.
djambas, in Indon. frisse, geurige
vrucht in veel soorten.
djami, grote moskee.
djatiboom, levert hard hout (teakhout).
djeroek, Indon. naam voor verschillende citrussoorten.

djinn
djinn, geest of demon bij de Arabieren.
do, eerste toon van het octaaf, ut.
dobberen, (Barg.) vechten.
doceet, aanhanger van het docetisme.
docendo discimus, door to onderwijzen leren wij.
docent, leermeester, leraar.
doceren, leren, onderwijzen.
docetisme, leer dat Christus op
aarde slechts een schijnlichaam
had.
dociel, leerzaam; gedwee, handelbaar.
dociliteit, leerzaamheid; gedweeheid.
docimasie, voorlopig onderzoek
van samenstelling van gesteenten, mineralen, enz.
docimastiek, de kunst van het
toetsen van metalen.
doctor, hoogste academische
graad.
doctoraal, de doctor betreffend;
ook: deftig, gezaghebbend.
doctoraat, waardigheid of graad
van doctor.
doctorandus, iemand, die alle
academische examens heeft afgelegd en nog moet promoveren.
doctoreren, de waardigheid van
doctor verkrijgen.
doctrinair, angstvallig of bekrompen vasthoudend aan een leer;
leerstellig.
doctrine, onderwijs; wetenschap,
leerstelling, leer.
document, o., geschrift, bewijsstuk; oorkonde.
documentair, op documenten gebaseerd (documentair crediet);
als document dienend (documentaire film).
documentalist, beambte voor documentatie.
documentatie, het met bewijsstukken staven (documenteren)
of de bewijsstukken zelf.
dodecaeder, een door twaalf regelmatige vijfhoeken ingesloten
lichaam.
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dolendo
dodecagoon, regelmatige twaalfhoek.
doear, Arabisch tentendorp.
doechoborzen, geestelijke secte in
Rusland, verwant met de doopsgezinden, die grotendeels naar
Canada zijn geemigreerd met
steun van Tolstoj.
doei, (Barg.) honger.
doekoen, medicijnman of -vrouw
op Java.
Doema, volksvertegenwoordiging
in Tsaristisch Rusland.
doerak, (Barg.) smeerlap; deugniet.
dofferd, (Barg.) klap; ook: ketel.
dof gajes, (Barg.) rechercheur,
stille agent.
doft, (Barg.) knap, netjes.
dog, hond; dogcart: licht rijtuigje,
waarin men rug aan rug zit.
Doge,voormalig hoofd van de republieken Venetie en/of Genua.
dogma, o., leerstelling; geloofsartikel.
dogmatiek, geloofsleer ; wetenschappelijke behandeling der
dogma's.
dogmatisch, leerstellig.
dogmatiseren, leerstellig verkondigen; op meesterachtige toon
beweren.
dogmatisme, o., vasthouding aan
het streng leerstellige.
doksaal, of doxaal, zie: oksaal.
dolce, dolcemente, zoetvloeiend,
zacht, liefelijk.
dolce far niente, o., het zalig
niets-doen.
dolce stil nuovo, zoetvloeiende
nieuwe (literaire) stijl in Italie,
waaraan Dante naam heeft gegeven.
Doleantie, kerkeliike beweging
onder Dr. Abraham Kuyper die
zich in 1886 van de Ned. Herv.
Kerk afscheidde en de Dolerende
Kerken stichtte; in 1892 met de
Christelijk Geref.Kerkenverenigd
tot de Geref. Kerken in Ned.
dolendo (muz.) klagend.

doleren
doleren, bezwaarschriften, klach-

ten indienen.
dolerenden, afgescheidenen der
Ned. Herv. Kerk sinds 1886.
dolfijn, bruinvis, walvisachtig
zoogdier.
dolichocefalie, langhoofdigheid.
dollar, Noordamerikaanse munteenheid.
dollen, (Barg.) grootdoen, opsnijden; met geld rammelen.
dolman, nauwsluitend met tressen
versierd huzarenbuis (in Hongarije en Turkije).
dolmen, Keltisch steenaltaar,
soort hunebed.
dolmen, (Barg.) slapen; dolmspiese: slaapstee.
doloos, opzettelijk als rechtsterm:
doodslag is doloos misdrijf.
dolus, list, bedrog; dolus bonus:
misleiding voor een goede zaak;
dolus malus: arglist, boos opzet.
dolver, (Barg.) boksijzer.
dom, heer, adellijke titel in Portugal; hoofdkerk van een bisschop; kerk met koepeldak; koepel; ook: de toren bij een domkerk.
domaniaal, een domein betreffende.
domein, o., goed, dat aan de
staat of de kroon behoort.
domesticatie, het maken van wilde dieren tot huisdieren.
domestiek, dienstbode, bediende.
domicilie, woning, wettige verblijfplaats.
domicifieren, domicilie kiezen,
een wissel domicilièren: betaalbaar stellen op een ander adres
dan dat van de betrokkene
(domiciliewissel).
domina, vrouw, gebiedster.
dominant, in muz.: hoofdtoon,
grote quint; in biologie: overheersende erffactor.
dominatie, heerschappij, geweld.
dominee, aanspreektitel voor predikant.
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donor
domineren, heersen, overheersen;

overzien, bestrijken; ook: dominospelen.
dominicaan, lid der monnik-orde
van de H. Dominicus; predikheer.
Dominions, autonome gemeenschappen binnen het Britse Rijk.
dominium, o., heerschappij; eigendom, riddergoed.
domino, wijde mantel met kap
voor een gemaskerd bal; dominospel.
domkapittel, college van domheren (Kanunniken).
domus Domini, het huis des
Heren.
don, heer, eretitel voor mannen
in Spanje.
dofia, eretitel voor vrouwen in
Spanje en Portugal.
donaat, iemand die zijn bezit aan
een klooster geschonken heeft
en daarvoor onderhouden wordt.
donataris, begiftigde.
donaten, in M.E. Latijnse grammatica's, genoemd naar Aelius
Donatus (behoren tot de oudste
drukwerken). zie ook donaat.
donateur, donatrice, begunstig(st)er.
donatisme, leer van N.-Afrikaanse secte in 4de eeuw, die geldigheid der sacramenten liet afhangen van de heiligheid der
priesters.
don gratuit, vrijwillige gift, opbrengst.
donjon, sterkste toren van een
kasteel of vesting.
Don Juan, onweerstaanbare vrouwenverleider ; titel van een opera
van Mozart.
donkey, stoomlier op schepen,
bediend door een donkey-man.
donna, vrouwelijke eretitel in
Italie, alleen in gebruik bij voornamen.
donee, het gegeven; het als stellig
aangenomene.
donor, bloedgever voor bloedtransfusie.

Don Quichot(e)
Don Quichot(e), dolende ridder ;
avonturier.

donquichotterie, o., dwaze zucht
naar avonturen.

dont, de premie, die betaald wordt

bij het verstrijken van een bepaalde termijn.
donum, o., gave, geschenk.
doorslaan, (Barg.) bekennen; een
zaak uitleggen, verklappen ; doorslaan op een ander; alle schuld
op een ander gooien.
doortimmeren, (Barg.) doorslaan; zijn mond niet kunnen
houden.
dope, toevoeging aan benzine en
smeerolie ter verbetering der
eigenschappen en voorkoming
van bijv. oxydatie; verdovende
middelen.
doping, opvoering van prestatievermogen door inneming van opwekkende middelen.
dopolavoro, Ital. fascistische organis ati e voor vrij e-tij dsbesteding.
doppen, (Barg.) vechten; ook als
zelfstandig naamwoord: ogen.
doppio, dubbel; doppio movimento: dubbel zo snel.
dorado, goudland; eldorado: het
goudland.
doreren, vergulden; vergoelijken.
Dorisch, van de oude Doriers in
Griekenland; Dorische zuil: zuil
zonder voetstuk met eenvoudig
kapiteel; Dorische reeks: toonsoort in muziek.
Dorkas, weldoende vrouw (zie
Hand. 9:40-43) ; liefdadigheidsinstelling van vrouwen.
dorloteren, vertroetelen.
dormen, (Barg.) slapen, sluimeren.
dormeuze, soort slaapstoel.
dormitorium, o., slaapkamer,
slaapzaal.
dormter, (Lat. dormitorium),
slaapzaal.
dorsaal, wat tot de rug behoort;
dorsale discipline: geseling
dorso, keerzijde (van een wissel).
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dortoir, gezamenlijke slaapzaal.
dorure, verguldsel.
dos a dos, rug tegen rug; een licht

rijtuigje, waarin men met de rug
naar de bestuurder zit.
dos d'ane of dodane, ezelsrug;
spits toelopende (Gotische) gewelfsboog.
doseren, de dosis bepalen.
dosis, hoeveelheid van een geneesmiddel; i.h.a. hoeveelheid.
dossering, helling, giooiing.
dossier, o., alle tot een zaak behorende stukken.
dot, (Barg.) grote hoeveelheid.
dotatie, schenking, begiftiging.
doteren, begiftigen, beschenken;
een bruidsschat geven.
douairiire, adellijke weduwe, die
een douarie of weduwengoed
bezit.
douane, kantoor der in- en uitgaande rechten; grenskantoor;
tolbeambte.
douanier, ambtenaar bij de in- en
uitgaande rechten; grenskommies.
double, stoot op het biljart, waarbij de bal terugspringt; dubbelslag (muziek) ; koper met een
dun laagje goud of zilver belegd.
doubleren, verdubbelen; van voering voorzien; in het biljartspel:
overhalen; omzeilen; een klas
herhalen.
doublering, verdubbeling.
doublet, dubbel voorhanden stuk;
worp met dobbelstenen, waarbij
men met beide evenveel ogen
werpt.
doublure, voering; dubbele rol
van een toneelspeler in hetzelfde
stuk; dubbele bezetting van een
rol in eenzelfde stuk.
doucement, zacht wat! bedaard!
douceur, geschenk; fooi.
douche, stortbad.
douloureus, smartelijk.
dourine, dekziekte, geslachtsziekte
bij paarden vooral in Z.-Europa en N.-Afrika.
do ut des, ik geef, opdat gij zult
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geven, geen dienst zonder wederdienst.
douteus, twijfelachtig, onzeker.
doux pays ! 'n lief land ! (ironisch).
dowlas, o., zaklinnen.
down, neerslachtig, (eig. down
cast.)
Downingstreet, straat te London
waar zich de ambtswoning van
de premier bevindt en ministerie
van buiteni. zaken gevestigd is.
doxaal, zie: oxaal.
doxologie, verheerlijking Gods;
lofprijzing.
doxomanie, zucht naar roem.
doyen, deken, oudste.
drachme, o., Griekse munt;
apothekersgewicht van bijna 4
gram.
draconisch, overdreven streng.
dragee, suikergoed, bruidssuiker;
versuikerde tablet.
drageoir, rijk versierde Gotische
schaal.
dragline, graafmachine, waarmee
een bedienende man in korte tijd
grote hoeveelheden grond kan
verzetten ofuit water opbaggeren.
dragoman, of drogman, tolk bij
de Turken.
dragon, sabelkwast van officieren;
slangekruid bij sla.
dragonder, Iichte cavalerist.
dragonnade, bekering door militair geweld; vervolging (der
protestanten in Frankrijk na het
Edict van Nantes).
drainage, drainering, drooglegging van landerijen door ondergrondse buizen.
draineren, droogleggen.
draisine, lorrie, door trappen met
de voet voortbewogen.
drama, o., handeling; toneelspel,
meestal van ernstige aard; droevige gebeurtenis.
dramatiek, dramatische kunst,

toneelspeelkunst; de kunst van
het toned in het algemeen.
dramatisch, wat het toneel betreft; ook: droevig, treurig.
dramatiseren, voor het toneel

droppen

bewerken ; tot een drama maken.

dramatis personae, de in een

toneelspel optredende personen.

dramaturg, kenner van het to-

neel; schrijver van toneelstukken.

dramaturgie, leer van de toneel-

kunst.

drape, fijne zwarte wollen stof

voor herenavondkleding.

drapeau, vaandel, vlag.
draperen, bekleden; in sierlijke

plooien hangen; van draperieen
voorzien.
draperie, bekleding met een stof
in wijde plooien; versiering.
drastisch, hevig werkend, sterk
aangrijpend.
draw, onbeslist spel, remise.
drawback, teruggave van te veel
betaalde rechten; keerzijde van
iets; hindernis.
drawing-room,salon,receptiezaal.
dreadnought, letterlijk :vreest niets

naam voor het grootste type slagschip van 20000 ton in 1905 in
Engeland gebouwd, later i.h.a.
voor dergelijke schepen; overtroffen door super-dreadnoughts.
dress, kleding, costuum.
dressaat, automatisme, starheid
van karakter als gevolg van zelfbeperking.
dresseren, africhten, oefenen, bekwaam maken.
dressoir, aanrechttafel; soort buffet.
dressuur, africhting, drilling.
drill, o., Russisch linnen.
driver, voerman, chauffeur; golfstok.
drogman, zie: dragoman.
droit, recht, inkomende belasting;
inkomende rechten.
droits de l'honune et du citoyen,

rechten van de mens en van de
burger.
chiAerie, guitenstreek, grap.
dromedaris, kameel met een bult.
dropax, pekpleister.
droppen, neerlaten per parachute
uit vliegtuigen; dropping: het
droppen.
-

drops
drops, my., eigenlijk: druppels;

lekkernijen met zuurachtige
vruchtesappen gevuld.
droschke, Russisch woord voor
licht open rijtuig.
drosjes, (Barg.) gekheid, malligheid, onzin.
drosometer, drososcoop, dauwmeter, werktuigje om de dauw
te meten.
drossen, (Barg.) op de loop gaan,
weglopen.
drost, drossaard, vroeger schout
of baljuw ; rentmeester.
drude, heks, tovenares, kwelgeesten in de Germaanse mythologie.
drug-store, Amerikaanse winkel,
waarin men allerlei dagelijkse
behoeften kopen en jets gebruiken kan.
druide, priester der oude Kelten
in Gallie.
druif, (Barg.) kerel, vent.
drukken, (Barg.) zitten, gevangen zitten.
drukkerd, (Barg.) straf.
drum, trommel in jazzorkest;
drummer: bespeler van een
drum.
drunk, toestel om de hoeveelheid
drank die iemand gedronken
heeft te meten.
dry, droog; (van wijnen) : niet zoet
maar scherp en droog van smaak ;
dry madera: uit droge druiven
bereide madera.
dryade, boomnimf bij de oude
Grieken.
dsjamie, zie djami.
D-trein, trein met doorlopende zijgang, die alle rijtuigen verbindt.
dualis, o., tweevoud, in de taal
soms een afzonderlijke verbuigingsvorm.
dualisme, leer van twee tegengestelde beginselen of van tweegodendom; i.h.a. tweeslachtigheid, tegenstrijdigheid.
dualist, aanhanger van het dualisme.
dubieus, twijfelachtig, onzeker;
dubieuze debiteuren: schulde-
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naren, van wie niet zeker is, of
zij wel aan hun verplichtingen
zullen voldoen.
dubiteren, twijfelen.
dubloen, voormalige Spaanse
goudmunt.
ducdalven, zwaar paalwerk in het
water, om er schepen aan vast te
leggen.
Duce, Ital. naam voor de leider der
fascistische beweging: Mussolini.
duchesse, zijden of kunstzijden
weefsel voor mantelvoering.
duck, amfibietank (voor land en
water).
ductiel, rekbaar, taai, smeedbaar.
ductiliteit, rekbaarheid, smeedbaarheid.
ductus, gang, weg.
duegna of duenna, begeleidster,
gouvernante van jongedames.
duel, o., tweegevecht.
duelleren, een tweegevecht aangaan.
duellist, iemand, die een tweegevecht aangaat ; vechtersbaas.
duet, dubbelzang; gezang voor
twee stemmen.
duimen of duimsen, (Barg.)
vals spelen.
dukaat, vroegere Nederlandse gouden munt, dukaton: oud zilverstuk, zilveren rijder.
dukdalven, zie: ducdalven.
dulcifieren, verzoeten, zoet maken.
dulcinea, eigenlijk: naam van de
beminde van Don Quichote;
beminde, liefje.
dull, saai, flauw, slap.
dum-dum-kogel, kogel met ontmantelde spits, zodat loden kern
bij het treffen uitzet en een ontzettende uitwerking heeft; gebruik verboden.
&lay (Barg.) klare.
dummy, blinde in kaartspel; pop;
ten dele bedrukt model van een
boek; in tandheelkunde gebitmodel.

dumping
dumping, verkoping van goederen
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in het buitenland tegen lage,
zelfs beneden de kostprijs.
duo, twee; dubbelstuk of -spel;
muziek of voordracht voor twee
personen.
duocento, 13de eeuw in de kunstgeschiedenis.
duodecimaal-stelsel, o., twaalftallig stelsel.
duodecime, afstand tot de twaalfde noot van de grondtoon afgerekend.
duodecimo, boekformaat van 24
bladzijden op een vel (12") ; in
duodecimo: in zeer klein formaat
duodenum, o., twaalfvingerige
darm.
dupe, bedrogene, gefopte.
duperen, bedriegen, misleiden;
foppen.
duperie, bedriegerij, fopperij; afzetterij.
dupleren, verdubbelen.
duplex, dubbel, tweevoudig.
duplex-woning,
éengezinswofling, tijdelijk bewoonbaar voor
twee gezinnen.
duplicaat, o., afschrift; dubbel
exemplaar.
duplicator, (of stencilmachine),
toestel ter vermenigvuldiging
van geschrift
dupliceren, verdubbelen; een
tweede antwoord geven; op de
repliek antwoorden.
dupliciteit,
dubbelhartigheid;
dubbelheid.
dupliek, tweede verweerschrift;
tegenantwoord op een repliek.
duplo (in), dubbel.
dur, majeur in muziek.
durabel, duurzaam, blijvend,
sterk.
durabiliteit, duurzaamheid, bestendigheid.
dura lex, sed lex, de wet is hard,
maar het is de wet.
duraluminium, (duralmin, dural), legering van hoofdzakelijk
aluminium voor vliegtuig- en
automobielbouw.

dysurie
Durandel, zwaard van Roland,

paladijn van Karel de Grote.

durbar of darbar, plechtige au-

dièntie bij Indische vorsten;
audientiezaal.
duririon, legering van ijzer en
silicium, bestand tegen bijtende
vloeistoffen.
duro, Spaanse munt: 5 peseta's.
Dutchman, Hollander, Nederlander.
duumviraat, o., tweemanschap.
dux, aanvoerder, hertog.
dwornik, Russisch voor: portier.
dyarchie, regering van twee personen of vorsten over een
Staat.
dyas, tweetal.
dynamica, leer van de beweging.
dynamiek, vaart, beweging: in
muz. : leer van de sterktegraden.
dynamiet, een sterk ontplofbare
stof
dynamisch, wat de beweging betreft; kracht uitoefenend.
dynamisme, primitief geloof in
bovennatuurlijke, mysterieuze
krachten, ook pre-animisme genoemd.
dynamitist, anarchist van de
daad.
dynamo, machine tot opwekking
van electrische energie.
dynamometer, krachtmeter.
dynast, vorst, regeerder.
dynastie, vorstengeslacht.
dyne, eenheid van kracht; kracht
die aan 1 gram massa een versnelling geeft van 1 cm per seconde.
dyscrasie, ziekelijke toestand van
het gehele lichaam.
dysenterie, rode loop.
dysfagie, moeilijk slikken.
dyslalie, belemmerde spraak.
dyspepsie, slechte spijsvertering.
dyssymmetrie, gebrek aan evenredigheid.
dystrofie, stoornis in de voeding
van weefsels en organen.
dysurie, moeilijke urinelozing.

E, electriciteit ( -r of —)
e.c., exempli causa: bijvoorbeeld.
E.C.A., Economic Cooperation
Administration: overheidsdienst
in de V.S. met de uitvoering van
het Marshallplan belast.
E.C.E., Economic Commission for
Europe ; Commissie uit de V.N.
voor bestudering der Europese
vraagstukken.
ed., editio : uitgave, of edidit :
heeft uitgegeven.
e.e., erro exepto : behoudens een
vergissing.
e.g., exempli gratia: bijvoorbeeld.
Em., eminentie: verhevenheid, de
titel van een kardinaal.
emer., emeritus: rustend (predikant).
e. o., ex officio: ambtshalve, van
ambtswege.
e.p., en personne, in persoon.
Esq., esquire: titel (op brieven in
Engeland) ; esq. wordt achter de
naam gezet.
etc., etcetera; enzovoorts.
e. t. q., e tutti quanti: en alien
samen.
e.v., en ville: in de stad der inwoning.
Exc., Excellentie (voortreffelijkheid) ; eretitel van hooggeplaatste ambtenaren.
excl., exclusief: uitsluitend.
extr., extractum; aftreksel.
eagle, goudmunt met arendsfiguur
in de V.S. ter waarde van 10
dollar.
Earl, Eng. adellijke titel, overeenkomend met Ned. graaf.
easy-chair, gemakkelijke stoel.
eau, water; eau de Carmes: opwekkende druppels; eau de
cerises: kersenlikeur, (Duits:
Kirschwasser) ; eau de Cologne:
Keuls reukwater; eau de Javelle:
chloorwater, bleekwater,; eau de
lavande: lavendelwater; eau de
mine fleurs; duizend-bloemen-

geur, reukwater; eau de la reine:
lodderijn, koninginnewater ; eau
de vie: brandewijn.
ebauche, ruwe schets, ontwerp.
ebaucheren, schetsen, ontwerpen.
ebenbiirtig, gelijk in geboorte (afkomst) , met vorsten of hoogadellijke personen.
Eben-Haezer (Hebreeuws) de
steen der hulpe; vandaar de betekenis : tot hiertoe heeft de Heer
geholpen ( I Sam. 7:12).
ebenist, schrijnwerker in ebbehout.
eblouisseren, verblinden, verbluffen.
eboniet, o., zwarte glimmende
harde gummistof met zwavel
vermengd.
ebullioscoop, toestel om alcoholgehalte van wijn te bepalen.
ebullioscopie, bepaling van moleculair gewicht van een stof door
kookpuntsverhoging van oplossing van die stof in geschikt oplosmiddel.
ebullitie, opwelling, opkoking; uitslag van blaartjes op de huid.
eburine, o., nagemaakt ivoor.
icaille, schelp, schub; ecaille: geschubd.
ecarte, o., soort kaartspel tussen
twee personen met 32 kaarten.
ecartele, in wapenkunde : in vieren
verdeeld.
ecarteren, verwijderen; verstrooien ; een of meer kaarten ter zijde
leggen, om daarvoor andere
terug te ontvangen ; ecarte spelen.
ecce, zie; ecce homo!: ziedaar de
mens ! Een ecce homo is een schilderij Christus voorstellend met
de doornenkroon. ( Joh. 19:5).
ecchymose, onderhuidse bloeduitstorting.
ecclesia, de kerk; ecclesia militans
de strijdende kerk; ecclesia triumphans: de zegepralende kerk.
Ecclesiastes, apocrief boek in
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O.T., ook „ Jezus Sirach" genoemd.
ecclesiastiek, kerkleer.
ecclesiastisch, kerkelijk.
echamperen, door licht en schaduw vooruit doen treden, op
schilderij of tekening.
echancreren, aan de randen rond
uitsnijden, uithollen.
echange, wisseling, ruil.
echangeren, ruilen, wisselen; verwisselen.
ichantillon, o., staal, proef, monster.
echappade, missnede bij het graveren ; overijling; fout.
echapperen, weglopen, ontsnappen.
echappement, rad in horloge, dat
slinger of onrust met tandraderen
verbindt en de beweging regelt.
êcharpe, sjerp.
echarperen, van ter zij beschieten,
een dwarse houw toebrengen;
onhandig voorsnijden.
echauffement, o., verhitting.
echaufferen, verhitten, toornig
worden.
&Mance, vervaldag.
echec, o., schaak, nadeel; mislukking.
echelle, toonladder; peilschaal.
echelon, troepenopstelling waarbij
de afzonderlijke afdelingen elkaar
kunnen steunen en ten nauwste
samenwerken.
echelonneren, de troepen in
echelon opstellen.
echinococcus, blaasworm, een
soort lintworm bij honden, die
ook bij de mens kan voorkomen.
echinodermen, stekelhuidigen.
echinus, zeeegel; rond kussen onder dekplaat van Dorische zuilen.
echo, weergalm, weerklank, herhaald teruggekaatst geluid.
echolalie, vorm van afasie, waarbij de patient alleen kan naspreken wat hem voorgezegd
wordt, of eigen woorden herhaalt.
echopraxie, ziekelijke neiging om

ecrasez

bewegingen van anderen na te
bootsen.
echoueren, schipbreuk lijden, niet
slagen.
eclaireren, ophelderen, duidelijk
maken; verkennen.
eclaireur, verkenner ; veldontdekker.
eclampsie, kraamstuipen.
éclat, losbarsting; glans, schittering
opzien.
eclatant, opzienbarend; schitterend.
eclateren, losbarsten, aan de dag
komen.
eclecticisme, o., het streven om,
vooral op wijsgerig gebied, uit
onderscheidene dingen het beste
te kiezen; schiftendewijsbegeerte.
eclecticus, wijsgeer, die uit verschillende stelsels overneemt, wat
hem het beste dunkt.
eclectisch, uitkiezend, schiftend.
eclips, verduistering van een hemellichaam, verdwijning.
eclipseren, verduisteren, verdwijnen ; wegsluipen.
ecliptica, zonnebaan, aardbaan.
ecloge, herderslied; landelijk gedicht.
ecologic, zie: eucologie.
econometric, deel der economic,
dat economische verschijnselen
d.m.v. wiskundige analyse bestudeert.
economic, staathuishoudkunde;
spaarzaamheid; doelmatige inrichting.
economisch, (staat) huishoudkundig; met overleg; zuinig.
economiseren, bezuinigen.
economist, staathuishoudkundige.
econoom, staat- of landhuishoudkundige.
e contrario, integendeel.
ecorcheren, villen, de huid afstropen.
ecossaise, schotse dans ; Schottin.
ecraseren, verpletteren, plat trappen, overrijden.
ecrasez l'infime, uitspraak van

icrasez Pinfame
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Voltaire tegen het bijgeloof: vertrap dit schandelijke.
ecrasiet, springstof, voornamelijk
picrinezuur bevattende.
ecrin, juwelenkistje.
ecru, ongebleekt; touwkleurig.
ectasie, uitrekking, uitzetting (bijv.
van een ader).
ectoparasiet, parasiet levend op
uitwendig oppervlak van dieren.
ectoplasma, buitenste laag van
protoplasma; in spiritisme de
door medium veroorzaakte stof
buiten het lichaam.
ectotypografie, hoogetsing; hoogdruk voor blinden.
ecu, oude Franse kroon = 3 francs.
ecusson, klein schild in een wapen.
ecuyer, stalmeester ; kunstrijder.
eczema, of eczeem, o., huiduitslag
vaak met jeuk gepaard.
edaciteit, vraatzucht.
edafische factoren, alle nietklimatologische factoren (bodem
enz.) in de plantengeografie.
edax, vraatzuchtig.
Edda, verzamelingen van de oudIJslandse goden- en heldensagen.
eddyisme, o., het gezond-bidden
(naar de Amerikaanse mevr.
Eddy, stichtster van de christian
science).
eddywater, kielwater.
edelvolk, (Barg.) beroepsdieven.
Edelweiss, o., witte Alpenbloem,
die ook gedroogd haar natuurlijk
uiterlijk behoudt.
Eden, tuin der vreugde; lusthof;
paradijs.
edict, o., bevelschrift, verordening,
besluit.
edictale citatie, gerechtelijke
openbare dagvaarding.
edifiant, stichtelijk; opbouwend.
edik, azijn.
editie, uitgave, druk (van een
b oekwerk) .
editio princeps, eerste uitgave
van bock.
editio stereotypa, onveranderde
herdruk.

efficiency engineer
editor, redacteur, bezorger van

een uitgave.

educatie, opvoeding.
educt, o., uittreksel, uit andere

stof getrokken stof.

edulceratie,verzoeting; ontzuring.
edulien, eetwaren.
eduqueren, opvoeden.
eens, (Barg.) vermoeden, achter-

docht.

efebe, in oude Griekenland

knaap van ca. 16-20 jaar.

efeliden, zomersproeten.
efemeer, een dag durend, kort-

stondig.

efemeriden, eendagsvliegen; dag-

bladen ; kalender voor sterrenkundigen ; astronomische jaarboeken.
effaceren, uitwissen, uitvegen.
effect, uitwerking; hoeveelheid
arbeid door beweegkracht verricht; draaiende beweging van
biljartbal; verhandelbaar waardepapier : aandelen, obligaties
enz.; effect sorteren, uitwerking, resultaat hebben.
effectief, werkelijk, wezenlijk; effectieve sterkte van een leger : de
werkelijk onder wapenen staande
manschappen ; effectieve waarde :
werkelijke waarde in tegenstelling
met de nominale (van effecten) ;
het effectief: de werkelijk aanwezige hoeveelheid geld.
effectueren, uitvoeren, ten uitvoer
brengen.
effectus civilis, aan een diploma
verbonden bevoegdheid, bijv.
om onderwijs te geven, een beroep
uit te oefenen.
effeminatie, verwekelijking, verwijfdheid.
effendi, Turkse titel voor ambtenaren, wetgeleerden enz.; than:
mijnheer.
effervescentie, opbruising, gisting.
efficaciteit, doeltreffendheid.
efficiency, (streven naar) hoogste
doelmatigheid.
efficiency engineer, persoon die
zich op efficiency toelegt.

efficient
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efficient, doelmatig, het grootst
mogelijke nuttige effect opleverend.
effigies, beeltenis, beeldenaar; in
effigie: in beeld.
effleureren, even aanraken, terloops bespreken.
efflorescentie, uitbotting ; het
bloeien; huiduitslag.
effiuvien, uitwasemingen.
efforceren, (zich), zich inspannen,
zich beijveren.
effrayant, verschrikkelijk; ijselijk.
effronterie, onbeschaamdheid.
effusie, uitstorting; ontboezeming.
efod, ambtskleed van joods priester.
eforen, hoogste ambtenaren in
Sparta.
egaal, gelijk, enerlei, onverschillig.
egaleren, evenaren; gelijken;
passen.
egalisatie, vereffening, gelijkmaking.
egalisatiefonds, fonds door regering beheerd, dat transacties van
buitenlandse valuta's en goud,
schommelingen in de wisselkoers moet opvangen en tegengaan.
egaliseren, gelijkmaken, vereffenen.
egaliteit of egalite, gelijkheid.
egard, achting, inschikkelijkheid;
voorkomendheid.
egelantier, wilde roos met sterk
geurende bloemen.
egestie, ontlasting; lediging.
ego, ik.
egocentrisch, wat het ego (het ik)
tot middelpunt heeft; alles op
zich zelf betrekkend.
egoisme, o., zelfzucht, baatzucht.
egoist, zelfzuchtige; iemand, die
alleen aan zijn eigenbelang denkt.
egoistisch, zelfzuchtig, baatzuchtig.
egorgeren, kelen; vermoorden.
egotisme, o., overdreven ingenomenheid met zich zelf; gewoonte, om steeds over zich zelf te
spreken.

elector
egreneren, de ruwe katoen ontzaden.
egyptologie, studie der Egyptische
oudheden.
egyptoloog, kenner, onderzoeker
van Egyptische oudheden.
eh bien! welaan, welnu!
eidetisch, betrekking hebben op
zien, aanschouwen.
eidograaf, een soort copieermachine, beeldtekenaar.
eidos, bij Plato term voor de zuivere vorm der dingen, die zich
aan de denkende geest openbaart.
Eisteddfod, jaarlijks dicht- en
zangfeest in Wales.
ejaculatie, uitwerping; zaadlozing ; uitroep.
ejectie, uitwerping, uitstoting.
ejection seat, een uitschietbare
stuurstoel in vliegtuig met daaraan verbonden parachute.
ejusdem, van dezelfde (bijv. dag,
maand of jaar).
Ekki, executief comitè (van de
Communistische Internationale).
elaboratie, zorgvuldige afwerking;
elaboraat: product van grote
inspanning.
elaine, hoofdbestanddeel van olie
en vet.
elan, aanloop; sprong; ijver, vuur;
opwelling; onstuimige bestorming.
elapso termino, na afloop van de
termijn.
elargeren, uitbreiden, wijder maken.
elasticiteit, veerkracht, spankracht.
elastiek of elastisch, veerkrachtig; z.nw.: rekbare stof.
elateriet, veerkrachtig aardpek,
mineraal caoutchouc.
elaterometer, veerkrachtmeter;
instrument om de spankracht
van dampen te meten.
eldorado, o., het goudland, Iuilekkerland.
electie, verkiezing, keuze.
elector, kiezer; keurvorst.

electoraal
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electoraal, wat bij een verkiezing
behoort; ook: keurvorstelijk.
electoraat, o., waardigheid of gebied van een keurvorst.
electricien, werktuigkundige in dc
practische toepassing der electriciteit.
electriciteit, natuurkracht, welke
het eerst door wrijving op barnsteen (electron) is waargenomen.
electrificatie, voorzien met electrische installaties.
electrisch, electriciteit voortbrengend of bezittend.
electrische centrale, fabriek voor
electrische kracht.
electriseermachine, machine ter
opwekking van electriciteit.
electriseren, electriciteit opwekken ; met electriciteit behandelen ;
prikkelen.
electrochemie, deel der scheikunde dat verband tussen electrische
en chemische verschijnselen bestudeer t.
electrocutie, terechtstelling door
middel van electriciteit.
electrode, uiteinde van geleiders,
waartussen door vloeistof of gas
een electrische stroom gaat.
electrodynamica, leer van electrische stromen op elkander.
electrogenerator, machine, die
mechanisch in electrisch arbeidsvermogen omzet.
electrolyse, ontleding van chemische verbindingen door een
electrische stroom.
electromagneet, weekijzeren
staaf, waardoor een electrische
stroom gevoerd kan worden, die
het ijzer magnetisch maakt.
electromagnetisme, leer der
magnetische verschijnselen, door
electriciteit opgewekt.'
electrometallurgie, afscheiding
uit ertsen en zuivering van metalen d.m.v. electrische stroom.
electrometer, electriciteitsmeter.
electromotor, (electrische motor),
machine, die electrisch in mechanisch arbeidsvermogen omzet.

eleveren
electron, kleinste afzonderlijk bestaanbare negatieve electrische
lading in atoom; legering van
magnesium, aluminium, mangaan en zink; barnsteen.
electronenmicroscoop, microscoop die 50000 maal vergroot.
electropunctuur, het prikken met
geelectriseerde draden.
electroscoop, toestel om de aanwezigheid van electriciteit aan
to tonen.
electrostatica, leer van de electriciteit in rust.
electrotechniek, practische toepassing van de electriciteit.
behandeling
electrotherapie,
van ziekten door electriciteit.
electrotypie, het vervaardigen van
clichés, letters, enz. Tangs galvanoplastische weg.
elefantiasis, monsterachtige opzwellingen van huid en onderhuids bindweefsel.
elegance, sierlijkheid, losheid.
elegant, sierlijk, net, keurig, welgemanierd.
elegantie, sierlijkheid, netheid,
keurigheid.
elegie, treurzang, klaaglied.
elegisch, weemoedig, treurend,
klagend.
element, o., grondstof; electrische
stroomcel; werkkring, sfeer; levensvoorwaarde; plaats of omgeving, waar een mens zich thuis
gevoelt; deel van het geheel.
elementair, tot de grondbeginselen behorende.
elemi, hars, gebruikt voor vernissen en zalf.
elevatie, verheffing, verhoging;
hoogte, verhevenheid; opheffing van de kelk en de hostie in
de mis; hock, die een stuk geschut maakt met de horizontale
vlakte.
elevato, verheven.
elevator, hijs- en lostoestel; graanzuiger; in V.S. graansilo.
eleve, leerling, kwekeling.
eleveren, verheffen, hoger maken.

elf
elf, lucht- of aardgeest.
Elgin marbles, beroemde ver-

zameling van oud-Griekse beeldhouwwerken van lord Elgin in
het Brits Museum te Londen.
elideren, uitstoten, weglaten (bijv.
een of meer letters uit een woord)
elideren, uitkiezen, uitlezen; verkiezen.
eligibel, verkiesbaar.
eliminatie, uitdrijving, uitschakeling ; wegschrapping; in de
algebra: verwijdering van een
onbekende uit een of meer vergelijkingen.
elimineren, uitdrijven; wegschrappen.
elisie, weglating, bijv. van een
onbeklemtoonde letter.
elite, keur, kern; uitgelezen deel.
elixer, o., geneeskrachtige drank;
aftreksel; maagbitter.
eljen, Hongaarse uitroep: hoera,
heil! hij leve!
ellips, langwerpige kegelsnede, die
ontstaat, als men een rechte
kegel door een schuin vlak snijdt;
weglating van een of meer woorden in een zin, bijv.: eind goed, al
goed.
ellipsohle, lichaam, dat ontstaat
als ellips om lange of korte as
draait.
elliptisch, langwerpig rond; bij
wijze van uitlating.
elmusvuur, o., lichtglans, electrisch verschijnsel in de vorm
van vlammetjes, die zich aan
hoge en spitse voorwerpen vertonen.
elocutie, uitspraak, voordracht;
wijze van spreken.
eloge, lofrede, lofspraak, lofschrift.
Elohim, in Hebreeuws my. van el,
in O.T. godsnaam naast Jahwe.
elongatie, verlenging, uitrekking;
hoek, die een pianeet met de zon
maakt; halve slingerwijdte van
een Slinger.
eloquent, welbespraakt, welsprekend.
eloquentie, welsprekendheid.
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embarkeren
elseviers of elseviriana, be-

roemde uitgaven van klassieke
schrijvers, in de 16e en 17e eeuw
uitgegeven door de boekdrukkers
Elsevier.
elucidatie, opheldering, verklaring; inlichting.
elucubratie, geleerde arbeid of
studie, bij lamplicht gedurende
de nacht.
eluderen, ontwijken, ontduiken,
verijdelen, bespotten.
elusie, verijdeling; ontwijking;
uitvlucht; streek.
elusief, ontwijkend, verijdelend.
eluvium, deel van het aardoppervlak dat niet wordt weggespoeld,
bijv. leem.
Elysee, o., woning van de president der Franse republiek te
Parijs ; Elysium of Elyzese velden :
land der zaligen bij de oude
Grieken; verrukkelijk verblijf.
emaceratie, uitmergeling, vermagering.
emacereren, uitmergelen, vermageren.
email, o., brandverf, glazuur; ook :
geemailleerd porselein of metaal.
emanatie, uitvloeiing, uitstroming ; emanatieleer : leer der
uitvloeiing of het ontstaan van
alle dingen uit een grondwezen.
emancipatie, vrijlating, vrijverklaring van slaven; toekenning
van gelijke rechten (bijv. aan
vrouwen); gelijkstelling voor de
wet.
emanciperen, vrijverklaren, ontheffen; zich emanciperen: zich
van belemmeringen bevrijden.
emaneren, uitvloeien, uitstromen;
afkomstig zijn.
emballage, inpakking, verpakking ; paklinnen, pakpapier.
emballeren, inpakken, omwikkelen.
emballeur, verpakker; inpakker.
embargo, o., tijdelijkl beslag op
schepen in een haven door een
regering.
embarkeren, inschepen, laden.

embarquement
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embarquement, o., inscheping.
embarras, o., verwarring, verlegenheid; embarras du choix: verlegen zijn met de keuze; niet
weten, wat men moet kiezen.
embarrasseren, in verlegenheid
brengen, hinderen.
embetant, zeer vervelend.
embleem of emblema, o., zinnebeeld, onderscheidingsteken.
emblematisch, zinnebeeldig.
embolie, verstopping van een ader
door geronnen bloed of ander
lichaampje.
embonpoint, o., zwaarlijvigheid,
gezetheid.
embouchure, mondstuk van een
blaasinstrument; mond van een
rivier.
embraseren, in brand steken ; in
vuur en vlam zetten.
embrasse, gordijnkoord ; band.
embrasseren, omhelzen.
embrasure, schietgat voor een
kanon.
embrocation, wrijfmiddel om de
spieren weer lenig to maken (bij
sport en wedstrijden).
embrocheren, aan het spit steken ; aan de degen rijgen.
embrouilleren, in de war brengen.
embryo, o., kiem van mensen, dieren en planten; onvoldragen
vrucht.
embryologic, wetenschap van de
ontwikkeling van dierlijke organismen v66r de geboorte.
embryonaal, in een toestand van
embryo verkerend, in kiem aanwezig.
embuscade, hinderlaag.
emendatie, verbetering (vooral
van geschriften).
emenderen, verbeteren.
emerald of emeraud, smaragd.
emergeren, opduiken, naar boven
komen.
emeritaat, o., oppensioenstelling
(van geestelijken of hoogleraren).
emeritus, rustend geestelijke of
hoogleraar.

emotioneel
emeticum, o., (my. emetica)
braakmiddel.
emfase, nadruk; klem in lezen en
spreken; ophef.
emfatisch, met klem en nadruk;
met ophef.
emfyseem, o., luchtgezwel; verwijding van de longblaasjes.
emfyteusis, erfpacht.
emigrant, landverhuizer, uitgewekene.
emigratie, landverhuizing.
emigre, uitgewekene (vooral de
Franse edellieden in de revolutie
van 1789).
emigreren, uitwijken, het land
verlaten.
eminent, uitstekend, voortreffelijk.
eminentie, verhevenheid; titel
van kardinalen.
emir, Arabisch worst; krijgsbevelhebber of stadhouder.
emissaire, afgezant; kondschapper ; spion.
emissie, uitgifte (van lening, fondsen, aandelen, enz.); emissiebank: bank, welke zich voornamelijk bezighoudt met de plaatsing van aandelen, enz.
emittent, bankier, die een lening
of andere fondsen aan de markt
brengt.
emitteren, uitgeven, uitzenden.
Enunafisgangers, twee discipelen
van Jezus, aan wie hij zich na de
opstanding op de weg naar Emmails vertoonde. (Luc. 24: 13e.v.)
emmer, (Barg.) scheldnaam voor
hoer.
mimes, (Barg.) goed, prettig.
emmetropie, normaal gezichtsvermogen.
emoe, drietenige struisvogel in
Australie.
emollientia, verzachtende middelen.
emohunenten, bijkomende verdiensten.
emotie, gemoedsbeweging, ontroering.
emotioneel, ontroering teweegbrengend; vatbaar voor emotie.

emotioneren
emotioneren, ontroeren.
emouchette, vliegennet over paarden.
emoveren, wegdoen; op zijde
zetten.
empailleren, in stro wikkelen.
empaleren, spietsen, aan een paal
rijgen.
empereur, keizer.
empieteren, afbreuk doen; inbreuk maken.
empire, o., keizerrijk ; style empire:
volgens de stijl ten tijde van
Napoleon I.
empiricus of empirist, wijsgeer,
die alle kennis uit ervaring afleidt.
empiriscb, op ervaring berustend;
empirische wetenschappen zijn
die, welke alleen op waarneming
berusten.
empirisme, leer dat alle kennis
uit menselijke ervaring ontstaat.
emplacement, o., plaats, ligging;
terrein tot een station behorend.
emplastrum, o., pleister.
emplooi, o., ambt, dienst, bediening; betrekking.
employeren, gebruiken; aanstellen; verzorgen; employe: aangestelde, beambte, ambtenaar.
empocheren, in de zak steken;
opstrijken.
empoisonneren, vergiftigen.
emporium, o., stapelplaats;
markt.
Emporkiimmling, parvenu.
emporteren, meenemen, wegvoeren; zich emporteren: zich laten
meeslepen; zich driftig maken;
uitvaren.
empressement, (dienst) ijver.
empresseren, (zich), zich haasten, zich beijveren.
emptie, koop; koopcontract.
empyrium, hoogste hemel.
emulatie, naijver, wedijver, jaloersheid.
emuleren, wedijveren.
emulsie, melkachtige oplossing,
vloeistof waarin niet oplosbare
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encyclop(a)edie

stof in uiterst fijne deeltjes is
verdeeld.
Enakskind, o., reus; de Enakskinderen waren leden van een
reuzenvolk ten tijde van Mozes
in Kanadn.
en ami, als vriend.
en arriere, achterwaarts.
en attendant, in afwachting.
en avant, voorwaarts.
en bagatelle, minachtend, met geringschatting.
en blanc, blanco, oningevuld.
en bloc, voetstoots; in het geheel.
encadreren, inlijsten; insluiten.
encanailleren, (zich), zich inlaten
met mensen van lagere rang of
stand.
encaustiek, inbranding, schildertechniek in Oudheid.
enceinte, omheining, (vesting)wal;
bijv. nw.: zwanger.
encefalitis, hersenontsteking.
enchaineren, ketenen, aaneenschakelen.
enchanteren, verrukken, betoveren.
enchiridium, handboek; ook:
dolk.
enclave, door vreemd gebied ingesloten stuk land.
encombrement, o., versperring,
belemmering.
encombreren, versperren; overvoeren (van de markt).
encomium, loflied, bijv. Moriae
Encomium: Lof der Zotheid.
en confiance, in vertrouwen.
en corps, gezamenlijk.
en costume, in ambts- of feestgewaad.
encourageren, aanmoedigen.
encouragement, o., aanmoediging.
encyclica of encycliek,°rondschrijven van de paus aan de bisschoppen.
encyclisch, een kring vormend.
encyclop(a)edie, boek, dat artikelen bevat over alle kunsten en
wetenschappen, over personen,
plaatsen, landen, enz.; ook :

encyclop(a)edie

voorbereidende kundigheden,
die men zich eigen maakt, alvorens tot een bepaald leervak over
to gaan.
encyclopedisch, veelzijdige kennis betreffend.
encyclopedisten, bewerkers van
de grote Franse encyclopedic in
de achttiende eeuw als monument van de Verlichting.
endemie, inheemse, plaatselijke
ziekte.
endemisch, inheems, plaatselijk
(van ziekten).
endemisme, uitsluitend in een
gebied voorkomen van een planten- of dierensoort.
en depit, ten spijt van.
en depOt, in bewaring.
en deshabille, in ochtendgewaad.
en detail, in het klein; in bijzonderheden.
endocarditis, ontsteking van het
binnenbekleedsel van het hart.
endocrine klieren, klieren met inwendige afscheiding.
endogamie, verplicht onderling
huwelijk van leden van eenzelfde
stain.
endogeen, van binnen uit komend
(van economische bewegingen of
biologische factoren).
endoparasiet, parasiet levend in
inwendige van gastheer.
endoscopie, onderzoek van inwendige organen met instrument
van spiegels en lampjes, de endoscoop.
endosmose, vermenging van twee
vloeistoffen of gassen door een
poreuze wand heen.
endossant, endosseur, degene
die een wissel overdraagt.
endossement, o., overdracht van
een wissel.
endosseren, een wissel overdragen
aan een ander (door een opschrift aan de rugzijde).
en echec, schaak; in bedwang.
energie, geestkracht; arbeiclsvermogen ; doortastendheid.
energiek, krachtig; doortastend.

145

enguwa
energumeen, dolleman; dweper.
enerveren, zenuwachtig maken;

ontzenuwen, verzwakken.

en espices, in klinkende munt; in

specie.

en face, van voren; vlak tegenover.
en famille, in huiselijke kring.
enfant cheri, o., lieveling.
enfant gide, o., bedorven kind.
enfants perdus, verloren kinde-

ren; de aan het grootste gevaar
blootgestelde soldaten.
enfant terrible, o., iemand die op
het meest ongeschikte moment
er iets uitflapt.
en faveur, ten gunste van.
enfilade, reeks van kamers.
enfileren, een draad in de naald
steken; van ter zijde in de Iengte
beschieten.
enfin, eindelijk; in het kort; nu ja!
enfonceren, inslaan, inheien;
openstoten.
engageant, verplichtend, innemend ; uitlokkend.
engagement, o., verbintenis; verloving.
engageren, verbinden, verplichten ; aanwerven, in dienst nemen;
betrekken (in iets); zich verloven.
en gala, in staatsiekleding; in vol
ornaat.
en garcon, als vrijgezel; ongehuwd.
engelsman, (Barg.) Engelse sleutel.
en general, in het algemeen.
engerd, (Barg.) vervelende, nare
vent.
England-Spiel, Duitse contraspionage, die door pseudo-illegale
verbinding met Londen sedert
1942 ca. 60 gedropte agenten in
Duitse handen deed vallen.
English spoken, hier spreekt men
Engels.
en grande tenue, in plechtgewaad ; in groot tenue.
en gros, in het groot.
enguwa, veranda of galerij zonder
hek in Japan.

en haie
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entree

en hale, in twee rijen tegenover

enseigne, uithangteken, uithang-

enharmonische tonen, tonen, die

ensemble, o., het geheel; toned-

elkaar.

in schrijfwijze verschillen, maar
in toonhoogte gelijk zijn.
enigmatisch, raadselachtig, dubbelzinnig.
enivreren, dronken maken; verblinden.
enjambement, o., het overstappen; overspringing van een zin
van de ene versregel in de volgende.
enkratie, matigheid.
en maitre, meesterlijk.
en masse, in menigte.
en miniature, in het klein.
en neglige, half gekleed.
ennuyant, vervelend.
ennuyeren, vervelen, hinderen.
enodatie, ontknoping, oplossing.
enorm, zeer groot, ontzaglijk.
enormiteit, gedrochtelijke grootte ; buitensporigheid; ongehoord
iets.
en particulier, in het bijzonder;
als particulier.
en passant, in het voorbijgaan;
terloops.
en petit comite, in klein gezelschap ; onder weinigen.
en prive, als particulier persoon.
en profil, van ter zijde gezien; in
doorsnede.
enquete, onderzoek.
enqueteren, een onderzoek instellen.
enrage,razendjdol; hartstochtelijk.
enrageren, razend worden, vertoornen.
en regle, volgens de regel, in orde.
en retard, ten achteren; in gebreke; to laat.
en retraite, terugtrekkende, in de
achteruitgang.
en rodage, wordt ingereden (auto).
enroleren, inschrijven op de rol;
aanwerven.
en route, onderweg.
ensceneren, voor toneel of film in
scene zetten; als schijnvertoning
opvoeren.

bord; vaandel.

gezelschap ; samenspel.

ensilage, inkuiling
en suite, achter elkander.
entameren, aanvangen; aanspre-

ken (bijv. een kapitaal); aansnijden; aanknopen (een gesprek).
entasseren, opeenstapelen.
entelechie, ingeschapen doelstreven, verwezenlijkte vorm in tegenstelling tot het potentiele.
entente, verstandhouding; overeenstemming; Entente Cordiale : vriendschapsverbond tussen
Frankrijk en Engeland in
1904.
enteritis, darmontsteking.
entete, koppig; zich enteteren:
eigenzinnig op iets staan.
enthousiasme, enthusiasme, o.,
geestdrift; geestverrukking.
enthousiasmeren, in geestdrift
brengen; ontvlammen.
enthousiast, iemand vol geestdrift; dweper.
entiteit, het werkelijk wezen of
zijn, wezenlijkheid.
entomaliet, versteend insect.
entomologie, insectenkunde.
entourage, omgeving.
en tout cas, in alien gevalle; parasol, die tevens voor paraplu
kan dienen.
entr'acte, kleine pauze tussen twee
bedrijven van een toneelstuk.
entrain, opgewektheid, voortvarendheid.
en train, in gang; druk bezig.
entraineren, meeslepen, wegvoeren.
entre deux, tussenruimte; tussenzetsel (kantwerk).
entree, ingang, toegang; invaart,
intrede; begin; voorgerecht; toegangsprijs; invoerrecht; het optreden van een toneelspeler; entreebiljet ; toegangskaartje ;entree
de chambre: wijze waarop men
een kamer binnenkomt.
-

entrefilet
entrefilet, o., kort artikel in een
dagblad.

entremets, tussengerecht.
entremetteur, bemiddelaar, onderhandelaar ; koppelaar.

entremise, bemiddeling, tussenkoms t.

entre nous, onder ons.
entrepot, o., pakhuis; magazijn;
stapelplaats.

entrepreneur, ondernemer, aannemer.

entreprise, onderneming.
entresol, insteekkamertje; tussenverdieping.

entretenue, in Z.-Ned.: maintenee.

entrevue, samenkomst; bijeenkomst.

entrez, b i nnen !
entropie, verlies van nuttig ar beids vermogen van warmte.

enuclatie, ontbloting.
enunieratie, opsomming.
enumereren, opsommen, optellen ; berekenen.

enunceren of enuncieren, uiten,
verklaren, vermelden.

enunciatie, uiting, verklaring; uitspraak, voordracht.

enuresis (nocturna), bedwateren.
enveloppe, omhulsel; briefomslag,
convert.

envelopperen, omwikkelen, omhullen.

envers, o., keerzijde, verkeerde
zijde.

en vogue, in zwang, in de mode.
enzymes, giststoffen die snelheid

van organische processen kunnen
wijzige n.
Eoceen, oudste periode van tertiair
tijdvak.
eodezn, to zelfder plaats, aldaar.
eo ipso, juist daardoor, vanzelf.
Eolithicum, vroegste periode van
de prehistoric.
eolieten, ruw bewerkte stenen uit
het later tertiaire tijdvak.
Eolus, (ook Aeolus) God der
winden.
eosine, rode kleurstof voor wol en
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epifanie

zijde en voor het denatureren
van graan.
epacten, aantal dagen, dat de ouderdom van de maan bij het begin van het jaar aanduidt.
epagneul, patrijshond; spaniel.
eparch, bevelhebber, stadhouder
in Oostromeinse Rijk.
epateren, verbluft doen staan.
epaulement, o., verschansing van
opgeworpen aarde, zandzakken,
schanskorven.
epaulet, militaire schouderbedekking.
epave, onbeheerd goed; strandgoed; wrakstuk.
epenthesis, inlassing van letters
in een woord.
epharmonie, totaal der eigenschappen, die aanpassing van
organisme aan zijn omgeving
bepalen.
epicanthus, mongolenplooi, waardoor ooglidspleet scheve indruk
maakt.
epicentrum, centrum van aardbeving.
epicerie, specerij; kruiderij.
epicier, k rui denier.
epicurisch, naar Epicurus, (341270 v. Chr.), die geestesbeschaving en beoefening der deugd
als hoogste goed (genot) aanprees ; hiervan is gemaakt: genot
is deugd, vandaar: genotzuchtig
weelderig, wellustig.
epicurist, genieter in epicurische
zin.
epicus, schrijver van episch werk.
epidemic, besmettelijke ziekte, die
in een land heerst.
epidemisch, heersend, rondgaand.
epidermis, opperhuid.
epidiascoop, projectielantaarn,
die onmiddellijk van prenten
lichtbeelden projecteert.
epiek, leer van het heldendicht,
epische poezie.
epifanie, i.h.a. verschijning van
God(en) op aarde, i.h.b. die van
Chris tus ; Epiphania : Driekoningenfeest.

epifora
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epifora, het tranen der ogen.
epifyse (epiphysis), uitstulping

van tussenhersenen, sours ontwikkeld als pijnappelklier.
epifyten, planten die op andere
gewassen leven, zonder dat ze
daaraan voedsel onttrekken.
epiglottis, strotklepje.
epigonen, nakomelingen; navolgers, nakomers in kunst en
wetenschap.
epigraaf, opschrift, zinspreuk,
motto.
epigrafie(k), wetenschap van de
ontcijfering en uitleg van opschriften.
epigram, o., puntdicht; scherpe
zet; bijschrift.
epigrammatisch, kort en zinrijk;
stekelig.
epilatie, verwijdering van het haar
met de wortel.
epilepsie, vallende ziekte.
epilepticus, lijder aan vallende
ziekte.
epileren, ontharen.
epiloog, nawoord, naschrift; naspel.
epineus, stekelig, doornig.
epiplexie, verlamming aan een
zijde, ten gevolge van beroerte.
episch, tot het heldendicht behorend ; epische poezie: verhalende
dichtkunst.
episcopaal, bisschoppelijk.
episcopaat, bisdom; bisschoppelijke waardigheid; al de bisschoppen samen.
episcopalen, leden van de Engelse
staatskerk.
episode, inlassing; ingevlochten
verhaal; een bijkomstige gebeurtenis.
episodisch, ingelast, ingevlochten.
epistase, in erfelijkheidsleer overheersen van een van twee factoren.
epistaxis, neusbloeding.
epistel, brief; zendbrief van een
apostel in het Nieuwe Testament.

equilibrist
epistemologie, kennisleer.
epistyl, architraaf, kroon van een
zuil.

epitafiurn, o., grafschrift; grafsteen.

epithalamium, bruiloftslied.
epitheel, dekweefsel, opperste huidlaag.

epitheet of epitheton, o., bijnaam,

bijvoeglijk naamwoord; epitheton ornans: bijv. naamwoord,
dat tot versiering dient.
epithelium, zie: epitheel.
epitome, kort uittreksel; kort
overzicht.
epizoen, insecten die in huid van
dieren leven.
epizoiinose: door ongedierte veroorzaakte huidziekte.
epizoiertie, besmettelijke veeziekte,
runderpest.
e pluribus unum, een uit velen.
epoche, tijdvak, tijdstip; epoche
machen: opzien wekken,
baanbrekende arbeid verrichten.
epopee, heldendicht.
époque, tijdstip, tijdperk.
epos, o., heldendicht.
epouvantabel, verschrikkelijk, vre selij k.
epreuve, proef; epreuves d'artiste:
eerste en kostbaarste afdrukken
van een gravure.
eprouveren, op de proef stellen;
ervaren.
epuratie, zuivering, reiniging.
epureren, reinigen, louteren.
e pur si muove, „en toch draait
zij!" zouden woorden van Galilei zijn, toen hij gedwongen werd
zijn leer van de beweging der
aarde to herroepen.
equaal, gelijk, evenredig; orgelstem.
equatie, vergelijking; evening.
equator, evennachtslijn, evenaar,
linie.
equidistant, op gelijke afstand.
equiliber, evenwicht.
equilibrist, kunstenmaker, die

equilibrist

zich in evenwicht houdt; koorddanser.
equinoctium, o.. dag- en nachtevening.
equipage, eigen rijtuig met paarden, enz.; scheepsvolk; bemanning; uitrusting.
equipe, ploeg; elftal.
equipement, o., uitrusting, bewapening.
equiperen, uitrusten; bemannen.
equipollent, gelijkwaardig, van
gelijke kracht.
equitatie, de rijkunst; het paardrijden.
equiteit, billijkheid.
equivalent, o., gelijke waarde,
schadeloosstelling, tegenwaarde;
bijv. nw.: gelijkwaardig.
equivoque, dubbelzinnig; twijfelachtig ; z.nw.: dubbelzinnig gezegde.
era, tijdperk.
Erato, muze der minnezangen.
Erebus, onderwereld, dodenrijk.
erectie, oprichting; verheffing;
het overeind staan.
eremiet, kluizenaar.
eremitage, kluis, kluizenaarscel;
zie ook : hermitage.
erentfest, achtbaar.
erethisch, prikkelbaar.
erethisme, overspannen, geprikkelde toestand.
ereutofobie, vrees om te zullen
blozen (dwangverschijnsel).
ergo, dus, derhalve, bijgevolg.
ergograaf, toestel om spierarbeid
mee te registreren.
ergonen, stoffen met specifieke
werking, waartoe vitaminen,
hormonen, fermenten enz. behoren.
ergostaat, toestel om zieken voorgeschreven spierarbeid te laten
verrichten.
ergoteren, twisten over kleinigheden ; haarkloven.
ergotisme, kriebelziekte na gebruik van brood met moederkoren.
erica, heidekruid.
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erudit
erigeren, oprichten, grondvesten,

stichten.

Erin, I erland .
Erin(n)yen,furi en,wraakgodinnen.
Eris, twistgodin.
eristiek, leer van het twisten over

geleerde onderwerpen.

erker, vooruitstekend gedeelte, als

het ware gesloten balkon aan een
bovenhuis.
eroderen, wegbijten, wegknagen.
erogene zones, delen van het
lichaam, waarvan de huidprikkeling de geslachtsorganen kan
doen reageren.
Eros, god der liefde, Amor.
erosie, afbraak van het aardoppervlak, verwering van de grond
door water, stormen, roofbouw
enz.
eroticum, o., middel, dat de
geslachtsdrift opwekt.
erotiek, kracht van liefde en verlangen naar schoonheid in platonische zin; ook: geheel van
gevoelens en verschijnselen der
zinnelijke liefde.
erotisch, wat de liefde betreft.
erotomanie, ziekelijke waan bemind te worden, komt in verschillende vormen van krankzinnigheid voor.
errare humanum est, dwalen is
menselijk.
erratische rotsblokken, zwerfblokken, die ver van hun oorsprong door gletchers over de
aarde verspreid zijn.
erratum, o., (mv. errata), drukfout, zetfout; errata: lijst van
drukfouten.
erreur, dwaling, vergissing.
error, fout, vergissing; error juris:
rechtsdwaling.
Ersatz, surrogaat, vervanging(srniddel).
ertje, o., (Barg.), electrische schel.
eructatie, oprisping.
eructeren, oprispen.
erudit, geleerde, geletterde; eruditie: uitgebreide kennis.

eruptie
eruptie, uitbarsting (van een

vulkaan).
eruptief, door een uitbarsting gevormd.
erysipelas, bel- of wondroos.
erytheem, o., ziekelijke roodheid
van de huid.
es, de met een halve toon verlaagde e, e mol.
esaltato ,(muz.) in vervoering.
esbattement, klucht bij de rederijkers.
escader of eskader, o., smaldeel,
vlootafdeling.
escadrille, kleine groep oorlogsschepen of vliegtuigen in regelmatig verband vliegend.
escalade, beklimming met stormladders.
escamotage, zakkenrollerij.
goochelkunstjes
escamoteren,
doen; zakkenrollen.
escapade, valse sprong van een
paard; moedwillige streek; slippertje.
escarpe, inwendige glooiing van
een vestinggracht.
escarpins, dansschoenen, lichte
schoenen.
eschatologie, leer der laatste dingen van mens en wereld, van het
lot na de dood, laatste oordeel
enz.
escompte, zie: disconto.
escort carrier, hulpvliegkampschip voor konvooibeveiliging.
escorte, o., gewapend geleide.
escorteren, geleiden.
escosynse steen, blauwe steen,
hardsteen uit Escaussinnes.
escouade, afdeling soldaten onder
een korporaal.
escroc, oplichter, bedrieger.
escroquerie, oplichting; bedrog.
escudo, vroegere munt in Spanje,
Mexico en Zuid-Amerika; thans
alleen in Portugal.
esculaap, geneesheer; god der
geneeskunst.
Escuriaal, o., koninklijk paleis bij
Madrid.
esitowaren, uitvoerwaren.
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essaieur
eskader, o., smaldeel, vlootafde-

ling.

eskadron, o., afdeling ruiterij

onder een ritmeester.

esoterisch, alleen voor ingewijden.
espada, stierenvechter, die met

een degen is gewapend.

espadon, houwdegen.
espagnole, Spaanse dans.
espagnolette, fijne wollen stof of

satijn; draairoede voor deur- of
venstersluiting; spanjolet.
espalier, latwerk; staketsel; leiboom; waaierboom.
esparcette, vlinderbloemig groenvoedergewas.
espartogras, of alfagras, Spaans
gras met taaie bladeren, waarvan
touw en papier gemaakt worden.
espices, klinkende munt, specie.
esperantist, beoefenaar en voorstander van het Esperanto.
Esperanto, o., wereldtaal, 1887
uitgedacht door dr. Zamenhof.
espirando, wegstervend.
esplanade, wandel- of exerceerplein; vrije plaats voor grote
gebouwen.
espressivo, (muz.) met uitdrukking.
esprit, geest, verstand, geestigheid; esprit de clocher: kleinsteedse geest; esprit de corps:
eenheid van denkwijze van personen van dezelfde stand of hetzelfde yak; esprit de l'escalier:
invallen, die to laat komen;
esprit fort: vrijgeest, vrijdenker;
esprit public: algemene denkwijze.
esquire, letterlijk: schilddrager;
in afkorting Esq.: op Engelse
brieven achter de naam van de
geadresseerde: heer.
essaai, o., onderzoek van goud of
zilver.
essay of essay, proeve, verhandeling; letterkundig of wetenschappelijk opstel.
essaieren, beproeven, toetsen.
essaieur, toetser; keurder van
gouden en zilveren voorwerpen;

essaieur
essayeuse: winkeljuffrouw, die de
kleding past.
essayist, schrijver van essays.
essence, het wezen, de geest; geconcentreerd aftreksel voor bereiding van limonade enz.; benzine.
essentie, het wezen van jets.
essentieel, wezenlijk, onontbeerlijk ; de kern van een zaak uitmakende.
essor, vlucht van een vogel ; hoge
vlucht, snelle ontwikkeling.
estacade, paalwerk, staketsel.
estafette, koerier, renbode.
estafetteloop, wedstrijd tussen
ploegen; deelnemers in elke
ploeg leggen na elkaar bepaalde
afstand af; voortgekomen uit
Griekse fakkelloop.
Estamento, Statenvergadering in
Spanje.
estaminet, herberg, kroeg.
estampe, kopergravure, prent.
estancia, grote veeboerderij in Z.Amerika.
estanciero, bezitter van een estancia.
estate, bezitting, landgoed, plantage.
ester, scheikundige verbinding van
alcohol met zuur.
estheet, kunstgevoelige, schoonheidsminnaar.
esthetiek, schoonheidsleer.
esthetisch, smaakvol, schoon,
kunstzinnig.
estimabel, achtenswaardig.
estirnatie, schatting, waardering.
estime, o., achting; gissing.
estimeren, achten; schatten, ramen; begroten.
est modus in rebus, in alles is een
maat; alles heeft zijn grens.
estomperen, doezelen.
estrade, verhoogd gedeelte in
een vertrek.
estrapade, wipgalg; wipzwaai van
kunstspringers; het steigeren en
achteruitslaan van paarden.
estrik, tegel.
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ethische richting

estropieren, verminken; kreupel
maken.
etablissement, o., vestiging;
stichting; inrichting; nederzetting.
etablisseren, vestigen; oprichten.
etage, verdieping van een gebouw ;
bel-etage: eerste verdieping.
etagêre, houten rekje voor snuisterijen of boeken.
etalage, uitstalling, het pronken.
etaleren, uitstallen, tentoonstellen;
vertoon maken.
&talon, ijkgewicht ; standaardmaat.
etalonneren, ijken.
etang, Franse naam voor strandmeer.
etape, stapelplaats; proviandmagazijn voor troepen; nachtkwartier ;

pleisterplaats.

etas, ouderdom, leeftijd.
kat, toestand; gesteldheid; etat

major: generale staf; al de officieren op een oorlogsschip; l'etat

c'est moi: de staat ben ik (woord
van Lodewijk XIV) ; Etats Generaux: Staten-Generaal.
etatisme, streven om de staat
steeds meer in het maatschappelijk leven to betrekken.
et cetera, enzovoorts.
eterniet, asbest-cementproduct.
eterniseren, vereeuwigen.
eternum vale, eeuwig vaarwel.
ether, stof in het wereldruim, die

alles doordringt (onderstelde
middenstof voor radiogolven) ;
vluchtige ontvlambare vloeistof
(ether).
etherisch, etherachtig; ijl; hemels.
ethiek of ethica, zedenleer.
ethisch, tot de zedenleer behorend;
zedekundig.
ethische richting, protestantsgodsdienstige richting, die innerlijke ervaring van verlossing of
zondenvergeving op de voorgrond stelt; destijds politieke
richting in Ned. Indie, die de
belangen der inlandse bevolking
op de voorgrond stelde.

ethologie
ethologie, deel der zoologie, dat
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de gedragingen der dieren bestudeert.
ethologische factor, in biologie
de factor die het gedrag van een
organisme bepaalt in samenhang
met het milieu.
ethyl, de grondstof van ether.
ethylalcohol of ethenol, wijngeest of spiritus.
etiket, opschrift met opgave van
inhoud.
etiolement, het kweken van kiemplanten in het donker.
etioleren, slap en geel worden van
planten door gebrek aan licht.
etiologie, leer der oorzaken,
vooral van ziekten.
etiquette, voorschrift voor de
goede toon; ceremonieel.
etnografie, volkenbeschrijving.
etnologie, volkenkunde.
Etoile du Nord, (Noordster), luxetrein Amsterdam—Parijs.
etonian, leerling van de bekende
Engelse public school Eton.
et pour cause, en met reden.
etre, wezen, zijn; fig. wat een titre:
wat een vervelend wezen.
et tu, Brute! gij ook, Brutus!
etude, oefening.
etui, koker, foedraal, schede.
etymologie, woordafleiding.
etymologisch, de woordafleiding
betreffend.
etymoloog, beoefenaar der etymologie.
etymon, o., stamwoord.
eubiotiek, kunst om lang te leven.
eucharistie, het r.k. heilig sacrament des altaars; eucharistisch
congres: om de twee jaren gehouden congres ter bevordering van
de verering van de eucharistic.
eudemonisme, leer die het geluk
beschouwt als doel van alle
streven en handelen.
eudiometer, werktuig om het
zuurstofgehalte der lucht te
meten.
eudoxie, goede naam.
euergeet, weldoener.

evacuatie
eufemisme, o., verschonende, ver-

zachtende uitdrukking.

eufemistisch, verschonend, ver-

zachtend, vergoelijkend.

eufonie, welluidendheid.
eufonisch, welluidend.
euforie, gevoel van lichamelijk

welzijn; waar de fysieke toestand
dit niet rechtvaardigt, ook kunstmatig opgewekt.
eugenese (eugenetiek), onderzoek
naar de factoren, die het menselijke ras kunnen verbeteren.
euhemerisme, leer van Griek
Euhemerus, die betoogde dat goden vergoddelijkte mensen waren.
euklaas, halfedelsteen, kleurloos,
groen of blauw.
eulaniseren, het motvrij maken
van wollen stoffen.
eulogie, zegewens : priesterzegen.
Eumeniden, verzachtende uitdrukking voor Erinyen : wraakgodinnen.
eumorfisch, welgemaakt.
eunjer, spookverschijning; spooksel.
eunomie, goede wetgeving; rust
en vrede in de staat.
eunuch, gesnedene, ontmande
eupathie, welvaren; geduld in
lijden.
Euphrosyne, een der Gratien,
vreugde (geefs ter) .
Eurazie, Europa en Azi8 als 6en
geheel.
Eurazier, afstammeling van Europ.
vader en Aziatische moeder.
eureka: ik heb gevonden.
euritmie, bewegingskunst bij
muziek of voordracht; in de
antroposofie gepropageerd.
eurybiont, organisme met groot
aanpassingsvermogen.
eustachiaanse buizen, verbindingsbuizen tussen het gehoororgaan en de keel.
Euterpe, de „verheugende", muze
der muziek.
euthanasie, een zachte dood,
pijnloos sterven.
evacuatie, ontruiming.

evacueren
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evacueren, ontruimen; ontlasten.
evaderen, ontvluchten; ontsnap-

pen.

evaluatie, waardering, schatting;

koersbepaling.
evalueren, schatten, waarderen.
evangelie, blijde boodschap; elk
der vier boeken over het leven en
de leer van Christus in het Nieuwe Testament; onbetwistbare
waarheid.
evangelisatie,
evangelieprediking buiten de kerk.
evangelisch, met het evangelic
overeenstemmend.
evangelist, een van de vier schrijvers der evangelien in het N.T;
evangelieprediker.
evaporatie, verdamping.
evaporeren, verdampen; uitwasemen.
evasie, ontwijking; uitvlucht;
voorwendsel.
evasief, ontwijkend; vaag.
evenement, o., voorval; gebeurtenis van belang.
evening-dress, avondkleding.
eventualiteit, mogelijk geval, gebeurlijkheid.
eventueel, in voorkomend geval;
mogelijk; gebeurlijk.
everlast, lichte, maar zeer sterke
wollen stof.
eversie, omverwerping, verwoesting.
evictie, uitwinning (ontzetting uit
eigendom), borgtocht.
evident, klaarblijkelijk, zonneklaar.
evinceren, overtuigen, staven;
borgtocht stellen; ontzetten uit
eigendom.
eviteren, ontwijken, vermijden.
evocatie, oproeping; roeping.
evolueren, zwenken ,ontwikkelen,
doormaken.
evolutie, ontwikkeling; troepenbeweging; zeemanoeuvre; evolutieleer: ontwikkelingsleer van
Darwin, volgens welke hogere
vormen van leven zich geleidet lagere ontwikkelen.

exaudi
evomeren, uitspuwen, braken.
evoqueren, oproepen.
evulgetur, het worde openbaar

gemaakt, toestemming van kerkelijke gezagsdrager om een
geschrift to publiceren.
evulsie, uitrukking, uittrekking.
evviva! leve!
ex, uit; voor titels, enz.: gewezen,
oud-, voormalig.
ex abrupto, plotseling.
ex absurdo, uit het ongerijmde.
exacerbatie, verergering (van een
ziekte).
exact, nauwkeurig, juist; exacte
wetenschappen: op bewijsbaarheden berustende wetenschappen, als wis- en natuurkunde.
nauwkeurigheid,
exactitude,
nauwgezetheid.
ex aequo et bono, naar recht en
billijkheid.
exaggeratie, overdrijving.
exaggereren, overdrijven.
exaltatie, opgewondenheid, overspanning.
exalteren, in vuur zetten, overspannen, verheerlijken.
examen, o., ondervraging (naar
bekwaamheden); onderzoek.
examinandus, degene, die ondervraagd wordt.
examinator, hij, die ondervraagt.
examineren, ondervragen, onderzoeken; examen afnemen.
exanimatie, moedeloosheid, ontmoediging.
exanimeren, ontmoedigen.
ex animo, van harte, opzettelijk.
exantheem, o., ontsteking, huiduitslag.
exarch, stadhouder der Oostromeinse keizers in Italie; metropoliet in de Grieks-Katholieke
Kerk.
exarchaat, o., ambt en gebied van
een exarch.
exarticulatie, ontwrichting.
exasperatie, verbittering, kwaadwillige overdrijving.
exaudi, naam van de zondag voor
Pinksteren.

ex capite
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executeur

ex capite, uit hoofde van, krach-

exclamatie, uitroep(ing), ge-

ex cathedra, van de leerstoel of

exclameren, uitroepen.
exclave, een van het grondgebied

tens.

kansel; pauselijke uitspraak als
door de hoogste geloofsleraar gedaan; op meesterachtige toon.
excavatie, uitholling, uitgraving;
excavateur: graafmachine.
excedent, o., overschot; overwicht.
excederen, to buiten gaan, overschrijden.
excellent, voortreffelijk.
excellentie,
voortreffelijkheid;
titel van ministers en andere hoge
staatsambtenaren.
excederen, uitmunten, zich onderscheiden.
excelsior, steeds hoger.
excentriciteit, uitmiddelpuntigheid ; zonderlingheid.
excentriek, zonderling; overspannen; grillig; van het gewone afwijkend; z. nw.: ronde schijf,
draaiend om een punt buiten het
middelpunt.
excentrisch, uitmiddelpuntig.
exceptie, uitzondering; tegenwerping (in rechten), verweer.
exceptioneel, bij uitzondering;
een uitzondering bevattend.
excerperen, uittrekken (uit geschriften).
excerpt, o., uittreksel.
exces, o., buitensporigheid; overdrijving ; gewelddadigheid.
excessief, buitensporig, overdadig.
exchange, wissel; ruil; beurs voor
koophandel.
exchequer, o., schatkist (in Engeland), exchequer-bill: schatkistbiljet.
excipieren, uitzonderen; tegenwerpingen maken.
excisie, uitsnijding.
excitantia, opwekkende middelen.
excitatie, opwekking; aansporing,
ophitsing; prikkeling
exciteren, opwekken; aanvuren;
verwekken.
exclamandum, o., uitroepteken.

schreeuw.

van een staat gescheiden klein
gedeelte.
excluderen, uitsluiten, afzonderen
exclusie, uitsluiting, wering.
exclusief, uitsluitend; bijzonder.
exclusivisme, o., stelsel van uitsluiting.
excommunicatie, kerkelijke ban;
uitsluiting van de kerkelijke
gemeenschap.
excon:ununieren, of excommuniceren, in de kerkban doen.
excrement, o., uitwerpsel; ontlasting.
excretie, uitscheiding; afscheiding
van voor het lichaam onbruikbare stoffen.
excrescentie, uitwas.
excudit, heeft gegraveerd (op gravures vaak met exc. aangeduid
met naam van de graveur).
exculpatie, vrijspreking, verontschuldiging.
exculperen, buiten schuld stellen;
iemand de schuld afnemen.
excursie, uitstapje, pleziertochtje,
uitweiding.
excusabel, vergefelijk, verschoonbaar.
excuseren, verontschuldigen.
excusez, neem me niet kwalijk!
excuus, o., verontschuldiging.
exeat, laat hem heengaan; permissiebiljet ; verlofpas.
execrabel, vloekwaardig, afschuwelijk.
execratie, verwensing, vervloeking.
executant, uitvoerder; iemand die
een vonnis ten uitvoer legt; iemand die een uitvoering geeft.
executeren, uitvoeren, volbrengen; voltrekken (vonnis); de
goederen van een schuldenaar
verkopen; terechtstellen.
executeur, uitvoerder; executeurtestamentair: uitvoerder van een
laatste wil.

executie
executie, uitvoering; voltrekking;
terechtstelling.
executoir of executoriaal, uitvoerbaar ; ter uitvoering gereed;
invorderbaar.
exegeet, schriftverklaarder.
exegese, verklaring, uitlegging
(vooral van de bijbel).
exegetiek, uitlegkunde.
exempel, o., voorschrift, voorbeeld; een exempel statueren:
een afschrikwekkend voorbeeld
stellen.
exemplaar, o., afdruk ; een van een
aantal gelijksoortige dingen.
exemplair, voorbeeldig, waarschuwend.
exempla docent, voorbeelden
strekken tot lering.
exempla sunt odiosa, voorbeelden zijn hatelijk; d.w.z.: noem
geen namen.
exempli causa, bijvoorbeeld, ook :
exempli gratia.
exempt, ontheven, vrijgesteld.
exemptie, vrijstelling, ontheffing,
uitzondering.
exequatie, gelijkmaking, verefferung.
exequatur, o., (woordelijk:) het
worde voltrokken; machtiging
tot ten uitvoerlegging van een
vonnis van een vreemde rechter;
goedkeuring tot afkondiging van
een pauselijke bul door een
regering; erkenning van een
consul door de regering van het
land, waar hij wordt aangesteld.
exequent, uitvoerder; invorderaar
van schulden.
exequeren, voltrekken ; innen
(gelden).
exequin, zielemissen; uitvaartplechtigheden.
exerceren, oefenen (vooral in de
wapenhandel), uitoefenen;
exercitie, oefening, vooral in de
wapenhandel.
exertie, inspanning, poging.
ex est, het is uit.
exeunt, zij gaan heen; treden af
(van het toneel).
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exmissie

exfoliatie, afbladering; afschilfering der beenderen.
exhalatie, uitademing, uitdam-

ping.

exhauster, leegpomper, zuig-

machine (voor verbruikte lucht
of stof).
exhibent, iemand die iets vertoont, Overlegt.
exhiberen, vertonen, overleggen.

exhibitie, vertoning; tentoonstelling; indiening.
exhibitionisme, ziekelijke neiging

zich te ontbloten en geslachtsorganen te tonen.
exhibitum, stempel op een stuk,
aangevend datum en nummer of
letter.

exhortatie, vermaning; opwekking.
exhumatie, opgraving (van lijken) .
exhumeren, opgraven.
exigeant, veeleisend.
exigentie, eis, vordering.
exigeren, eisen.
exiguiiteit, bekrompenheid, eng-

heid ; onbeduidendheid.

exil, o., verbanning; verbannings-

plaats.

exileren, verbannen.
eximeren, uitnemen, vrijstellen.
ex improviso, onverwachts; on-

voorzien.

existent, bestaande.
existentialisme, filosofie die uit-

gaat van het concreet, individueel menselijk bestaan.
existentie, bestaan; leven;
existeren, bestaan, zijn; kunnen
leven.
exit, hij of zij treedt af (in toneelstukken).
exitus, uitgang, einde.
ex jure, van rechtswege.
ex lege, buiten de wet; vogelvrij.
ex libris, uit de boeken; merk in
een boek, dat de bezitter aangeeft.
exmatriculeren, uit de studen-

tenlijst schrappen.

exmissie, gerechtelijke uitzetting;

uitdrijving.

ex more
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explicatie

ex more, volgens gebruik.
ex nihilo nihil, van niets komt

expeclieren, verzenden, afzenden.
expedient, afzender; uitweg, hulp-

exodium, o., uitgang, einde,afloop.
exodus, uittocht; uittocht uit

expediet, vlug, met spoed.
expediteur, verzender van goede-

niets.

Egypte, welke de naam heeft gegeven aan het tweede boek van
Mozes.
ex officio, ambtshalve.
exoftalmus, het uitpuilen van de
oogbol.
exogamie, (verplicht) huwelijk
buiten de stam.
exogeen, van buitenaf komend.
exonerend, ontlastend; in waterstaat : betrekking hebbend op
waterleiding.
exorbitant, overdreven, buitensporig.
exorciseren, uitdrijven van boze
geesten.
exorcisme, o., geestenbezwering;
duivelverbanning.
exorcist, geestenbezweerder; duivelbanner.
exordium, o., begin, inleiding.
ex oriente lux, uit het oosten
komt het licht.
exostose, beenuitwas, knoest.
exoterisch, voor niet-ingewijden.
exotisch, uitheems.
exotisme, o., zucht naar het uitheemse.
expander, spiraalveer om uit to
rekken.
expansibiliteit, uitzetbaarheid.
expansie, uitzetting (vooral van
gassen en vloeistoffen); uitbreiding van grondgebied of invloed; verbreiding van woorden
of taal buiten het oorspr. gebied.
expansief, uitbreidend; mededeelzaam; gericht op expansie.
expatrieren, het vaderland verlaten.
expectant, hij die hoopt op een
ambt.
expectatief, in afwachting.
expectoratie, uithoesting; ontboezeming.
expectoreren, slijm opgeven; zijn
hart uitstorten.

middel.

ren ; bevrachter.

expeditie, afzending, verzending;

krijgstocht; (wetenschappelijke)
tocht.
expeditionair, afzender, afschrijver ; bijv. nw.: tot een expeditie
behorend.
expensarium, o., opgave van
kosten.
expensen, uitgaven, proceskosten.
expensief, duur, met hoge uitgaven verbonden.
experientia docet, de ervaring
leert.
experientie, ondervinding, ervaring.
experiment, o., proefneming.
experimenteel, proefondervindelijk.
experimenteren, beproeven, de
proef nemen.
expert, deskundige.
expertise, onderzoek door deskundigen; ook: het door dezen
uitgebracht rapport.
expiatie, verzoening; boete; genoegdoening.
expieren, boeten; verzoenen door
boetedoening
expilatie, uitplundering; vervreemding van een nalatenschap.
expiratie, uitademing; afloop;
dood; einde van een termijn.
expireren, ten einde lopen; vervallen ; sterven.
explanatie, verklaring, opheldering.
explantatie, het brengen van
levend weefsel op voedingsbodem.
expletie, aanvulling.
expletief, aanvullend.
expletivum, o., aanvullingswoord;
stopwoord.
explicabel, voor uitlegging vatbaar.
explicatie, uitlegging, verklaring.

expliceren
expliceren of expliqueren, uit-

leggen, verklaren.
explicite, duidelijk.
exploderen, ontploffen.
exploit of exploot, o., betekening
van een dagvaarding of andere
rechtsakte door een deurwaarder.
exploitabel, wat winstgevend te
maken is.
exploitatie, ontginning; het winstgevend maken; nuttig gebruik;
uitbuiting.
exploiteur, ontginner; uitbuiter;
deurwaarder.
exploot, zie: exploit.
exploratie, onderzoek, doorvorsing van onbekend gebied.
exploreren, uitvorsen, nauwkeurig onderzoeken.
explosie, uitbarsting; losbarsting;
ontploffing.
explosief, ontplofbaar; explosiefstoffen: ontploffingsmiddelen.
exponent, aanwijzer; machtsaanwijzer van een getal; iemand die
in een groep een bepaald systeem
of politiek vertegenwoordigt.
exponeren, blootstellen.
export, exportatie, uitvoer.
exporten, uitgaande waren.
exporteren, uitvoeren; uitvoerhandel drijven; uitzetten.
exporteur, degene, die koopwaren
uitvoert.
exposant, inzender op een tentoonstelling.
exposé, o., overzicht, uiteenzetting.
exposeren, tentoonstellen; blootstellen; uiteenzetten, ontwikkelen.
expositie, tentoonstelling; uiteenzetting; ontvouwing.
expostuleren, eisen.
expres, uitdrukkelijk, voorbedachtelij k.
expres, zeer snelle trein tussen
grote plaatsen.
expresse, spoedbestelling.
expressie, uitdrukking.
expressief, vol uitdrukking; veelzeggend.
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extermineren

expressionisme, stroming in

beeldende kunsten die nadruk
legt op het subject en zijn fantasie, met verwaarlozing van de
objectieve vorm; ook in de
literatuur.
expressis verbis, nadrukkelijk,
met duidelijke woorden.
exprimeren, uitpersen; uitdrukken; te kennen geven.
exprobatie, verwijt; berisping.
ex professo, beroepshalve; opzettelijk.
expropriatie, onteigening; afkoop.
ex propriis, uit eigen middelen.
expulsie, verdrijving; uitdrijving;
afdrijving.
expulsief, afdrijvend, afvoerend
(middel).
exquis, exquisiet, uitgelezen,
voortreffelijk.
exspiratie, uitademing.
exspoliatie, plundering, beroving.
exsudaat, vloeistof die bij ontsteking uitgezweet wordt.
exsudatie, uitzweting.
extase, geestvervoering, verrukking; extatisch: verrukt.
ex tempore, voor de vuist, onvoorbereid.
extemporeren, voor de vuist
spreken, zingen, dichten.
extenderen, uitstrekken; vergroten.
extensie, uitgestrektheid, omvang.
extensief, uitgestrekt; uitbreidend.
extenuatie, verdunning; verzachting; vergoelijking.
extenueren, verdunnen; verschonen.
exterieur, uiterlijk, uitwendig; het
exterieur: het uiterlijk, de buitenzijde.
exteriorisatie, overdraging van
gevoel buiten het lichaam op
mensen of zelfs voorwerpen, een
betwist verschijnsel in de parapsychologie.
exterminatie, uitroeiing, verdelging.
extermineren, uitroeien, vernietigen.

externaat
externaat, o., dagschool (zonder

kostleerlingen).
externe, leerling van internaat,
die niet inwonend is.
exterritoriaal, buiten het gebied
van een land gelegen.
exterritorialiteit,
voorrechten
van in het buitenland verblijvende ambtenaren, vooral van een
gezantschap, die niet aan de
wetten van het land, waarin zij
vertoeven, onderworpen zijn.
extincteur, brandblusapparaat.
extinctie, blussing; uitsterving; geleidelijke uitdoving.
extingeren, uitblussen, verdelgen;
tenietgaan.
extirpatie, uitroeiing, verdelging.
extirpator, onkruidverdelger (een
landbouwwerktuig).
extorqueren, afpersen.
extorsie, afpersing; afdreiging.
extra, buiten, buitengewoon, bijzonder.
extract, o., uittreksel; aftreksel.
extractie, het uittrekken; het afscheiden (van metalen).
extraditie, uitlevering; overgaaf.

extra ecclesiam nulls salus,

buiten de kerk geen heil.

extraheren, uittrekken; uittreksels

maken; lichten (een vonnis, enz.)

extrait, zie: extract.
extraneiis, iemand, die een eind-

examen aflegt aan een inrichting
van onderwijs, zonder de lessen
daaraan gevolgd te hebben.
extraordinair, buitengewoon;
extraordin
' arius, buitengewoon
hoogleraar.
extraparlementair, buiten het
parlement staande.
extravagant, overdreven, buitensporig.
extravagantie, buitensporigheid;
ongerijmdheid.
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ezeltjesdrijver

extravageren, dwaasheden be-

gaan; onzin spreken; overdrijven.
extravert, naar de buitenwereld
georienteerd.
extravertie, door Jung ingevoerde
term voor op de buitenwereld
gerichte levenshouding.
extreem, tot de grens gaand, in de
hoogste graad.
extremes, tegenovergestelde zaken
of begrippen; les extremes se
touchent : de uitersten raken
elkaar.
extremis, (in), op het uiterste.
extremisme, het gaan of drijven
tot de uiterste consequentie van
een richting of beweging.
extremist, aanhanger van het
extremisme.
extremiteit, uiteinde; laatste toevlucht ; de extremiteiten: uiteinden van een lichaam; bijv.
handen en voeten.
extuberatie, gezwel, uitwas.
extumescentie, opzwelling
exuberant, overvloedig, te rijkelijk.
exuberantie, (onnodige) overvloed ; kwistigheid.
exulant, balling.
exulceratie, ettering, verzwering.
exuleren, in ballingschap leven.
exultatie, gejubel, grote blijdschap.
ex ungue leonem, aan de klauw
kent men de leeuw.
ex usu, door het gebruik.
ex voto, ten gevolge ener gelofte;
z. nw.: ex-voto: gift volgens gelofte, vooral aan de kerk gegeven.
ezeltje, o., (Barg.) lessenaar, winkellade; foulard, das.
ezeltjesdrijver, (Barg.) ladelichter.

F
f, 1,76•5r bedragen) gulden(s); vier-

de toon; femininum (taalkunde:
vrouwelijk); facit (heeft gemaakt) ; fiat (recepten: worde
gereedgemaakt); folio (boek- of
papierformaat).
F, Fahrenheit (thermometer); faster (op uurwerken); fellow (lid
van: bij Engelse titels), fluor
(scheikunde).
Fa, firma.
F.A.O., Food and Agriculture
Organization: voedsel en landbouworganisatie van de Verenigde Naties.
f.a.s., free along side: vrij langs
boord.
F.B.I., Federal Bureau of Investigation: Amerikaanse inlichtingendienst.
Fe., ferrum (ijzer).
ff, fortissimo: zeer sterk (in muz.)
Li., fiat insertio: worde ingevoegd.
f.o.b., free on board: vrij aan boord.
Lox., free on rail: franco wagon.
fr., franco.
f °.r°., folio recto (voorzijde) ; f°.v°. :
folio verso (keerzijde).
faas, horizontale balk op wapenschild.
Fabians, leden der marxistischreformistische socialistische vereniging in 1885 to London opgericht.
fabliau, Frans middeleeuws verhalend gedicht of sprookje.
fabricage, vervaardiging, bewerking.
fabricatie, vervaardiging.
fabriceren, vervaardigen, voortbrengen.
fabrikaat, o., vervaardigde waar;
voortbrengsel.
fabrikant, ondernemer van een
fabriek.
fabula docet, de fabel leert.
fabulant, sprookjesverteller, babbelaar.

fabuleus, fabelachtig, onwaar-

schijnlijk.

fabulist, fabeldichter.
façade, voorgevel.
face, aangezicht, voorzijde; en

face: van voren gezien.

face-a-main, lorgnet met vrij lang

en sierlijk handvat.

facet, geslepen rand van spiegels

en edelgesteenten; kant aan een
vraagstuk.
facetie, klucht.
facettenoog, o., veelvlakkig oog
van een insect.
facheus, verdrietig, ergerlijk;
droevig.
facheux troisieme, hinderlijke
derde.
facie, aangezicht, tronie.
facile princeps, zonder moeite de
eerste.
faciel, gemakkelijk, inschikkelijk.
faciliteren, gemakkelijk maken.
faciliteit, gemakkelijkheid, inschikkelijkheid.
facit, som, bedrag, uitkomst.
facon, manier, vorm, fatsoen; sans
facon(s) : zonder omslag, zonder
plichtplegingen.
faconneren, een vorm geven; fatsoeneren.
facsimile, o., volkomen gelijke
afdruk van een handtekening,
handschrift, enz.
facts, feiten, gebeurtenissen, Baden.
facteur, brievenbesteller.
factice, nagemaakt.
factie, staatkundige partij; aanhang; verzameling betogen bij
rederijkers.
factieus, onrustig, muitziek.
factisch, feitelijk, op feiten gegrond.
facto of de facto, door de daad,
eigenmachtig.
factoor, zaakwaarnemer, handelsagent.
factor, vermenigvuldiger (in de
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factor
rekenkunde) ; inwerkendekracht;
mede-oorzaak; vroeger: hoofd
van een factorij; dichterleider
van een rederijkerskamer.
factorie of factorij, Nederlands
handelskantoor in een vreemd
werelddeel.
factotum, o., een doe-al; duivelstoejager; manusje-van-alles.
factum, o., voorval, feit.
factureren, een factuur opmaken,
op de rekening zetten.
factuur, lijst van geleverde goederen met prijs; rekening.
facultas docendi, bevoegdheid
te onderwijzen.
facultatief, wat men doen of laten
kan, naar keuze.
faculteit, geschiktheid, vermogen
om iets te doen; een der hoofdgroepen van wetenschap, waarin
het onderwijs aan een universiteit is verdeeld ; al de hoogleraren
van zo'n hoofdgroep.
fadaise, beuzelarij.
fade, flauw, zouteloos, geesteloos.
fade in, toenemende
fade out,
afnemende scherpte van filmbeeld.
fading, het inzinken en weer opkomen aan geluidssterkte bij
radio-ontvangst.
fagging, het gehoorzamen en
diensten bewijzen van jongere
aan oudere leerlingen op Engelse
kostscholen.
fagocyten, cellen in het bloed
of de weefsels van het menselijk
lichaam, die organische of anorganische delen opnemen of
verteren.
fagot, houten blaasinstrument met
diepe toon; blaaspijp.
fagottist, fagotblazer.
faiblesse, zwakheid.
faience, met tinglazuur bedekt
aardewerk, genoemd naar Ital.
stad Faenza.
faille, lichte zijden stof.
failleren, zijn betalingen staken;
failliet gaan.
faillissement, failliet, o., on—

fallus

macht tot betalen; bankroet;
staking van betalingen.
failure, mislukking.
fainéant, leegloper.
fair, schoon, rechtmatig, eerlijk;
fair play: eerlijk spel; fair trade:
wederkerige bescherming in de
handel.
fair, jaarmarkt; beurs; fancy-fair:
liefdadigheidsbazaar.
faiseur, maker, plannenmaker;
geldschieter tegen hoge rente.
faiseuse, modekleermaakster.
fait, o., feit, voorval, gebeurtenis;
fait accompli: voldongen feit,
afgedane zaak; faits divers:
gemengde berichten; faits et
gestes: doen en laten.
fakir, mohammedaanse bedelmonnik; Indische, dikwijls wonderen
doende kluizenaar.
falckel, (Barg.) brief; bedelbrief;
fakkelen: een bedelbrief schrijven.
falaise, rotsige kust.
Falange, fascistische organisatie in
Spanje; aanhangers zijn falangisten.
falanstire, gezamenlijke werkplaats voor een groot aantal
werklieden, naar stelsel van de
Franse socialist Fourier.
falanx, gesloten slagorde.
falbala, boordsel aan vrouwenkleren, of gordijnen.
falconet, ouderwets veldgeschut.
faldistoreum, o., bisschopsstoel
in een kerk.
falerner, Zuiditaliaanse witte
wijn.
falie, eig.: mantel; op z'n falie
krijgen: pak slaag krijgen.
faliekam, geheel verkeerd.
fallacia, bedrog, schijnbaar bewijs ;
fallacia optica: gezichtsbedrog.
fallacieus, bedrieglijk.
falle, (Barg.) lichaamsgebrek; lane
maken: een lichaamsgebrek voorwenden bij het bedelen.
fallus, mannelijk lid in toestand
van erectie; symbool van vruchtbaarheid.

falsa
falsa, mv., vervalsingen, vooral

van geschriften.
falsaris, vervalser, meest in geschrifte.
falset of fausset, bij mannen
hoogste, bij vrouwen middelste
register van de stem; nabootsing
door een man van een vrouwenstem; kopstem.
falsificatie, vervalsing.
Falstaff, figuur uit Shakespeare's
werken; grootsprekend, zedeloos
mens, maar vol vernuft en humor,
falsum, o., bedrog; vervalst stuk.
Fama, godin van de roem; faam;
mare.
fameus, vermaard, berucht; uitstekend.
familiaar, gemeenzaam, vertrouwelijk.
familiariteit, gemeenzaamheid;
vertrouwelijke omgang.
famulus, dienaar.
fan, ventilator; enthousiast bewonderaar.

fan(a)al, scheepslicht ;

baken,
vuurtoren.
fanaticus, dweper, geestdrijver.
fanatiek, dweepziek.
fanatisme, o., dweperij, geestdrijverij.

fancy, inbeelding; inval; fancy-

fair, zie: fair; fancy-prijs: buitensporig hoge prijs.
fandango, Spaanse dans met begeI eiding van castagnetten en
gitaar.
fanegoramen,
planten met
zichtbare voortplantingsdelen.
fanfare, trompetgeschal; vrolijke
j achtmuziek.
fanfaron, windbuil, pocher.
fanfaronnade,grootspraak, pocheri j .
fanfreluches, waardeloze opschik ; strikjes.
fango, geneeskrachtige modder;
fangobad: modderbad.
fanion, vlaggetje om de richting
aan te geven.
fan-mail, de post, die beroemd
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filmacteur, toneelspeler enz. ontvangt.
fanon, vaantje.
fantaseren, verzinnen, zich aan
het spel der verbeelding overgeven; ijlen; ook: voor de vuist
en volgens zijngevoel een muziekinstrument bespelen.
fantasia, spiegelgevecht van Arabische ruiters.
fantasie, verbeelding; verbeeldingskracht ; droombeeld; gril.
fantasmagorie, het oproepen van
geestverschijningen ; schij ntoverij ; toverbeeld.
fantast, grillig mens; iemand met
al te rijke verbeelding.
fantastisch, op inbeelding berustend ; grillig; dwepend.
fantoccini of fantocheo, mv.,
poppenkast.
fantoom, o., spook, geest; schrikbeeld ; hersenschim; model, bij
het onderwijs in de geneeskunde
gebruikt.
farad, eenheid van electrische
capaciteit.
faradisatie, aanwending van de
electrische inductiestroom in de
geneeskunde.
faradisme, o., inductie-electriciteit, zoals die door Faraday werd
ontdekt.
farandole, soort dans van een lange rij dansers in de Provence.
farao, naam van de Oudegyptische vorsten.
farce, kluchtspel; grap; vulsel
voor spijzen (fijn gehakt vlees).
farceren, met fijn gehakt vlees opvullen.
farceur, grappenmaker; hansworst.
fardeel, mat voor verpakking van
producten uit de Levant of Verre
Oosten.
farderen, blanketten; optooien.
faribolen, zotheden; gekheden.
farien, farien-suiker, poedersuiker.
farine, meel; farine lactee: kindermeel.

farineus
farineus, meelachtig; witachtig.
Farizeeer, aanhanger van joodse

secte, in N.T. genoemd; schijnheilige, huichelaar.
farizees, schijnheilig.
farm, pachthoeve, boerderij.
farmaceut, bereider van artsenijen; apotheker.
farmaceutiek, kunst om artsenijen te bereiden.
farmaceutisch, artsenijkundig.
farmacie, artsenijbereidkunde;
apotheek.
farmacognosie, leer van de natuurlijke geneeskrachtige grondstoffen.
farmacologie, leer van de werking der geneesmiddelen.
farmacopoea, verzameling van
voorschriften voor de bereiding
van geneesmiddelen; receptenboek.
farmacotheek, huisapotheek, medicijnkist.
farmer, landbouwer, pachter.
far niente, o., het niets-doen.
faro, o., krachtig Brussels bier;
kaartspel.
faros of farus, vuurtoren.
farthing, kleinste Engelse koperen
munt.
Far West, het Verre Westen (van
Noord-Amerika).
faryngitis, keelontsteking.
farynx, keel, keelholte.
fasces, pijlenbundel met bijl, zinnebeeld der lijfstraffelijke rechtspleging bij de Romeinen; symbool van het fascisme.
fascinatie, betovering, verblinding; verrukking
fascine, takkenbos.
fascineren, betoveren, verrukken;
boeien.
fascisme, nationalistische, antidemocratische politieke beweging, die totalitaire en autoritaire
staatsgedachte voorstaat en het
leidersbeginsel aanhangt.
fascist, aanhanger van het fascisme.
fase, schijngestalte van maan
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planeten; tijdelijke toestand in
een ontwikkeling.
fas et nefas, recht en onrecht.
fashion, mode; goede toon.
fashionabel, naar de mode; wellevend.
fasti, mv., feestkalender, jaarboeken.
fastidieus, vervelend, verdrietig.
fastueus, pralend; hoogdravend.
fataal, noodlottig; heilloos; ongelukkig.
fatalisme, o., noodlotsleer; geloof
aan een noodlot.
fatalist, aanhanger der noodlotsleer.
fataliteit, onvermijdelijk noodlot;
onheil.
fata morgana, luchtspiegeling,
gezichtsbedrog.

fatigant, vermoeiend, vervelend.
fatigeren, vermoeien, lastig vallen ;

uitputten.

fatsen, spijbelen.
fatuiteit, dwaze zelfingenomen-

beid.

fatum, o., noodlot; bestemming.
faubourg, voorstad.
faufil, rijgdraad; faufilleren: rij-

gen; vasthechten; zich faufilleren : zich met mooipraten indringen.
fault, Engelse sportterm: misslag.
faun, bosgod en veldgod bij de
Romeinen.
fauna, lijst en beschrijving van de
inheemse diersoorten van een
land.
fausseren, verdraaien, ombuigen.
fausset, zie: falset.
faustisch, als van Faust, in de
trant van Faust naar hoogste
kennis en volmaaktheid strevend.
faute, fout, misstap; schuld; faute
d'argent : uit gebrek aan geld;
faute de mieux: uit gebrek aan
beter.
fauteuil, armstoel.
fauves, eig.: wilde dieren, groep
schilders die in 1903 tegen het impressionisme revolteerden te
Parijs.

faux
faux, vals, onwaar, bedrieglijk;

verdicht; faux-jour: vals licht;
faux-pas: misstap; faux-titre:
korte titel op het eerste blad, ook
,,Franse titel" genaamd.
faveur, gunst; welwillendheid;
faveurdagen : respij tdagen.
favorabel, gunstig, voordelig, genegen.
favoriet, gunsteling; paard, dat
bij wedstrijden de meeste kans
op winnen heeft.
favori's, mv., bakkebaardjes.
favoriseren, begunstigen, genegen zijn.
favorite, gunstelinge; troefaas.
favoritisme, o., het voortrekken
en bevorderen van gunstelingen.
favus, besmettelijk hoofdzeer.
fayence, zie: faience.
febriciteren, koortsig zijn.
febris, koorts; febris typhoidea:
tyfeuze koorts; febriel: koortsig.
fecit, heeft gemaakt.
fecunderen, bevruchten, vruchtbaar maken.
fecunditeit, vruchtbaarheid.
federaal,de statenbond betreffend.
federalisme, o., stelsel van vrije
verenigingen; streven om een
statenbond to vormen.
federalist, voorstander of lid van
een statenbond.
federatie, statenbond; bondgenootschap, bond.
fee, tovergodin, toveres.
fee, in Engeland honorarium van
een advocaat.
feeerie, toverballet; toverwereld.
feeling, het aanvoelen, gevoel.
Feldwebel, Duitse sergeant-majoor.
felicitatie, gelukwens.
feliciteren, gelukwensen.
fells domesticus, huiskat.
felix meritis, gelukkig door verdiensten.
fellah, Egyptische boer.
felloplastieklbeeldsnijdenuitkurk.
fellow, gezel; kameraad; ambtge-

noot, medelid; student in Engeland, die een studiebeurs heeft.
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fellowship, lidmaatschap.
feloek, klein sloepvormig schip

met twee masten in de Middellandse Zee.
felonie, trouwbreuk tegenover de
leenheer.
femen, my. (Barg.) vingers, grijpers.
femini(e)n, typerend voor bij
vrouwen normale, bij mannen
abnormale secundaire geslachtskenmerken.
femininum, vrouwelijk woord;
feminini generis: van het vrouwelijk geslacht.
feminisme, o., de vrouwenbeweging; het streven der vrouw naar
emancipatie.
fezninist(e), voorstand(st)er van
de vrouwenbeweging.
femme de chambre, kamenier.
fenacetine, wit, kristalachtig

poeder, in de geneeskunde dienend tot verlaging der lichaamstemperatuur, voor hoofdpijn,enz.
Fenians, geheim Iers genootschap
in de 19de eeuw.
feniks, mythologische vogel die
verjongd uit zijn as verrijst.
fend, sterk antiseptisch middel =
carbol.
fenologie, biologische wetenschap van de invloed van klimaat en seizoenen op de dierenen plantenwereld.
fenomeen, o., verschijnsel, vooral luchtverschijnsel; fig.: wonder, genie.
fenomenaal, verbazend, buitengewoon.
fenomenologie, leer der verschijnselen (bijv. van de godsdienst); wijsbegeerte die het
wezen der werkelijkheid door intuitieve schouw wil doorgronden.
fenotype, verschijningsvorm van
levende wezens, zoals deze
ontstaat door werking van erfelijke factoren en beInyloeding
door milieu.
feodaal of feudaal, leenroerig;
het leenstelsel betreffend.

fep
fep, (Barg.) dronkenschap; feppen:

zuipen; fepper: dronkaard.
ferlet, o., boekdrukkerswerktuig
om papier op te hangen ter
droging.
ferman of firman, schriftelijk
bevel van de Turkse sultan; pas,
aanstelling.
fermata of fermate, het aanhouden van een toon.
ferment, o., giststof.
fermentatie, gisting; beroering.
fermenteren, gisten.
fermeteit, flinkheid; standvastigheid.
fermezza, vastheid (muz.)
fermoir, sluithaak; slot of knip
van een boek.
feroce, stoutmoedig, onstuimig.
ferociteit, woestheid, wildheid.
ferronniere, gouden voorhoofdversiering.
ferrugineus, ijzerhoudend.
ferry, of ferry-boat, veerboot.
fertiel, vruchtbaar, winstgevend.
fertiliseren, vruchtbaar maken.
fertiliteit, vruchtbaarheid.
ferula, pauselijke kruisstaf.
fervent, ijverig, vurig.
ferveur of fervor, ijver, gloed.
fes, (muz.) een halve toon lager
dan f; zie : fez.
festijn, o., feest, gastmaal, eremaal.
festina lente, haast u langzaam.
festival, o., muziekfeest.
festiviteit, feestelijkheid.
festivo, feestelijk, plechtig.
festoen, guirlande van groen en
bloemen; ook gebeeldhouwde
slinger van bloemen en vruchten.
feston, versiering, rondje aan handwerk of kleding.
festonneren, met geborduurde
rand versieren.
feteren, feestelijk ontvangen, eer
bewijzen.
fetisj, voorwerp van afgodische
verering.
fetisjisme, o., fetisj-dienst; blinde
verering.
feudaal, zie: feodaal.
feudalisme, o., het leenstelsel.
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feudum, o., leen, leengoed.
feuillage, loofwerk (gesneden of
geschilderd).

feuille morte, dood blad; toer in

de luchtacrobatiek, waarbij het
toestel als een dood blad naar
beneden komt.
feuilletee, bladerdeeg.
feuilleteren, doorbladeren.
feuilleton, o., gedeelte van een
dagblad onder aan de bladzijden,
meestal een roman in vervolgen,
novelle, kritiek, causerie, enz.,
bevattend.
feu sacre, geestdrift.
fez, donkerrode wollen muts, meest
gedragen in de islamitische landen rond de Middellandse Zee.
fiacre, huurrijtuig; in Amsterdam:
aapje.
fiale of fiaal, ook pinakel genoemd,
een bekroning van Gotische
steunberen in de vorm van een
torentje.
fiancé, verloofde; voor het vrouwelijk: fiancee.
fiasco, eig. fles; fiasco maken: mislukken; failliet gaan; vallen (van
toneelstukken).
fiat, het geschiede, gunstige beschikking, inwilliging; fiat voluntas tua: uw wil geschiede.
fibel, gesp, haakje; stokje om de
letters aan te wijzen; a b c-boekje.
fiber, vulcaniet, uit papier of
katoen vervaardigd materiaal
voor koffers enz.
fibreus, vezelachtig.
fibrine, vezelstof.
fibula, Romeinse gesp; spangspeld ; zie ook: fibel.
ficelle, bindgaren; ficelleren: met
bindgaren vastbinden.
fiche, o., speelpenning bij het
kaartspel enz.
fichu, driehoekig halsdoekje.
fictie, verdichtsel, verzinsel.
fictief, verzonnen, verdicht.
fleas, kamerplant, geeft in natuur
veel caoutchouchoudend melksap.
fidalgo, adellijke van lagere rang
in Portugal.

fideel
fideel, trouw, opgeruimd, prettig.
fidel-commis, o., familiegoed, dat
niet verkocht mag worden; erfstelling. waardoor de erfgenaam
alleen he vruchtgebruik van een
bezitting krijgt, maar die niet
vervreemden mag.
fidel-commissair, erfgenaam van
een fidei-commis.
fideisme, leer volgens welke de
redelijkheid van het geloof onbewijsbaar is.
fidejussio, schriftelijke borgstelling.
fidel, fidelletje, (Barg.) vlo.
fideliteit, trouwhartigheid, opgeruimdheid.
fides, geloof; - qua creditur : waardoor geloofd wordt ; - quae creditur: hetwelk geloofd wordt.
fidibus, papierstrookje om een
pijp aan to steken.
fiduciair, op vertrouwen berustend ; z.nw.: vertrouwensman.
fiducie, vertrouwen; verwachting.
field, veld; al de paarden die aan
een wedren, al de spelers die aan
een sportpartij deelnemen.
fieramento, fiero, moedig, fier;
fiets, (Bart;.) rijl ,ul(len. twee
i ijksdaalciers.
fietsen, mv., (Barg.) handen; ook:
benen.
Fifth Avenue, duurste winkelstraat in New York.
fifty-fifty, half om half.
Figaro, naam van barbier uit
Beaumarchais' blijspel; type van
sluwe bemiddelaar in liefdeszaken; naam van Frans dagblad.
figurant, iemand die een zwijgende en kleine rol vervult.
figuratie, figuurlijke voorstelling;
al de figuranten samen; het aanbrengen van muzikale figuren.
figureren, een rol spelen; als figurant optreden.
figurisme, opvatting dat O.T.verhalen als figuren van het N.T.
beschouwd moeten worden.
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figurist, beginnend student aan
een r.k. seminarie; maker van
pleisterbeeldjes; aanhanger van
het figurisme.
filadelfie, broederliefde.
filagraan, o., fijn gouden of zilver
draadwerk; ingedrukte figuren
in het papier, watermerk.
filantroop, mensenvriend.
filantropie, mensenliefde; menslievendheid.
filantropisch, menslievend; liefderijk.
filatelie, postzegelkunde.
filatelist, liefhebber of verzamelaar van postzegels.
fil d'ecosse, katoengaren.
file, rij van mensen, rijtuigen,
enz.
fileet, metalen figuurlijn der boekbinders en zetters.
fileren, een toon aanhouden met
dezelfde intensiteit; een kaart
wegmoffelen; een vis van de
graat ontdoen.
filet, open kantwerk; dun uitgesneden reep vlees of vis; lendestuk.
filharmonisch, de toonkunst liefliebbend.
filhellenen, G rieksgezind en , vriet Iden der Grieken (in vrijheidsoorlog 1821-1828).
filiaal, kinderlijk (van kinderen
ten opzichte van de ouders).
filiaal, o., bijwinkel, -kantoor,
-bank.
filiatie,
afstammingsverwantschap.
filibuster, 17de-eeuwse zeerover
in Amerika ; thans : in de V.S. parlementslid dat obstructie voert.
filiere, reeks van partijen bij termijnhandel.
filippica, strafpredikatie.
filippie, (Barg.) tien gulden.
filippine, amandel met twee pitten; ook weddenschap of afspraak verbonden aan het eten
van zo'n amandel.
Mister, niet-student, ploert; bekrompen mens.

film
film, dun celluloid vlies voor fotografische of cinematografische
opnamen; lichtbeeldenstrook;
rolprent; filmvoorstelling.
film-diva, vermaarde filmactrice.
filologie, taalwetenschap, beoefefling van de taal en letterkunde
van een yolk, vroeger van de
oude, nu ook van de nieuwe
letteren.
filoloog, beoefenaar der filologie.
filomeel, nachtegaal; zangster.
filopedie, liefde voor kinderen;
zorg voor kinderen.
filoselle, vlas- en floretzijde.
Mosemiet, vriend der joden.
filosofaster, waanwijze, schijnfilosoof
filosoferen, wijsgerig beschouwen.
filosofie, wijsbegeerte.
filosofisch, wijsgerig.
filosoof, wijsgeer.
filou, schurk, bedrieger.
filter, toestel voor het doorzijgen
van vloeistoffen; toestel voor het
zuiveren van water; plaat of
laag, die alleen lichtstralen van
bepaalde kleur doorlaat.
filtraat, wat door filtreren verkregen is.
filtratie, doorzijging.
Mtreer, werktuig tot zuivering
van water of het zetten van
koffie.
filtreren, door middel van filter
zuiveren of bereiden.
Shrum, o., toverdrank om liefde op te wekken.
final, wat het einde of slot betreft; bijw.: algeheel, volkomen.
finale, einde, slotstuk; ook: beslissingswedstrijd (in sport).
finalisme, leer volgens welke plan,
doel of eindoorzaak richting
geeft aan de verschijnselen.
finaliteit, bepaaldheid van doel.
finance, in: la haute finance: de
geld-aristocratie; de invloedrijke
geldmannen.
financieel, de geldzaken betreffend; geldelijk.
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financien, de geldmiddelen.
financier, iemand, die verstand

heeft van geldzaken; bankier,
geldman.
fin-de-siecle, woordelijk : einde der
eeuw; decadent.
fine, in uitdr. ter fine van (bijv.
advies, rapport); om advies,
rapport te geven of uit te brengen.
fineer, dunne platen van fraai
hout op meubelen van goedkoper hout.
fineerzaag, figuurzaag.
fine-fleur, de bloem der bevolking.
fineren, dunne laagjes op elkaar
leggen; met laagjes hout bedekken; zuiveren van goud en
zilver.
finesse, fijnheid, sluwheid; fijn
onderscheid.
fingeren, verdichten, verzuimen,
voorgeven.
finis, o., einde; finis coronat opus:
het einde kroont het werk.
finish, eindpunt (sport).
finishing touch, de laatste hand,
de laatste toets.
finito, afgesloten, geeindigd.
finitum, zie: finito.
finto, (conto finto), gefingeerde
factuur; opgaaf van vermoedelijke prijzen en onkosten.
fioel, zie: pinakel.
fiool, glazen flesje met lange hals.
fioretto, fioritura, (muz.) versiering.
fire, vuur; fire-annihilator: werktuig, waarmee door gasontwikkeling een kleine brand kan worden
geblust; fire-proof: vuurvast;
fire-side: hoekje van de haard.
firma, naam, waaronder een handelszaak wordt gedreven.
firmament, o., uitspansel; sterrenhemel.
firman, zie: ferman.
firmant, lid ener firma; handelsgenoot.
firn, korrelig sneeuwijs op gletsjerhellingen boven sneeuwgrens in poolgebied.

first rate
first rate, van de beste hoedanigheid.
fis, (muz. verhoogde f.
fiscaal, de fiscus betreffend.
fiscus, staatsschatkist, rijksbelastingen; gezamenlijke belastingambtenaren, de belastingdienst.
fissiel, splijtbaar.
fistel, kunstmatige of door verzwering ontstane etterafleider.
fistuleren, gewild hoog zingen.
fit, in orde, in goede conditie.
fitis, zangvogel, klein, geel, bouwt
nest op de grond.
fitter, workman die buizen aanlegt
of repareert (gas-, waterleiding
enz.).
fitting, verbinding tussen electrische stroomdraden en lamp;
hulpstuk tussen buizen; klein
machine-onderdeel.
Fitz, Normand isch voorvoegsel
voor natuurlijke zoon, bijv.
Fitzgerald.
five-o'clock-tea, middagthee in
Engeland.
fixatie, vaststelling; bepaling.
fixatief, vernislaag over tekeningen; stof om weefsels te verharden ten einde er preparaten van
te snijden.
fixeer, chemisch middel om foto's
te fixeren.
fixeren, vasthechten; vaststellen;
strak aankijken; foto's ongevoelig maken voor licht.
fixum, o., vaste som, vaste jaarwedde.
f)eld, hoogvlakte in Noorwegen.
fjord, lange en smalle inham in
rotsige kust.
flacon, sierlijk stopflesje voor likeur enz.
fladder, (Barg.) krant; speelkaart.
flagellanten, geselmonniken (in
de 13e eeuw).
flagellantisme, geseling om de
geslachtsdrift te prikkelen.
flagellaten, in water levende,zowel
eigenschappen van planten als
van dieren vertonende organismen.
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flagellatie, geseling, zelfkastiidi ng .
flaggelleren, geselen.
flageolet, kleine dwarsfluit; soort
van bleekgroene boon.
flagornerie, pluimstrijkerij; flikflooierij.
flagrant, brandend, in het oog
lopend; flagrante delicto: op
heterdaad (en flagrant &lit).
flair, fijne neus (voor iets), handigheid.
Flak, luchtafweergeschut (afk. van
Fliegerabwehrkanone).
flambard, slappe vilthoed met
brede rand.
flamberen, even in de vlam houden om haar of veren weg te
schroeien; zengen, roosteren.
flamboyant, vlammend, flikkerend; flamboyante Gotiek: late
Gotiek.
flamingant, voorstander der
Vlaamse taalbeweging in Belgie.
flamingo, reigerachtige rose vogel
met zware snavel.
flaneren, rondslenteren.
flaneur, slenteraar; straatslijper;
drentelaar
flankeren, de flanken beschermen
of dekken; aan weerszijden doen
vergezellen.
flans, soort matrijs, kartonnen
platen, gebruikt bij het drukken
van kranten, ter reproductie van
autotypieen.
flapper, modern meisje.
flat, woning in een huizencomplex
met alle vertrekken op een verd ieping.
flat-race, wedren op de vlakke
baan.
flatteren, vleien; goed staan; leugenachtigz voorstelling geven.
flatterie, vleierij.
flattens, vleiend, flatterend.
flatulent, opgeblazen, winderig.
flatulentie, opgeblazenheid, winderigheid.
Santo, fluit; flautone: basfluit;
flauto piccolo: de kleinste dwarsfluit.

flebile
flebile, klaaglijk, jammerend (muz.)
flebitis, aderontsteking.
flebotomie, aderlating.
flecteren, in taalkunde: verbuigen.
flegma, kalmte, onverstoorbaar-

heid, ook: ongevoeligheid.

flegmatiek, flegma bezittend.
flegmatische tekens (in astrolo-

gie), Kreeft, Schorpioen, Vissen.
Hens, (Barg.) melk.
flep, (Barg.) getuigschrift.
flepje, o., (Barg.) papiertje, briefje, bankbiljet.
flerecyn, jicht.
fletcheren, lang(zaam) kauwen.
fletrisseren, doen verwelken;
schenden; belasteren.
fletrissure, schandvlek; brandmerk.
fleur, bloem; bloei; puikste; zie
ook: fine fleur.
fleuret, schermdegen.
fleuretten, zoete woordjes, vleierijen.
fleurist, bloemenvriend, bloemkweker.
fleuron, bloemvormig sieraad op
kroon, pinakel enz.
flexibel, buigzaam, gedwee; buigbaar; voor verbuiging vathaar
(in de taalkunde).
flexibiliteit, buigz a amheid .
flexie, buiging; woordbuiging.
flibustier, zeerover; vrijbuiter.
flik, (Barg.) krant; spel kaarten.
flintglas, o., zeer wit en helder
kiezelglas voor kijkers, enz.
flip, (Barg.) lade, !kast; ook: wagon.
flirt, verliefde spelerij ; coquetterie ;
iemand, die aan flirt doet.
flirtation, zie: flirt.
flirten, spelen met liefde; coquetteren.
flobert, licht achterlaadgeweer.
flogiston, voorheen in scheikunde denkbeeldige stof, die
hoofdbestanddeel van brandbaar
lichaam uitmaakte.
floodlight, ineenvloeiende belichting van gebouwen enz.
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fluxie
Flora, bloemgodin; de inheemse

planten in een land; de beschrijving daarvan.
floreal, achtste maand (in de
eerste Franse republiek) , 20 april 19 mei.
floreen, Friese goudgulden; oude
grondbelasting in Friesland ;
floreenplicht: verplichting in de
dijklasten te betalen.
floreren, bloeien.
floret, schermdegen.
florijn, oorspr. Florentijnse munt,
later ook Ned. gulden, afgekort
f of fl.
florissant, bloeiend.
florist, bloemkweker.
flottant, drijvend, dobberend, zwevend.
flotteren, drijven, dobberen,
zweven.
flottille of flottielje, kleine vloot ;
smaldeel.
flou, zacht, week (bij schilders).
flous, smoesje, uitvlucht.
fluctuatie, schommeling, ongestadigheid.
fluctueren, schommelen, weifelen.
fluide, vloeibaar.
fluiditeit, vloeibaarheid, losheid.
fiuldum, o.. onweegbare stof;
inagnetisehe uitstraling.
fluor, element uit groep der halogenen.
fluorescentie, directe uitzending
van geabsorbeerde straling door
vaste stoffen, met dezelfde of gewijzigde golflengte.
fluoriet, vloeispaat.
fluther, trilling van vliegtuigonderdelen, optredend bij overschrijding der kritische snelheid.
fluviometer, werktuig om de
stroomsnelheid van een rivier te
meten.
fluwijn, steenmarter.
flux de bouche, radheid van spreken; in het Frans komt de uitdrukking niet voor.
flux de paroles, woordenrijkdom.
fluxie, vloeiing; vloed; buikloop.

Flying Dutchman
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Flying Dutchman, Vliegende
Hollander.
Fo, Chinese naam voor Boeddha.
foamite, blusmethode met taai
schuim, dat koolzuur ontwikkelt.
fobie, angstgevoel t.o.v. bepaalde
omstandigheden of verschijnselen, zonder aanwijsbare oorzaak.
bijv. agorafobie: pleinvrees.
focus, haard; brandpunt.
foedraal, schede, koker; overtreksel.
foehn of fiihn, sterke zoele zuidenwind in de Alpen; haardroger.
foelie, dun geslagen metaal, i.h.b.
kwik met tinlaag achter spiege]s;
specerij; (Barg.) kerfstok.
foetus, onvoldragen vrucht.
foezel, slechte jenever.
foi, geloof, trouw; de bonne foi:
to goeder trouw. oprecht.
foire, jaarmarkt.
fok, (Barg.) bril; bijv. nw.: rijk;
een fokke vrijer: een rijke kerel.
foks, (Barg.) goud ; fokse oksenaar
:

gouden horloge ; fokse spie : gou-

den tientje; fokse slang: gouden
ketting.
folder, vouwblad voor reclame.
foliant, bock in zeer root 1 011)121111 :
.

ill

foholorma a .

folie, d■A. aaslieid ; zi n ncloo, I) e id .
folieren, de bladzijden van een
boek nuinmeren.
folio, formaat van een vel druks;
in folio: in de hoogste graad;
folio recto: op de rechterzijde
van het blad; folio verso: op de
volgende of keerzijde van het
blad.
folium, o., blad.
Folkething, de Tweede Kamer in
Denemarken.
folklore, kennis en leer der sagen,
sprookjes, spreekwoorden, zeden
en gebruiken van een yolk.
folklorist, beoefenaar van de
folklore.
folliculair, onbeduidend journalist.
follikel, zakje bij klieren en kliercellen.

fontanel
foment, warme omslag,.
fomentatie, verwarming door omslagen.
fomenteren, warme pappen aanwenden; omslagen geven; in
gisting brengen; aanstoken.
fonce, donker van kleur.
fond, bodem, grond; achtergrond;
A fond: grondig; au fond: welbeschouwd.
fondament, zie: fundament.
fondamenteel, zie: fundament eel.
fondant, suikergoed dat in de
mond smelt.
fondatie, stichting, grondlegging.
fonderen, zie: funderen.
fonds, o., geld; fondsen, geldvoorraad; de gezamenlijke werken,
die een uitgever in oplaag heeft;
stichting tot uitkering van ingebracht kapitaal: pensioen-,
ziekenfonds enz.; publieke fondsen: staatsschuldbrieven; a fonds
perdu: met afstanddoening van
het kapitaal; verloren som; fondscatalogus: lijst van al de boekwerken van een uitgever.
foneem, taalklank als deel van een
klanksysteem in een taa I.
fonetiek, k I a nkleer.
fonetisch, volgens de klank ; lone-

tisch schrift: schrijfwijze, die zo
nauwkeurig mogelijk de uitspraak der letters weergeeft.
fonk, (Barg.) licht.
fonkert, (Barg.) kachel.
fonograaf, toestel dat geluiden
opneemt en weergeeft.
fonogram, plaat of rol, waarop
het door de fonograaf voortgebrachte is vastgelegd.
fonola, zie : pianola.
fonologie, klankleer, welke onderscheiden fonemen in een systeem
brengt.
fonometrie, het meten van geluiden.
fontanel, kunstmatige zweer tot
afleiding van kwade vochten; de
weke schedelnaad bij zeer jonge
kinderen.

fooddropping
fooddropping, het neerwerpen
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van voedsel uit vliegtuigen.
foon, maat voor menselijke gewaarwording van geluidsterkte.
foor, jaarmarkt, kermis.
foot-ball, o., voetbal.
forain beslag, (rechtsterm), beslag tegen vreemdelingen.
foramen, opening.
foraminiferen, zeer kleine zeediertjes (gaatjesdragers).
force majeure, overmacht.
forceps, verloskundige tang.
forceren, dwingen, noodzaken,
overweldigen.
foreest, woud.
Foreign Office, o., Engels ministerie van buitenlandse zaken.
forens, iemand die in een andere
plaats woont dan waar hij een
werkkring heeft.
forfait, euveldaad ; forfait : ineens,
voetstoots (bij aanbesteding).
for interieur, geweten, innerlijk.
formaat, o., grootte en vorm, inzonderheid van een boek; een
persoon van formaat: een persoon van betekenis.
formaline, ontsmettingsmiddel.
formaliseren, alle vormen en
regels in acht nemen ; zich formaliseren, zich geergerd tonen.
forinalisme, het meer aan de
vorm dan aan de betekenis of
inhoud hechten; vormendienst.
formalist, iemand, die zich geheel
aan de uiterlijke vorm houdt.
formaliteit, rechtsvorm, gebruik;
vormelijkheid.
formaliter, vormelijk
formateur, maker, schepper, samensteller (vooral vanministerie) .
formatie, vorming, samenstelling
bijv. van legerafdelingen; in formatie vliegen van vliegtuigen:
groep van gesteenten of aardlagen in bepaalde perioden gevormd.
formeel, vormelijk, volgens de
vorm; uitdrukkelijk.
formeren, vormen, scheppen.

foto
formicatie, het mierenkruipen:
een huidkriebeling.

formidabel, geducht, ontzaglijk.
formule, wijze van voorstelling;

overeengekomen vorm; woordelijk voorschrift, model, voorbeeld.
formulier, vaststaande tekst; gedrukt schema, dat moet worden
i ngevuld.
fornicatie, hoererij.
forsythia, sierheester met felgele
bloemen: Chinees klokje.
fort, datgene waarin iemand uitmunt: „het Frans is niet zijn
fort".
forte, fortemente (muz.) sterk
(te spelen), krachtig.
fortes fortuna (adjuvat), het geluk helpt de sterken; wie waagt,
die wint.
fortificatie, versterking: vesting.
fortificeren, versterken.
fortissimo, (muz.) zeer krachtig.

fortiter in re, suaviter in modo,

krachtig in het handelen, zacht
in het optreden.
forto, (muz.) krachtig.
forts, o., (Barg.) kleinigheid, duit:
ik geef daar geen forts voor.
Fortuna, geluksgodin; geluk, fortuin.
forum, o., markt, marktplaats:
gerecht ; rechtbank ; Forum Romanum : plein te Rome waar het
yolk samenkwam.
forward, voorwaarts; de aanvaller
in het voetbalspel.
forza, kracht.
forzando, forzato (muz.) versterkend.
fosfaten, fosforzure zouten.
fosfor, witte of geelachtige lichtontvlambare stof.
fosforesceren, licht afgeven in
het duister.
fosgeen, giftig, kleurloos gas.
fossa, kuil, gracht, groeve.
fossiel, uit de grond gedolven,
versteend; fossielen: versteende
overblijfselen van dieren en
planten uit de voorwereld.
foto, in samenstellingen: licht.

fotochemie
fotochemie, leer van de chemische
werking van licht.
fotochromatisch, met gekleurd
licht (werkend).
fotogeniek, geschikt (van personen vooral) om bij fotografie een
fraai resultaat to geven.
fotogram, lichtbeeld, vooral voor
wetenschappelijke doeleinden.
fotogravure, zinkcliche, verkregen langs fotografische weg (zie
ook: zincografie).
fotolithografie, lichtsteendruk,
het overbrengen langs fotografische weg van beelden op steen.
fotometer, lichtsterktemeter.
fotomontage, het combineren van
foto's tot een samenhangend
geheel.
foton, lichtkwantum.
fotosfeer, zichtbaar oppervlak
van de zon.
fototypie, langs fotografische weg
vervaardigd cliché.
fotse, boze vrouw, tang (Zuidned.) .
foudroyant, verpletterend, blik-

semend.
foudroyeren, razen en tieren;
krachtig beschieten.
fouilleren, aan den lijve onderzoeken.
foulard, bonte zijden stof uit
Indie; zijden zakdoek.
foule, mensenmenigte, volkshoop.
fouling, begroeiing van scheepswanden met laag organismen
onder water.
foul play, oneerlijk spel.
fourage, voeder (inzonderheid
voor paarden) ; voedsel voor het
leger.
fourageren, voeder of levensmiddelen opsporen.
fourageur, soldaat met fourageren
belast.
fourgon, legerwagen; pakwagen.
fourier, onderofficier met de zorg
voor kleding en uitrusting belast.
four in hand, met de vier (rijden).
fourmilleren, wemelen, krioelen.
fourneren, verschaffen, bezorgen;
inleggen met hout; een lot in de
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franc
staatsloterij fourneren; een lot
door bijbetaling geldig maken
voor een volgende klasse.
fournissement, o., inleg, aandeel ;
storting, bijbetaling.
fournisseur, leverancier; fournisseur de la cour : hofleverancier.
fournituur, leverantie; verschot
van kleermakers en naaisters;
fournituren : benodigdheden bij
het kleermaken.
fourragires, vangsnoeren, schouderkwasten (bij militairen).
fourruur, pelswerk, bont.
fox-terrier, kleine gladharige
hond.
foxtrot, moderne stepdans.
foyer, haard, brandpunt; koffiekamer in schouwburgen enz.
fra, afkorting voor frater :
broeder, monnik
fractie, breuk, gedeelte van een
geheel; staatkundige groep, onderdeel van een partij ; breking
der lichtstralen.
fractioneren, trapsgewijze distilleren.
fractuur, breuk, beenbreuk;
Duitse drukletter.
fractuurletter, lettertype naar
Gotisch schrift gemaakt, in Duitsland toegepast.
fragiel, breekbaar, broos.
fragiliteit, breekbaarheid, broosheid, vergankelijkheid; bouwvalligheid.
fragment, o., brokstuk.
fragmentarisch, stuksgewijze; bij
brokken.
frahm, slingertank in schepen.
fraicheur, frisheid; koelte; levendigheid.
fraise, aardbeikleurig.
fraise, stormpaal; dubbele geplooide halskraag; boorwerktuig: frees.
framboesia, tropische huidziekte.
frame, o., fietsraam; raamwerk;
stellage.
franc, eenheid in muntstelsel van
Belgie, Frankrijk en Zwitserland.

Francaise
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fricandeau

Francaise, Franse dame; dans; frauduleus, bedrieglijk, bijv. in:
a la Francaise : op zijn Frans.
frauduleus bankroet.
franchement, vrijmoedig, rondfreatisch oppervlak, stand van
de grondwaterspiegel (geologie).
borstig.
franchise, openhartigheid, rondfree kick, vrije schop (voetbal).
borstigheid ; vrijdom van vracht free-lance, eig. huursoldaat, tegenwoordig o.a. journalist die niet
of invoerrechten.
franciscaan, monnik der orde
vast verbonden is aan een
van de H. Franciscus (van Assisi),
blad.
minderbroeder.
frees, roterende beitel bij metaalfranciseren, verfransen.
bewerking; zie ook: fraise.
franc-mason, vrijmetselaar.
freesmachine, machine voor tuinfranco, portvrij; vrij.
bouw, die de grond verkruimelt.
francs-tireurs, naam, afkomstig freetrade, vrijhandel; freetrader,
uit Frans-Duitse oorlog van 1870,
voorstander van de vrijhandel.
voor niet tot een Leger behorende, freewheel, vrijwiel.
zelfstandig militair optredende fregat, vroeger : snelzeilende drieburgers.
master ; thans : licht oorlogsvaarfrank, naam voor Europeaan in
tuig, vooral voor onderzeebootde Levant.
bestrijding.
frankeren, vrachtvrij, portvrij freight, vracht.
maken.
frEle, teer, broos.
franskiljon of fransquillon, frenesie, bezetenheid.
Frans-gezinde Vlaming.
frenetiek, razend, verwoed.
frappant, treffend, in het oog frenitis, hersenontsteking.
vallend.
frenologie, schedelleer.
frapperen, treffen, indruk maken; frenometer, instrument voor scheook in ijs zetten, afkoelen (bijv.
delmeting.
champagne).
frequent, menigvuldig, herhaald.
frappez toujours, hood vol, blijf frequentatie, nicnigvuld;g .te.,

doot !tarot-yeti op het/elide mulertA crp!

frase, volzin, uitdrukking; ook :
zinledig gezegde; in de muziek:
maat, motief.
fraseren, het waarneembaar maken van begin en einde van een
zin; ook: muzikale interpunctie.
fraseologie, gebruik van holle
woorden.
fraseur, praatjesmaker.
frater, orde- of kloosterbroeder,
die niet tot priester is gewijd.
fraterniseren, zich verbroederen.
fraterniteit, broederschap.
fratricide, moord op broeder of
zuster.
fraude, bedrog, ontduiking; smokkelarij.
frauderen, bedriegen, smokkelen;
bedrieglijk benadelen; ontd iken.

bt oil.; erkect.; orngang.
frequentativurn, O., w erkwoord,

dat een herhaald doen uitdrukt,
bijv. trappelen = herhaald trappen.
frequenteren, geregeld bezoeken,
omgaan met.
frequentie, geregeld bezoek; menigvuldige herhaling; aantal geluids-, licht- enz. trillingen per
seconde.
frere et compagnon, (met iemand) zeer bevriend.
fresco, fris, vrolijk, levendig; z.
nw.: muurschildering; schildering op verse kalk.
freule, adellijke ongetrouwde dame
friand, lekkerbek, snoeper.
friandise, lekkernij, snoepachtigheid.
fricandeau, kalfs- of varkensvlees
van de bil.

fricassee
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Fiihrer

fricassee, gefruit fijn gehakt vlees,

frondeur, slingerwerper; ook lid

fricasseren, bakken of stoven van

front, o., voorhoofd; voorgevel,

of vis.

reepjes vlees; fruiten; ook : in de
pan hakken.
frictie, wrijving.
friction, besprenkeling en inwrijving van hoofdhaar met verfrissende vloeistof; deze vloeistof zelf.
friendly game, vriendschappelijk
spel (sportterm).
fries, vlak gedeelte in kroonlijst,
bouwvlak van zuil.
frigidaire, koelhuis; ijskast.
frigide, koud, koel.
frigiditeit, koudheid, koelheid;
vooral geslachtelijke kilheid.
frigorie, eenheid van koude, gelijk
aan calorie.
frigorifico, koelhuis.
frikkadel of frikkedil, bal gehakt.
frimaire, maand van 22 nov.-21
dec. in de eerste Franse republiek.
fripon, gauwdief; schelm; guit.
friponnerie, schurkerij; boevenstuk ; guiterij.

frisco, ijswafel in chocola.
friseren, het haar krullen.
friseur, kapper.
frison, krul, lok.
frissen, zuiveren van ruw ijzer,

door in gesmolten toestand er
zuurstof over te leiden.
frisson, huivering,
frissoneren, huiveren rillen.
frisuur, kapsel, haartooi.
frituur, in vet gebakken spijs.
frivool, nietig, onbeduidend, lichtzinnig, wuft.
frivolite, haakwerk, spoelkant.
frivoliteit, lichtzinnigheid, beuzelachtigheid.
frObelen, jonge kinderen bezighouden met spel en knutselwerk
om het verstand te ontwikkelen,
genoemd naar paedagoog F. Fro5bel (1782-1852).
fronde, slinger; politieke partij in
Frankrijk tijdens de minderjarigheid van Lodewijk XIII.
fronderen, in oppositie zijn, mokken.

der Fronde; oppositieman.

voorzijde; de naar de vijand gekeerde gevechtslinie; front maken: pal staan; front slaan: vertoon maken.
frontaal, wat het front betreft;
als z.nw.: altaardoek.
frontier, grens.
frontierplaats, grensplaats.
frontispice, voorgevel, titelblad,
titelplaat.
fronton, o., driehoekige bovengevel ; versiering aan de gevel,
boven deuren of ramen.
frotte, weefsel met ruw oppervlak.
frotteren, wrijven, gladmaken.
frotterin, (Barg.) smeerpoets.
frottola, meerstemmig Ital. lied
van ca. 1500 van amoureuze aard.
frou-frou, geruis van zijden stoffen;
gevulde biscuitwafel.
fructidor, vruchtmaand, 12de
maand van de eerste Franse republiek (van 18 aug. - 16 sept.).

fructifieren, vruchtdragen, bloeien
fructose, vruchtensuiker.
fructuarius, vruchtgebruiker.
frugaal, matig, spaarzaam; eenvoudig.

frugaliteit, spaarzaamheid, matigheid.

frustratie, verijdeling, teleurstelling.

frustreren, teleurstellen,verijdelen
frygische muts, rode voorover-

hangende muts der oude Frygiers ; teken der vrijheid in
Frankrijk.
ftisis, tering, tuberculose.
fuchsine, rode kleurstof uit aniline
verkregen.
fuero's, oude Spaanse wetten, die
privileges waarborgden.
fuga, meerstemmig muziekstuk,
waarin verschillende stemmen,
elkaar opvolgend, eenzelfde motief herhalen.
fugitief, voortvluchtig.
Fiihrer, leider, titel van A. Hitler
als leider der nazi-beweging.

fuit
fuit, is (er) geweest, is dood.
fulguriet, dondersteen; opening

in de grond door een bliksemstraal gemaakt.
fulgureren, bliksemen.
fullback, achterspeler bij voetbal.
full dress, in ambtskledij; in
groot-gala; groot tenue.
full-employment, volledige werkgelegenheid.
full speed, met voile snelheid.
fulminaat, o., knalzuurzout.
fulminant, bliksemend, knallend;
razend, woedend.
fulmineren, uitvaren, schelden,
razen.
fumarole, spleet, waaruit vulcanische gassen ontwijken.
fumeur, roker.
fumigatie, beroking.
fumist, rookverdrijver.
fumiste, grappenmaker, fopper.
fumisterie, fopperij; grap.
fumoir, rookkamer.
fun, grap; plezier.
functie, bezigheid; ambtsverrichting; bediening.
functionaris, ambtenaar; bekleder van een ambt.
functioned, betrekking hebbend
op bijzondere werking of verrichting ; functionele stoornis (psychiatrie); stoornis in de werking
der prikkels.
functioneren, werken, in werking
zijn; dienst doen.
fundament, o., grondslag; grondbeginsel; metselwerk enz. waarop een gebouw rust.
fundamentalisme, een vooral in
V.S. voorkomend, streng rechtzinnig protestantisme, dat zich
hevig verzet tegen de evolutieleer.
fundamenteel, wezenlijk, oorspronkelijk ; gewichtigst.
fundatie, grondlegging, stichting.
fundator, stichter.
funderen, grondvesten, stichten.
fundering, het funderen; grondslag van bouwwerk.
Fundgrube, vindplaats, vooral
van oudheden.
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futiliteit
fundus, grond, bodem; stuk land,
landgoed.

funibre, wat een begrafenis betreft; treurig, somber.

funest, verderfelijk, heilloos.
fungeren, dienst doen; werken, in
werking zijn.

fungibel, (economie), vervang-,
verwisselbaar.

fungicide, strijdmiddel tegen
schimmeis.

fungus, zwam, paddestoel.
funiculaire, kabeispoorweg.
funiculair water, water dat boven

het capillair oppervlak door
gronddeeltjes in de bodem vastgehouden worth.
fureur, woede; hevige begeerte.
furie, wraakgodin; helleveeg, boosaardige vrouw; woede; soldatenoproer (Spaanse furie 1576 en
Franse furie 1583).
furieus, woedend; dol.
furioso, (muz.) heftig.
furlong, achtste deel van Eng. mijl.
furore waken, opgang maken,
bijval vinden.
furor loquendi en furor scribendi, spreekwoede en schrijfwoede.
furtief, heimelijk; steelsgewijze.
furunkel, steenpuist.
fusain, houtskoolschets.
fusk-pen,stuurinrichtingvanauto.
fuselage, geraamte van de romp
van een vliegtuig.
fusie, samensmelting; vereniging
van partijen of groepen om een
doel to bereiken.
fusillade, geweervuur; het doden
hiermee.
fusilleren, doodschieten.
fusioneren, een fusie aangaan.
fust, o., groot vat.
fustage, vaatwerk, verpakking.
fusti, aftrek voor beschadigde
waren.
fustie, kind van een blanke en
mustie, — een mustie is weer een
kind van een blanke en een
mulattin.
futiliteit, nietigheid, nietswaardigheid, beuzelachtigheid.

futurisme
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futurisme, in Italie ontstane

richting in de kunst, die naar
uiterste dynamiek streefde met
verbreking van elke traditie.
futurum, o., toekomst; toekomstige tijd van een werkwoord.
fuyard, vluchteling.
fylacterium, wachtpost, toevluchtsoord, amulet, gebedsriem van de joden.
wachter, beschermer;
fylax,
waakhond.
fylloxera, druifluis.
fylogenese, recapitulatie van de
evolutie van een soort in het
embryo.
fylogenie, wetenschap van de
ontwikkeling van planten en
dieren uit lagere vormen.
fysiater, arts die de natuurgeneeswijze toepast.
fysiatrie, natuurgeneeswijze.
fysica, natuurkunde.
fysicus, natuurkundige.
fysiek, fysisch, volgens de

natuur, lichamelijk.
fysiek, z.nw.: natuurlijke gesteldheid van het lichaam.
fysiocraat, aanhanger van het
stelsel dat (in de 18de eeuw) de

gabber

natuur, met name de aardbodem,
als bron van alle rijkdom beschouwde.
fysiocratie, de kracht der natuur.
fysio(g)nomie, gelaat (strekken,)
voorkomen.
fysiognomiek, kunst om iemands karakter uit zijn gelaatstrekken to lezen.
fysiognomist, gelaatskundige.
fysiologie, wetenschap, die handelt over het leven en de organische verrichtingen.
fysioloog, beoefenaar der fysiologie.
fysionomie, zie: fysiognomie.
fysische therapie, geneesmethode, zonder gebruikmaking van
medicijnen, door water, licht,
oefeningen enz.
fytogeen, uit planten ontstaan.
fytograaf, plantenbeschrijver.
fytografie, plantenbeschrijving.
fytologie, plantkunde.
fytopaleontologie, kennis der

voorwereldlijke planten.

fytopathologie, leer der plan-

teziekten.

G
g, gram; in natuurkundige formu-

les gravitatie; in koersnoteringen:
gedaan; 5de toon; Rom. getal:
400.
Ga, gallium (element).
Gal., (brief aan de) Galaten.
gcm, gram-centimeter.
Gen., Genesis (bijbelboek).
gen., genitief.
Gestapo, Geheime Staatspolitie
(in nat.-soc. Duitsland).
G.G., gouverneur-generaal (voorheen in Ned. Indie).
G.M., geografische mijl; Gloriosae
Memoriae: roemrijker nagedachtenis.

G.P.U., of Gepeoe, staatspolitie in

de Sowjet-Unie na 1922.

gat'', (Barg.) man. (my.: gajes, zie

aldaar).

gaal, kale streep in weefsels, dunne

plek in gebreide goederen; stalkruid.
gabs, nog niet gepelde rijst.
gabaar of gabare, praam, plat
roeivaartuig; lichter.
gabardine, waterdicht gemaakte
katoen of wollen stof voor regenjassen.
gabberen, (Z.-Ned.) schertsend
hardop lachen.
gabber, (Barg.) kameraad, vriend;

gabber
gabbertaal: taal der kameraden,
bargoens, dieventaal.
gabbro, stollingsgesteente, als
bouwmateriaal gebruikt.
gabel, tol (hek) ; zoutbelasting;
work.
Gabriel, een der aartsengelen,
Gods bode.
schilderen,
slecht
gacheren,
knoeien.
gadjener, (Barg.) slager.
gadolinium, scheikundig element:
zeldzame aarde.
gag, inlassing, van een acteur op
het toneel van scene of grap in
een film.
gaga, zwakhoofdig, kinds ; z.nw.:
kindse oude heer.; (Indon.)
hooggelegen rijstveld.
gagaat, zwarte barnsteen; steenkool.
gage, onderpand ; loon; soldij,
bezoldiging.
gagement, o., bezoldiging, soldij;
pensioen.
gagist, (Z.-Ned.) regimentsmuzikant.
gagne-pain, broodwinning.
gagne-petit, scharenslijper.
gagne, gewonnen.
gaillard, vrolijke snaak; flinke
vent.
gaillarde, oude Franse springdans,
voorganger van, de menuet.
gajes, (Barg.) yolk, mensen; blinkende gajes: politieagenten in
uniform; dof gajes: speurders,
rechercheurs; link gajes: lui, die
niet te vertrouwen zijn; tof gajes
yolk, waarop te vertrouwen is.
gakmoos, o., (Barg.) handgeld;
eerste geld, dat men inbeurt.
gakwar, Indische vorstentitel.
gala, hoffeest; i.h.a. luisterrijke
partij, staatsiekleding.
galactiet, delfstof, melksteen.
galactisch, op de melkweg betrekking hebbend.
galactometer, instrument om het
vetgehalte van melk te bepalen.
galactose, melksuiker.
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galangang, (Indon.) dijkje om
een rijstveld.

galant, hoffelijk, welgemanierd ; ge-

dienstig ; ook betrekking hebbend
op minnehandel; galant avontuur: liefdesavontuur; galante
wereld: zie demi-monde; galante literatuur: erotische literatuur.
galante, galantemente, (muz.)
fijn, bevallig.
galanterie, hoffelijkheid ; ook :
minnehandel; galanterieen:
snuisterijen.
galant homme of galantuomo,
fatsoenlijk, fijn beschaafd man.
galantine, koud vleesgerecht met
spek en truffels.
galeas of galjas, groot Venetiaans
zeil- en roeischip.
galei, breed roeischip, dat gewoonlijk door dwangarbeiders (galeislaven) werd voortgeroeid ; eikehouten of metalen plankje, waarop de letterzetter plaatst hetgeen
hij gezet heeft.
galerij, gang of gaanderij ; kunstverzameling; mijngang; rang in
de schouwburg.
galf, o., (Barg.) mes.
galg, (Barg.) knip of grendel van
een deur ; bretel.
galigaan, cypergras, waarvan de
wortelstok een gembersmaak
heeft; in moerassen en aan oeverkanten.
galimatias, wartaal, onzin.
galjard, verouderde naam voor
drukletters van corps 8.
galjas, zie: galeas.
galjoen, o., Spaans koopvaardijof oorlogsschip in vroeger tijd.
galjoot, 1 6de-eeuws zeilschip,
kleine galei.
gallego, bewoner van de Spaanse
provincie Gallicie; sjouwerman
en waterdrager te Lissabon;
zoele noordwestenwind.
Gallicaanse Kerk, r.k. kerk in
Frankrijk, die naar onafhankelijkheid van de paus streeft.
gallicisme, o., aan het Frans ont-

gallicisme
leende Nederlandse uitdrukkingen.
o., onverschilligheid
in godsdienstzaken.
gallofiel, vriend der Fransen,
gallofobie, afschuw van alles
wat Frans is.
gallomaan, harts tochtel ijk v ereerder van al wat Frans is.
gallomanie, overdreven zucht
voor al wat Frans is.
gallon, Engelse maat, ruim 4 liter.
Gallup-poll, opinieonderzoek, opgericht door H. G. Gallup in
1935 in de V.S.
galmei, met ijzeroker vermengd
zink, zinkerts.
galoche, overschoen.
galon, o., goud- of zilverboordsel.
galouneren, van galons voorzien.
galoppade, Engelse springdans.
galopperen, met sprongen lopen;
een galop dansen.
galvanisatie, het toepassen van
galvanische stroom in de geneeskunde; het bedekken van ijzeren
voorwerpen met een dunne laag
zink.
galvaniseren, een galvanische
stroom door het lichaam voeren.
galvanisme, o., de door Galvani
in 1791 ontdekte scheikundige
electriciteit.
galvano, door galvanisering verkregen cliche.
galvsmocaustiek, heelkundige
bewerkingen met behulp der
electrische warmte.
galvanometer, meter voor nauwkeurige electrische metingen.
galvanoplastiek, het opleggen
door electrolyse van een metalen
laag op de een of andere stof;
middel om voorwerpen te vergulden en te verzilveren.
galvanoscoop, instrument om de
aanwezigheid van zwakke galvanische stromen te onderzoeken.
galvanotherapie, electrothera-

pie.

galvanotypie, vervaardiging van
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afdrukken van galvanoplastisch
bewerkte platen.
gamba of gambe, knieviool, violoncel.
gambade, luchtsprong, bokkesprong.
gambiet, schaakpartij, waarbij,
om tot dc aanval over te gaan,
reeds in het begin een pionoffer
gebracht wordt.
gambir, Indische looistof, in Europa verf- en geneesmiddel.
game, spel.
gameet, geslachtscel, die zich met
andere verenigt voor geslachtelijke vermenigvuldiging.
gamelan, volledig stel Javaanse
muziekinstrum enten ; Javaans
orkest.
gamel(le), blikken soepketel voor
soldaten en matrozen.
gamin, Parijse straatjongen, loopjongen.
gamlang, soort xylophoon, een
gamelan-instrument.
gamma of gamme, toonladder,
die met de g begint; derde letter
van het Griekse alfabet.
gammastralen,
radio-actieve
stralen met korte golflengte.
gammel, (Barg.) ziek, wrak.
gammor, (Barg.) domkop, ezel.
gamogonie, geslachtelijke vermenigvuldiging d.m.v. gameten.
gander, mannetjesgans of gent.
gang, georganiseerde misdadigersbende in V.S.
gangster, lid van een gang.
ganglion, zenuwknoop; mv.:ganglien.
gangraena of gangreen, o., koudvuur, verderf, verrotting.
ganef, (Barg.) dief; gannefen:
stelen, bedriegen.
ganteren, handschoenen aantrekken.
Ganymedes, schenker van Zeus;
schone jongeling.
gapeek, gedroogde, in schijven
gesneden cassave.
gappen, (Barg.) stelen, wegnemen ;
pakken.

garage
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garage, stalling voor auto's.
garancine, de uit meekrap verkregen kleurstof.
garanderen, waarborgen.
garant, borg; waarborg.
garantie, waarborg; borgstelling;
vrijwaring.
garcon, knaap ; kelner, vrijgezel.
gargonne, vrouwentype uit de
jaren '20, die het jongenstype
nabootste.
garde, wachter ; ook : roede (van
Sinterklaas) ; garde du corps : lijfwacht ; garde-champétre: veldwachter ; de oude garde: de vooraanstaande ouderen.
garde-meuble, bergplaats voor
meubels.
gardenier, tuinier of kleine boer
in Friesland.
garden-party, tuinfeest.
garderobe, kleerkast; voorraad
kledingstukken; bewaarplaats
voor kleding in schouwburg enz.
gardiaan, overste in franciscaner
of capucijner klooster.
gardoe, wachthuisje op Java.
gareel, o., tuig van een trekdier.
Gargantua, reus uit de roman van
Rabelais; geweldig eter.
gargouille, waterspuier van dakgoten, i.h.b. van Gotische kerken
in de gedaante van draken-,
Ieeuwen- of monsterkop.
garmond, druklettersoort van 9
punt.
garneersel, stof om kledingstukken
mee to garneren.
garneren, versieren, opvullen;
omzomen; stofferen.
garnering, het garneren; garneersel.
garni, gemeubileerd.
gamier, planken of matten, onder,
om of op stortgoederen in scheepslading.
garnituur, garneersel; stel bijeenhorende voorwerpen, voor opschik enz.
garnizoen, o., militaire bezetting;
standplaats van militairen.
garoe, fijngestampte bast van ga-

gaudeamus
roebomen; blaartrekkend middel.
Garoeda, legendarische vogel uit
Hindoe- en Javaanse mythologie,
wapendier van de Indonesische
republiek.
garotteren, knevelen.
garter, zie: Order of the Garter.
Gascogner, bewoner van Gascogne ; praalhans, grootspreker;
gasconnade: grootspraak; snoeverij.
gasjewijnen, (Barg.) weggaan,
er van door gaan, eigenlijk op
een fiets (sjewijn of zwijn).
gasoline, petroleumether en zeer
vluchtige benzine.
gassenen, (Barg.) zwerven.
gasser, (Barg.) zwerver ; spek,
zwijn.
gasserol, (Barg.) pet; gassie: pet
of muts ; glimmend gassie: agent
van politic.
gasteralgie, maagpijn.
gasteren, op toned gastrollen
vervullen.
gastreren of gastereren, een gastmaal geven.
gastrilogie, buiksprekerij.
gastriloog, buikspreker.
gastrisch, wat de maag of de buik
aangaat.
gastritis, maagontsteking.
gastronomie, kunst van lekker
eten en drinken; fijne kookkunst.
gastronoom, lekkerbek,smulpaap.
gastropoden, slakken die op de
buik kruipen, buikpotigen.
gastroscopie, maagonderzoek.
gastrotomie, operatief openen
van de maag.
gatenplateel, o., vergiet; hij is zo
dicht als een gatenplateel: hij
kan nets verzwijgen.
gattes, (Barg.) deugniet.
gauche, links, onhandig; ongeschikt.
gaucherie, linksheid, onhandigheid ; lompheid.
gaucho, cowboy van de Zuidamer.
pampa's.
gaudeamus igitur, begin van

gaudeamus
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studentenlied: laten wij dus
vrolijk zijn.
gaudium, o., vreugde, pret.
gaufreren, met een beet ijzer
figuren op stoffen drukken;
gaviaal, krokodil met lange snuit,
in India vooral in de Ganges
voorkomend, heilig dier aan
Visjnoe gewijd.
gavotte, deftige Oudfranse dans
in 2/2 maat.
gavver, (Barg.) kameraad, makker.
gazeren, met gaas of fibers overtrekken ; omsluieren.
gazet of gazette, courant, dagblad.
gazometer, gasmeter.
gazon, o., grasperk; graszode.
gazonneren, een grasperk aanleggen ; met graszoden beleggen.
geaccidenteerd, ongelijk (van
bodem).
geaccrediteerd, vertrouwen genietend (handelshuis enz.); ook :

wat in een zaak behoort.
geautoriseerd, gevolmachtigd.
geavanceerd, vooruitstrevend.
gebbe, schepnetje aan een gaffelstok om vis te vangen.
gebbetje, (Barg.) grapje, pretje.
gebeft gajes, (Barg.) de heren
rechters.
gebenedijde, gezegende (de
maagd Maria).
gebenst, (Barg.) gezegend.
geber, Perzisch priester der vuuraanbidders ; ongelovige.
geblaseerd, verstompt door te veel
genot.
geblindeerd, aan alle zijden gedekt of beschermd, bijv. een
geblindeerde auto of trein.
geborneerd, beperkt, begrensd;
bekrompen.
gebosseleerd, gedreven, met verheven figuren bewerkt (van goud
en zilver).
gebrand, (Barg.) schuldig; een
gebrande jongen: iemand, die

geacharneerd, zeer gesteld, verzot op; verwoed.
geacheveerd, voltooid; volkomen
uitmuntend in zijn soort.
geaffaireerd, druk, bedrijvig.
geaffecteerd, gemaakt, gekunsteld.
geaffideerde, vertrouweling.
geagiteerd, zenuwachtig.
gealieneerd, gekrenkt in zijn
geestvermogens.
gealimenteerd, onderhouden, verpleegd ; een gealimenteerde armlastige.
geallieerden, bondgenoten.
gealtereerd, ontsteld; verminkt.
geanimeerd, opgewekt, aangemoedigd ; vrolijk.
gearcase, kettingkast van een fiets.
gearing, versnelling; bij een fiets
kamrad op de trapas.
gearticuleerd, duidelijk uitgesproken.
geaspireerd, met aanblazing uitgesproken.
geassocieerde, vennoot.
geassorteerd, voorzien van alles,

gebroedsel, o., (Barg.) familie.
gebrouilleerd, in onmin, twistend ; verward.
gecasseerd, afgezet uit post of
bediening; vernietigd.
gecharmeerd, bekoord, verrukt,
betoverd.
geciviliseerd, beschaafd.
gecoiffeerd, zich vereerd gevoelend, gevleid.
gecombineerd, samengesteld.
gecommitteerde, afgevaardigde,
lasthebbende; toeziener bij examens.
gecompliceerd, ingewikkeld, samengesteld.
gecompromitteerd, in ongelegenheid gebracht; aan onaangenaamheden of schande blootgegeven.
geconditioneerd, (goed of slecht),
in goede of slechte toestand verkerend.
geconfedereerden, verbondenen.
geconserveerd, bewaard, onderhouden.

van geloofsbrieven voorzien.

veel op zijn kerfstok heeft.

geconsterneerd
geconsterneerd, onthutst, ver-

baasd.

gedagis, (Barg.) inlichting, waar-

schuwing; iemand de gedagis
ingeven: iemand de les lezen,
waarschuwen.
gedallest, (Barg.) in ellende, zonder geld, op straat (staan).
gedebaucheerd, verliederlijkt.
gedecideerd, vastbesloten, stout.
gedegradeerd, verlaagd in rang;
van zijn ambt ontzet.
gedelegeerden, afgevaardigden;
aangewezen personen.
gedeporteerde, gebannene naar
een bepaalde plaats.
gedepraveerd, verdorven.
gedeputeerde, afgevaardigde; lid
van het dagelijks bestuur van een
provincie.
gederangeerd, uit het spoor gelopen, niet goed bij het hoofd.
gedesillusioneerd, uit een schone droom gewekt; ontgoocheld.
gedesinteresseerd, belangeloos.
gedesoeuvreerd, werkeloos, niets
om handen hebbend.
gedetailleerd, in bijzonderheden.
uitvoerig.
gedetermineerd, besloten; vastberaden ; beslist.
gedisciplineerd, onder tucht
staande; aan tucht gewend.
gedisponeerd, gestemd, gehumeurd; geschikt, aangelegd voor.
gedistilleerd, o., sterke dranken.
gedistingeerd, zich onderscheidend, voornaam.
gedoft, (Barg.) gepoetst; gedofte
hiepen: gepoetste schoenen.
gedomicilieerd, woonachtig.
gedoteerd, van zekere inkomsten
voorzien; begiftigd.
gedrost, (Barg.) op de loop gegaan; naar de bajes gedrost:
naar de gevangenis gebracht.
geichauffeerd, verhit; driftig,
boos.
geelanceerd, slank, rank van gestalte.
geemancipeerd, gelijkgesteld in
rechten; een geemancipeerde
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vrouw: een vrouw, die voor zich
dezelfde rechten als een man
eist.
geemployeerde, beambte, bediende.
geemporteerd, door drift meegesleept.
geempresseerd, druk bezig, haastig.
geevaporeerd, grillig, opgewonden, vol inbeelding.
geexalteerd, overspannen, zeer
opgewonden.
geexpireerd, vervallen; afgelopen.
gefingeerd, verzonnen, bedacht;
gefingeerde rekening: geraamde
rekening.
geflest, (Barg.) beetgenomen.
gefloten, (Barg.) gestolen;
geforceerd, gedwongen, gewild,
onnatuurlijk.
gefortuneerd, vermogend.
gegageerd, eervol ontslagen.
geganteerd, met handschoenen

aan.

gegeneerd, gedwongen, verlegen.
gegradueerd, in bezit van een

academische of militaire graad.

gehandicapt, belemmerd, jets in

zijn nadeel hebbend.

geheibeld, (Barg.) gestoord.
gehenna, o., (Hebreeuws), dal van

Hinnom bij Jeruzalem, waar eens
kinderen aan de Moloch geofferd werden; hel; plaats der
pijniging.
geiluk, o., (Barg.) aandeel.
geilkenen, (Barg.) delen onder
elkaar.
geimpliceerd, verwikkeld, in betrokken.
gein, (Barg.) pret, pleizier; geintjes : grappen, lolletjes.
geincarneerd, belichaamd (in).
geincrimineerd, aanleiding gegeven hebbend tot een gerechtelijk onderzoek.
geindigneerd, verontwaardigd.
geindisponeerd, ontstemd, ongesteld, niet in zijn humeur.
geinteresseerd, betrokken in;
niet belangeloos.

geiser
geiser, bron met heet water op

IJsland; warmwatertoestel.
geisha, Japanse danseres.
geisoleerd, afgezonderd.
gekko, soort Indische hagedis.
geknipt, (Barg.), gepakt, aangehouden.
gekwalificeerd, bevoegd, gerechtigd.
gel, geleiachtige massa, ontstaan
uit colloidale oplossingen van
bepaalde stoffen.
gelatine, geleiachtige stof uit beenderen getrokken; beenderlijm.
gelatineus, geleiachtig.
gemaniereerd, gekunsteld.
gemarineerd, ingelegd in gekruide azijn.
gemeleerd, gemengd ;doorgeschud
(van kaarten).
gemet, o., vlaktemaat in Zeeland
en Zuid-Holland, ongeveer een
halve hectare.
Gemini, tweelingen (sterrenbeeld).
gemmen, halfedelstenen waarin

figuren zijn gesneden.
gemodereerd, gematigd; als
volksterm: gemoedereerd.
gemot, o., (Barg.) gerecht, recht-

bank.

genant, hinderlijk, lastig.
gendarme, marechaussee; veld-

wachter.

gendarmerie, korps gendarmen;

hun kazerne.

gene, hinder, overlast; geldgebrek ;

verlegenheid.

genealogie, geslachtskunde; ge-

slachtslijst, stamboom.

genealogisch, geslachtkundig.
genealoog, geslachtkundige.
genegotieerd,
onderhandeld;

aangegaan ; gesloten (een lening).

generaal, algemeen; (in samen-

stellingen) : opperste, eerste; consul-generaal: de eerste consul,
voornaamste consul; generale
staf: de staf van het leger, de
officieren, die de bevelhebber
bijstaan bij de krijgsvoorbereiding.
generaal, bevelhebber van een
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legerkorps ; generaal-majoor : bevelhebber van een brigade.
generalisatie, algemeenmaking
generaliseren, algemeen maken,
veralgemenen.
generalissimus, opperbevelhebber.
generaliteit, algemeenheid, staatsmacht ; Generaliteitslanden : in de
republiek der Verenigde Nederlanden die landstreken, die veroverd waren en niet gerekend
werden tot de Zeven Provincien.
generatie, voortbrenging ; worming, ontstaan; geslacht; mensen uit dezelfde tijd, van dezelfde
leeftijd ; afstamming, nakomelingen.
generatio spontanea, ontstaan
van leven uit levenloos organisch
materiaal.
generator, voortbrenger, s tamvader ; toestel dat kracht ontwikkelt, dynamo.
generen, hinderen, in ongelegenheid brengen; zich —; zich
verlegen voelen.
genereren, verwekken, voortbren-

gen.

genereus, edelmoedig, mild.
generisch, generiek, tot het ge-

slacht, de soort, behorend.
edelmoedigheid,
mildheid.
generoso, (muz.) met verhevenheid.
genesis of genese, ontstaan;
scheppingsgeschiedenis; eerste
der boeken van Mozes.
genet, Spans paardje; genetkat:
een roofdier, dat veel op een
marter gelijkt.
genetica, erfelijkheidsleer.
genetisch, het ontstaan, de oorsprong verklarend.
geniaal, scheppend, oorspronkelijk, vol genie.
oorspronkelijkheid;
genialiteit,
vindingskracht; gave van vernuft en verbeelding.
Genickstarre, nekkramp.
genie, o., aangeboren geestelijke
generositeit,

genie
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begaafdheid; scheppingskracht;
ook: persoon, die deze eigenschappen in hoge mate bezit;
ook: het wapen der genietroepen ; militaire bouwkunde.
genitalia, genitalien, teeldelen,
geslachtsdelen.
genitives of genitief, tweede
naamval.
genius, beschermgeest; schutsengel.
genocide, moord op een ras; yolksmoord.
genre, o., soort; schrijftrant; wijze
van schilderen; genre-stukje:
schildering van een toned uit het
dagelijks leven.
gens, geslacht of familie bij de
oude Romeinen (my.: gentes).
gentile, (muz.) liefelijk.
gentilhomme, edelman.
gentle hint, zachte wenk.
gentleman, fatsoenlijk man, heer;
man van eer en van stand.
gentlemanlike, een man van eer
en van stand waardig.
gentlemen's agreement, overeenkomst, waaraan men als man
van eer gehouden is.
gentry, de lagere adel in Engeland.
genufiexie, kniebuiging.
genus, o., geslacht; sekse; soort.
geo, in samenstellingen duidt aan
dat het begrip aarde in deze
woorden voorkomt.
geoccupeerd, met bezigheden
overladen.
geocentrisch, met de aarde als
middelpunt.
geodesie, aardmeting; landmeetkunde.
geofaag, aardeter.
geofysica, leer van de natuurkundige verschijnselen in het
inwendige der aarde.
geogenie, leer der vorming van de
aarde.
geograaf, aardrijkskundige.
geografie, aardrijkskunde.
geologie, leer der samenstelling en
wording van de aardkorst.
geometrie, meetkunde.

geraffineerd
geomorfologie, leer van de ge-

steldheid der aarde in verschillende tijdperken.
geononsie, kennis der eigenschappen van bouwland.
geonoom, landbouwkundige.
geopolitiek, wetenschap die verhouding van de geografische
ligging van een land tot zijn politiek bestudeert.
georama, holle bol, die een voorstelling der aarde geeft.
georgica, landelijk gedicht; boeken over de landbouw.
geoscoop, waarzegger uit aarde
of zand.
geostatica of geostatiek, leer van
het evenwicht der aarde en der
vaste lichamen.
geothermometer, thermometer
ter bepaling der warmte op grote
diepten.
geotropisme, o., neiging van de
planten om met de stengels in
de aarde to dringen.
geoutilleerd, uitgerust met de
nodige installaties, hulpmiddelen, instrumenten, enz.
geparenteerd, vermaagschapt,
verwant.
gepassioneerd, zeer verzot op.
Gepeoe, Russische staatspolitie van
1921 tot 1934.
gepiept, Barg. gestolen; dat is
gepiept: dat is klaar, in orde.
gepikeerd, beledigd, gekrenkt.
geplakt, (Barg.) gevangen, gearresteerd.
geporteerd, (voor iemand), zich
sterk iemands zaken aantrekkend.
geposeerd, gezeten; bedaard, bezadigd.
gepreoccupeerd, vooringenomen;
in beslag genomen door bepaalde gedachten.
gepresseerd zijn, haast hebben;
geen tijd hebben.
geprofest, gewijd als kloosterling.
geprononceerd, beslist.
geproportioneerd,
geévenredigd ; naar juiste verhouding.
geraffineerd, verfijnd; doortrapt.

gerant
gerant, zaakvoerder; verantwoor-
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delijk beheerder.
gerechercheerd, uitgezocht.
gereformeerden, hervormden;
protestanten; aanhangers van de
leer van Calvijn.
gerenommeerd, vermaard, befaamd.
gereserveerd, terughoudend, op
een afstand.
geresolveerd, koen, besloten;
kort van beraad.
germaniseren, Duits maken, verduitsen, voor de Duitse zaak
winnen.
germanisme, navolging van het
Duitse taaleigen.
germanist, kenner van de Duitse
taal, geschiedenis, recht, enz.
germinal, de zevende maand in
de Franse Republiek; eig.: kiemmaand (21 nov.-19 april).
germinatie, ontkieming; kiemtijd.
germineren, ontkiemen, uitspruiten.
gerontologie, leer van de vraagstukken van de ouderdom.
geroutineerd, geoefend, bedreven,
doorkneed.
ges, verlaagde toon van g (g mol).
geschift, (Barg.) niet goed wijs,
gek.
geseewerd, (Barg.) gestolen.
gesitueerd, gelegen, in zekere
toestand zich bevindend.
gesjankt, (Barg.) getrouwd, ook:
gesnapt.
gesjochten, (Barg.) arm, ongelukkig,
gesprongen, (Barg.) uitgegeven;
drie loense knaken zijn gesprongen: drie valse rijksdaalders zijn
uitgegeven.
Gestapo, afk. van: Geheime Staatspolizei : Duitse staatspolitie onder
Nazi-bewind.
gestatie, dracht; de tijd der zwangerschap.
gestationeerd, aangesteld; gelegen.
geste, gebaar; beweging.

gies
gesticulatie, gebarenspel; ook be-

weging der handen.

gesticuleren, gebaren maken.
gestie, bestuur, beheer.
gestipuleerd, vastgesteld, be-

paald.

geta pertja, zie: gutta-percha en
-

rubber.
getapt, (Barg.) gezien, in trek (hij
is erg getapt) ; getapte melk: afgeroomde melk.
geteisem, o., (Barg.) uitvaagsel.
getraind, geoefend, vooral voor
wedstrijden; gewend (aan iets
lastigs).
getravailleerd, afgemat.
getroubleerd, niet wel bij het
hoofd; malende.
gettatore, iemand met de boze
blik, d.i. het vermogen om een
ander, door hem aan te kijken,
ongelukkig te maken.
getto, o., jodenwijk.
gevazel, (Barg.) vals spel.
geverseerd, bedreven.
gevoileerd, gesluierd, wazig.
geweirim, (Barg.) kameraden.
ghasele of ghazele, Arabisch of
Perzisch leerdicht, bestaande uit
een aantal tweeregelige strofen,
die door rijmklank van de tweede
regel met elkaar verbonden zijn.
ghazi, bestrijder van ongelovigen.
ghazidsja, heilige oorlog der mohammedanen tegen de ongelovigen.
ghost (writer), iemand die iets
doet (schrijft) waar een ander
de eer van krijgt.
giaur, ongelovige (niet-mohammedaan).
gibbissen, (Barg.) bijten.
gibbon, langarmige mensaap in
Indie.
gibelotte, gestoofd konijn (ragout).
gibus, klaphoed; klak.
Gideon, richter in het oude Israel
(Richt. 5-8) ; i.h.a. dapper strijder; Gideonsbende: strijdbare,
dappere troep.
gies, (Barg.) dienstmeid; ook:
vrouw.

gif
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gif, (Barg.) slim; ook: boosheid;

giftig: boos.
gig, eenspannig open wagentje op
twee wielen in Engeland; Iichte
boot.
gigantesk, gigantisch, reusachtig
(naar Giganten, monsterachtige
reuzen in Griekse mythologie).
gigerl, fat, modegek.
gigolo, beroepsdanser in danshuizen, speelknaap.
gigot, schapebout; pofmouw.
gigue, oude Franse dans in trippelmaat.
gijbelen, (Barg.) gedwongen lachen, giechelen.
gild of gilde, vereniging van ambachtslieden of kooplieden.
gilet, vest.
gillette, veiligheidsscheermes, naar
uitvinder genoemd.
gin, jenever.
gingerbier, o., gemberbier.
giocondamente, giocondo,(muz.)

blijde, vrolijk.

giocoso, (muz.) vrolijk, schert-

send.

gipsy, zigeuner.
girande, springfontein, die in een

kring stralen uitwerpt.

girandole, veelarmige kandelaar

of luchter; vuurzon bij vuurwerken.
gireren, een wissel overdragen.
giro, schriftelijke overdracht van
een wissel; stelsel van betaling
door overboeking van de ene op
de andere bankrekening; ook:
girodienst.
girobank, bank voor het overschrijven van wissels.
girondijnen, aanhangers der Gironde, de gematigde partij in
de Franse revolutie van 1789.
girouette, weerhaan, windwijzer.
gis, (Barg.) loos, verstandig.
gis, de met een halve toon verhoogde g.
gitaar, tokkelinstrument met 6
snaren.
gitana, zigeunerin.
gitanos, zigeuners.

glissando
giusto, (muz.) juist, gepast.
glaceren, ijskoud maken; met

suiker bedekken; blinkend maken; glace-handschoenen: geglansd leren handschoenen.
glaciaal, met de ijstijd of poolstreken verband houdend.
glacis, glooiing aan de buitenkant
van een vesting.
glacon, ijsschots, ijskegel.
gladakker, straathond in Indonesie; slimme schavuit.
gladiator, zwaardvechter bij de
oude Romeinen.
glamonius, (Barg.) ruit.
glandig, (Barg.)vurig, beet, dartel.
glandula, klier.
glanduleus, klierachtig.
glans, eikel, verdikt uiteinde van
penis en clitoris.
glanberzont, zwavelzure soda
(purgeermiddel) genoemd naar
Rud. Glauber (1604-1668).
glaucoom, groene staar, ook: gezichtsbedrog, goochelarij.
glazuren, verglazen, met glazuur
bedekken.
glazuur, glasachtige laag op porselein om het minder poreus te
maken.
gleis, o., pottenbakkersaarde.
glen, Schotse naam voor bovendeel
van nauw dal.
gletsjer, langzaam zakkend ijsveld in hooggebergte.
gleucometer, instrument om het
suikergehaltevanwijn te bepalen.
glider, zweefvliegtuig.
glimmende gajes, politie in uniform.
glimmer, mica.
glimmerik, (Barg.) oog; politieagent.
glimmert, (Barg.) politie-agen
in uniform.
glissade, uitglijding; afglijding
van de degen bij het schermen;
glijdanspas.
glissando, overgang van de ene
toon in een andere; doorglijding
langs toetsen of snaren, ook bij
menselijke stem.

globaal
globaal, over het geheel genomen;

ruw geschat.
globe, aardbol.

globetrotter, wereldreiziger; ie-

mand, die altijd reist.
globine, eiwitachtige stof, die in
het bloed voorkomt.
globuleus,kogelvormig,bolvormig.
glonis, (Barg.) glasruit, raam.
gloria, glorie, roem; eer; stralenkrans.
gloria, tweede deel van gezongen
mis: daarop gemaakte muziek;
gloria in excelsis Deo: ere zij
God in den hope.
gloriette, prieel in een park.
glorieus, roemrijk; stralend; trots;
verwaand.
glorificatie, verheerlijking
glorificeren, verheerlijken.
gloriool, s tralenkrans.
glossarium, verklarende woordenlijst.
glosse, kanttekening, opheldering ; afkeurende aanmerking.
glosseren, kanttekeningen maken;
aanmerkingen maken.
glossolalie, spreken in tongen
(Hand. 2 :4).
gloster meteor, vliegtuig met
straalmotoren.
glottis, tongetje, stemspleet; glottomanie : dwaze zucht om vreemde talen te' spreken; glottogonie
of glottologie vergelijkende taalstudie in ruime zin.
glovertoren, toren van zwavelzuurfabriek volgens loden-kamerproces.
Glfick auf, mijnwerkersgroet: gelukkige bovenkomst!
glucose, druivensuiker.
gluten, kleefstof uit eiwitachtige
bestanddelen van graan.
glutine, beenderlijm.
glutineus, lijmig, kleverig.
gluton, plakmiddel.
glycerine, zoetachtige oliestof, die
door verzeping van vetten ontstaat.
glycine, lijmsuiker, gebruikt in de
fotografie.
-

-
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goena-goena
glycirriza, zoethout.
glycogeen, dierlijk zetmeel.
glyfiek of glyptiek, kunst om in

steen of metaal te snijden.

glyfografie, methode om galva-

no's voor boekdruk te vervaardigen, waarvan afdrukken op
houtsneden gelijken.
glypten, gesneden stenen.
glyptotheek, verzameling van gesneden stenen; kabinet van
beeldhouwwerk.
gnap, (Barg.) vlug, handig.
gneis, o., gesteente, uit veldspaat
en mica bestaande.
gnoe, Zuidafrik. antilopensoort:
wildebeest.
gnome, korte zinspreuk.
goo/nisch, in spreuken vervat.
gnomon, zonnewijzer.
gnoom, kabouter, aardgeest.
gnorel, (Barg.) onbesnedene,
christen.
gnosis, kennis, openbaring; hogere
godsdienstige wetenschap.
gnostieken of gnostici, christelijke of niet-christelijke theosofen
uit de 2de-5de eeuw; hun leer
of gnosis wordt gnosticisme genoemd.
gnoothi se auton, ken u zelf, spreuk
op Apollo-tempel te Delphi.
go, Japans bordspel voor twee
spelers.
go ahead, voorwaarts.
goal, doel of doelpunt.
goalkeeper, doelverdediger.
gobelin, wandtapijt met ingewerkte figuren; ouderwets behangsel.
goddlam, scheldwoord voor Engelman („goddomme").
godin, (Barg.) oprecht, vertrouwd
echt.
godinne, (Barg.) hou je goed.
goel, (Hebr.), bloedwreker, in oude
Israè1 naaste bloedverwant van
vermoorde; fig.: de heiland.
goelasch, Hongaars vleesgerecht.
goena goena, (Indon.), tovermiddel om liefde op te wekken of
kwaad te berokkenen.
-

goening
goening, (Indon.), berg; goening
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apis: vulkaan.
goeroe, (Sanskrit), (godsdienst)
leraar.
goetie, toverij, toverdrank.
goferd, (Barg.) hoed.
goi (mv., gojim), niet-Jood.
gok bajes, o., (Barg.) speelhuis.
goksie, (Barg.) grap; voor de
goksie: voor de grap.
golf, uit Engeland komend balspel,
gespeeld met kleine, harde bal en
slaghout.
Golgotha, schedelplaats; gerechtplaats bij Jeruzalem.
Goliat, Filistijnse reus ( I Sam.
17).
golof, (Barg.) melk.
gonagra, kniejicht.
gondel, platboomd, overdekt vaartuig in Venetie.
gondel, (Barg.) dame; gondelkit: bordeel.
gondelier, bestuurder van een
gondel, in Venetie.
gonfalonier, vaandeldrager.
gong, metalen bekken, waarop
met een houten stok geslagen
wordt.
gongster, stille verkeerspolitie.
goniometer, hoekmeter.
goniometrie, hoekmeting.
gonorroea, druiper; infectieziekte der geslachtsorganen.
gons, (Barg.) steek, por.
goochem, (Barg.) wijs, ervaren,
slim.
goochemerd, (Barg.) slimmerd;
rechter van instructie.
goodbye, goedendag, vaarwel.
go on, ga voort.
gordiastnse knoop, onontwarbare knoop.
gordon setter, Schotse herdershond.
Gorgonen, m.v., drie vrouwelijke
monsters uit de Griekse fabelleer,
wier aanblik mensen deed verstenen (Stheno, Euryale, Medusa).
gorilla, grootste Afrikaanse aap;
mensaap.

grace

gortenteller, (Barg.) gierigaard.
go slow, langzaam-aan-actie,

vooral als politiek middel gebruikt.
gospodar, boer, kleine landeigenaar in Polen.
gospodin, heer (in Rusland : aanspreektitel).
Gotisch, de Goten eigen; de Gotische taal; Gotische still of Gotiek :
spitsbogenstijl.
gouache, schilderen met waterverf, die met gom en honing is
aangelengd.
goudron, soort asfalt; goudronpapier of goudronne: stevig pakpapier.
goulardwater, o., verkoelend en
verzachtend verbandwater.
goulasch, zie: goelasch.
goum, troep Arabieren van een
stam onder een Franse officier
in Algiers.
gourmand, gulzigaard, lekkerbek.
gourmet, wijnkenner, fijnproever.
gout, smaak, liefhebberij.
gouteren, aangenaam vinden,
goedkeuren.
gouvernante, landvoogdes; huisonderwijzeres.
gouvernement, o., regering; bestuur.
gouverneren, besturen, regeren.
gouverneur, huisonderwijzer ;
landvoogd; gouverneur-generaal: landvoogd van voormalig
Ned.-Indie.
gouverno, richtsnoer; bericht.
gozer, (Barg.) kerel; vrijer; gozertippelaar ; een dief, die bij avond
op dronken lui uitgaat om ze to
beroven.
graal, de beker of schotel, waarin
Jozef van Arimathea het bloed
van Christus zou hebben opgevangen; middelpunt van een
middeleeuwse sagenkring; ook
organisatie van r.k. vrouwelijke
jeugdbeweging.
grace, genade, gratie; gunst; bevalligheid, bekoring; grace a
Dieu: dank zij God.
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graciel
graciel, rank, tenger.
gracieus, bevallig, innemend,
minzaam.
graciliteit, tengerheid, slankheid.
gradatie, trapsgewijze stijging;
gradatim: trapsgewijze.
gradeerhuis, inrichting voor verdamping (voor zoutbereiding).
graderen, het gehalte verhogen;
het zout uit zouthoudend water
halen.
graduale, tussenzang bij de mis;
boek dat deze tussenzangen
bevat.
graduatie, verlening van graden
aan een hogeschool; verdeling in
graden.
gradueel, trapsgewijze; bij opklimming.
gradueren, in graden afdelen; een
academische graad toekennen.
graeciseren, op Griekse wijze
spreken.
graecisme, o., aan het Griekse
spraakgebruik ontleende uitdrukking.
graecomanie, overdreven zucht
voor al wat Grieks is.
graecus, beoefenaar, kenner van
het Grieks.
graffito, procëde om op witgekalkte zwarte achtergrond lijnen
te krassen, zodat een zwarte
tekening te voorschijn komt.
grafiek, schrijf-, tekenkunst; pro-

ducten van deze kunst; grafische
voorstelling door middel van
lijnen en tekens van statistische
gegevens.
grafiet, delfstof, gekristalliseerde
koolstof, zwart tekenkrijt.
grafisch, op de grafiek betrekking hebbend.
grafische kunsten: teken , graveer-, houtsnijkunst enz.; grafisch bedrijf: letterzetten, bockdruk, cliché-maken, boekbinden
enz. ; grafische voorstelling: voorstelling van het verband tussen
onderling afhankelijke grootheden d.m.v. lijnen en vlakken,
i.h.b. van statistische gegevens.
-

graniet

grafologie, wetenschap die uit
handschrift het karakter tracht
vast te stellen.
graft, voordeel uit politieke knoeierij.

grahambrood, o., brood van grofgemalen tarwe of rogge zonder
zuurdeeg.
graisseren, met vet insmeren.
gramatoom, zoveel grammen
van een element als het atoomgewicht aangeeft.
gramcalorie, warmte-eenheid
(warmte nodig om 1 gr. water 1°
te verwarmen).
gramineeen, grassen.
grammaire of granunatica,
spraakkunst.
grammaticaal, taalkundig; de
spraakkunst betreffend.
grammaticus, taalkundige.
grammatolatrie, letterknechterij.
grammofoon, toestel om muziekstukken, voordrachten, enz. weer
te geven, zo vaak men verkiest.
grammonen, (Barg.) gereedschap
voor inbraak.
granaat, donkerrode half-edelsteen; vrucht van de granaatboom; met ontploffende stof gevuld projectiel.
grande, het toekomende deel; zijn
grande halen: zich wreken; hij
kan zijn grande niet krijgen: hij
is vol machteloze woede.
grande, edelman van oude adel in
Spanje.
granderik, (Barg.) hemel.
grandeur, grootheid, grootsheid.
grandezza, waardigheid van een
Spaanse grande; hooghartigheid,
trots.
grandffiorus, grootbloemig.
grandig, (Barg.) voornaam, deftig; grandige: heerschap; grandiger : politie-agent.
grandioos, groots, verheven.
grand merci, zeer verplicht, zeer
bedankt.
grand seigneur, voornaam, trots
heer.
graniet, o., gesteente uit veld-

graniet

188

spaat en mica, korrelig en zeer
hard.
granito, kunststeen, kleine stukjes
marmer of steenslag in cement,
voor vloeren, aanrechten enz.
granulatie, het voorkomen van
korreltjes in jong weefsel van
wonden.
granulawerk, versieringstechniek
met kleine, meest gouden korreltjes.
granuleren, korrelig maken.
granuleus, korrelachtig.
granuliet, gesteente, midden houdend tussen graniet en gneis.
grape-fruit, saprijke vrucht, soort
citrus.
graptalieten, beschreven stenen
in de paleontologic.
grasseren, woeden, heersen (van
ziekten).
graticula, netwerk, tralie.
graticuleren, overtralièn; door
middel van een netwerk natekenen.
grade, kwijtschelding van straf;
genade; gunst; bevalligheid; de
drie gratièn: de drie godinnen
der bevalligheid: Aglaja, Thalia,
Euphrosyne.
gratieus, of gracieus bevallig.
gratificatie, geschenk; toelage;
beloning.
gratificeren, schenken, vereren;
belonen.
gratis, om niet, kosteloos.
gratuit, los, ongegrond,
een
gratuite bewering.
gratuitement, gratis.
gratulant, iemand, die gelukwenst.
gratulatie, gelukwens; he;lwens.
grauwen, (Barg.) springen of
barsten van diamanten gedurende het slijpen.
gravamen, bezwaar, klacht (in
kerkelijke zaken).
gravantia, bezwarende omstandigheden.
grave, gravemente, (muz.) ernstig, plechtig.
graveel, vier- of blaassteen.

griffie
gravel, goudhoudend grint.
graveren, met een graveernaald

of mes in metaal, hout of steen
figuren griffen.
graveur, plaatsnijder; stempelsnijder; iemand die graveert.
graviditeit, zwangerschap.
gravimeter, toestel voor het meten van verandering van zwaartekracht van plaats tot plaats.
gravitatie, zwaartekracht; aantrekkingskracht.
graviteren, het voortbewegen ten
gevolge van de zwaartekracht in
bepaalde richting; ook fig.
gravure, afdruk van gegraveerde
houten of metalen plaat.
grazier, bevalligheid, zwier.
grazioso, graziosamente, innemend, bevallig (in muz.)
great attraction, iets, dat de menigte zeer aantrekt.
greenback, groenrug, naam voor
Amerikaans bankbiljet.
greenhorn, nieuweling.
Greenwich-tijd, de Engelse tijd
volgens de meridiaan van Greenwich ; standaardtijd voor schepen.
gregoriaans, ingevoerd door pans
Gregorius XIII, zo spreekt men
van: gregoriaans jaar (1582
ingevoerd) en gregoriaanse zang.
greide, grasland; greidboer: veehouder.
grein, o., medicinaal gewicht =
0.65 gram.
grenadier, keursoldaat; eigenlijk:
soldaat, die handgranaten werpt.
grenadine, limonade uit granaatappelsap bereid.
greneleren, leder korrelig maken.
gres, ceramisch product, tussen
aardewerk en porselein, zeer
resistent; Belgische kiezelzandsteen.
greyhound, Engelse windhond;
naam van uitgebreide buslijndienst in de V.S.
gribus, onooglijke achterbuurt;
(Barg.) gevangenis.
griffie, bureau van de griffier (bij
rechtsprekende organen, Staten-

griffie
Generaal, Prov. Staten) ; ter
griffie deponeren, fig.: op de
lange baan schuiven.
griffier, secretaris van een rechtscollege, van een volksvertegenwoordiging of van de Provinciale
Staten.
griffioen, fabelachtig dier met het
lichaam van een leeuw, kop en
vleugels van een arend; heraldische figuur.
griffo, afstammeling van een neger
en een mulattin.
griffon, ruigharige staande jachthond, kruising van poedel en
pointer.
grikse, (Barg.) wandluizen.
grillade, geroosterd vlees.
grilleren, roosteren.
grillroom, eetzaal in restaurants,
waar vlees geroosterd wordt.
grimas,
gezichtsvertrekking,
grijns.
grime, beschildering van het gezicht van acteurs.
grimeren, het voorkomen geven,
dat past bij een rol op het toneel.
gringo, vreemdeling in Middenen Zuid-Amerika.
grisaille, schildering in een kleur
met toonschakeringen, bijv. grijs
in grijs; ook: pruik van donker en
licht haar.
grisfitre, grijsachtig.
grisette, naaistertje; luchthartig
meisje.
grisou, mungas.
grisoumeter, instrumentje om
de lucht in mijnen te onderzoeken.
gris-perle, parelgrijs.
gris-pommele, appelgrauw (van
paarden).
grizzlybeer, grote beer in N.Amerika; waardevolle zilverpels
van deze beer.
grobian, lomperd, vlegel.
grog, drank van water en rum,
cognac, brandewijn, vaak met
suiker en citroen.
groggy, onvast op de benen, vooral
van geraakte bokser gezegd.
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guerilla

grognard, brommer, knorrepot;
oudgediende.
groom, rijknecht; jeugdige bediende, livreiknecht.
groot bajes, (Barg.) strafgevangems te Leeuwarden.
groot lef, o., (Barg.) hart, moed;
geluk; avontuur.
groot-moefti, plaatsvervangend
hoofd der mohammedanen.
groot-mogol, titel van Mongoolse
keizers van Hindoestan; ook:
naam van in India gevonden
diamant.
Groot-Mokum, o., (Barg.) Amsterdam.
gros, o., het grootste deel; twaalf
dozijn.
gros bonnet, „hoge ome".
gros de Naples, zware zijden stof
van Napels; gros de Tours: zijde
van Tours.
grosse, eerste afschrift van een
officieel (notarieel) stuk.
grosseren, een grosse maken.
grossier, groothandelaar ; grossierderij of grosserij : groothandel.
grosso modo, ruw berekend; ongeveer; op recepten: grof gestoten of gesneden.
grote knoop, (Barg.) rijksdaalder.
grotesk, wonderlijk; zonderling;
grillig.
grotesken, grillige, fantastische
figuren, ook in literatuur en
muziek.
ground-hostess, stewardess op
vliegvelden.
groupagedienst, samenverzending van verschillende vrachten
om verzendkosten te besparen.
gruyere, Zwitserse kaas uit Gruyêre (kanton Freiburg).
guajakhars, bruingroene hars uit
pokhout, geneesmiddel.
guano, vogelmest, die vooral gevonden wordt op enige eilanden
aan de kust van Peru.
gueridon, rond tafeltje op een
poot.
guerilla, ongeregelde volksoorlog;
kleine oorlog.
.

guerillero

haai
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met grappige hindernissen of
belemmeringen.
gymnasiast, leerling van een
gymnasium.
gymnasium, o., school voor voorbereidend hoger onderwijs.
gymnast, gymnastiekbeoefenaar.
gymnastiek, leer en kunst der
lichaamsoefeningen.
gymnastisch, wat de gymnastiek
betreft.
gymnopode, barrevoeter.
gymnosofist, bijna naakt lopende, ascetische Indische wijsgeer.
gymnospermen, naaktzadigen.
gynaeceum, o., vrouwenvertrek.
gynaecocratie, vrouwenregering.
gynaecologie, leer der vrouwenziekten.
gynaecoloog, vrouwenarts.

guerillero, deelnemer aan een

guerilla.

guet-apens, o.,hinderlaag,overval.
gueule, mull, bek; in de wapen-

kunde: keel, d.i. rood.

guichet, loket, deurraampje.
guide, gids, wegwijzer.
guidon, vizierkorrel op een geweer-

loop ; notenwijzer op eind van
bladzijde die noot op volgende
aangeeft.
guildhall, het Londense raadhuis.
guillocheren, met dooreengevlochten lijnen versieren.
guillotine, valbijl; werktuig voor
onthoofding.
guillotineren, ter dood brengen
door de valbijl.
guinee of guinje, Engelse gouden
munt van 21 shilling.
guipure, soort kant met zijden
draden er door heen.
guirlande, bloemkrans, bloemslinger.
gummi, o , plantenhars, gom.
gustatie, het proeven; smaken.
gustus, smaak; de gustibus non est
disputandum: over de smaak
valt niet te twisten.
gutta-percha, veerkrachtige gom
uit tropische bomen, rubber.
gutturaal, tot de keel behorend;
gutturale letter: keelletter.
gymkana, wedren of wedstrijd

gynaecomaan, vrouwengek.
gyratie, ronddraaiing, duizelig-

heid.

gyromantie, waarzeggerij uit

magische cirkels of kringen.

gyroscoop, toestel om de draaiing

der aarde te bewijzen; sneldraaiend vliegwiel, dat als een
tol werkt en dient om wankelbare
voorwerpen in evenwicht te
houden.
gyrostaat, toestel om het stampen
van een schip tegen te gaan.
gyrovaag,landloper ;bedelmonnik.
gyrus, kring, kronkel.

H
H., afk. voor Heilige; hydrogenium

(waterstofgas) ; Henry, eenheid
voor zelfinductie; herba of hora
(op recepten).
ha, hectare.
h.a., hoc anno: dit jaar.
h.c., honoris causa; eershalve.
He, helium (element).
h.e., hoc est: dit is.
Hebr., Hebreeen (brief in het N.T.).
hg, hectogram.
h.1., hoc loco: te dezer plaatse.

hl, hectoliter.
h.l.g.c., hora locoque consuetis :

te gewoner tijd en plaats.

H.M., Hare Majesteit.
hin, hectometer.
H.P., horse power: paarde-

kracht.

h.s., hic situs : hier ligt begraven.
h.t., hoc tempore: tegenwoordig,

te dezer tijd.

haai, (Barg.) sterk, groot, ge-

ducht; bij de hand.
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bagatel;

h(a)emoglobin, rode bloedkleur-

habeas-corpus-acte, Engelse wet

h(a)emorroiden, aambeien.
h(a)emostatica, bloedstelpende

habbekras,

kleinigh eid.

(Barg.)

van 1679, volgens welke een in
hechtenis genomen burger binnen
een etmaal voor zijn bevoegde
rechter moest worden gebracht.
habent sua fata libelli: de boeken hebben hun lotgevallen.
haberdoedas, (Barg.) peuter,
stomp, duw, klap.
habhatiera, Spaanse dans in 2 / 4
maat uit Cuba afkomstig, waaruit de tango is ontstaan.
habiel, bekwaam, handig.
habijt, o., gewaad; kleding, vooral
geestelijke kleding.
habiliteit, bekwaamheid, handigheid.
habis perkara !, daarmee uit, afgelopen.
habitabel, bewoonbaar.
habiteren, bewonen.
habitué, vaste bezoeker; vaste
klant
habitueel, tot gewoonte geworden ;
gemeenzaam; ingeworteld.
habitus, voorkomen, houding,
lichaamsgesteldheid, dracht.
hachee of hachis, gehakt vlees,
met uien toebereid.
hachelen, (Barg.) eten; hij kan me
de bout hachelen: hij kan naar
de maan lopen (bout: uitwerpselen).
hacienda, hoeve, Iandgoed (in
Mexico).
hackney-coach, huurrijtuig.
Hades, onderwereld, dodenrijk.
hadsj(a), bedevaart naar Mekka.
hadsji, bedevaartganger naar
Mekka.
h(a)ematemesis, bloedbraking.
h(a)ematie, bloedsteen, mineraal
in ijzererts.
h(a)ematogeen, o., een middel ter
bevordering der bloedvorming
h(a)ematologie, leer van het bloed.
h(a)ematozoon, bloeddiertje; parasiet in het bloed.
h(a)ernaturie, het bloedwateren.
h(a)emofilie, bloederziekte.

stof.

middelen.

haf, o., strandmeer; inham van de

zee, vooral aan de Oostzee.

hagiograaf, levensbeschrijver der

heiligen.

hagiografa, heilige schriften in

het 0.T., die niet behoren tot de
mozaische en profetische boeken.
hagiografie, levensbeschrijving
der heiligen.
hagiolatrie, verering der heiligen.
haiduk, lichtgewapend Hongaars
infanterist; lakei in Hongaarse
dracht.
balk, witte sluier der Arabische
vrouwen, die voorhoofd en ogen
onbedekt laat.
hakkenei, paard; telganger.
jachtkreet.
•
halcyon, ijsvogel; halcyonisch:
rustig.
halfback, middenspeler bij het
voetbal.
halfcaste, halfbloed.
halftime, rust in sportspelen.
hal, voorhuis; brede gang; grote
zaal.
halle, overdekte marktplaats; hal;
dames de la halle: marktvrouwen.
•
Hebr. voor lofzang (Psalmen 113-118).
halleluja, loof de Heer!
halles, (Barg.) herrie, drukte.
balling, Noorse vrolijke dans.
hallucinatie, zinsbegoocheling;
droomgezicht.
halo, lichtkring om zon of maan;
kring om de tepel.
halogeen, zoutvormer, element,
dat zich direct met metaal tot
zout verbindt (chloor, broom,
jodium en fluor).
halometer, werktuig ter bepaling
van het zoutgehalte.
halotechniek, kunst der zoutbereiding.
ham, (Barg.) huis.
hamachromie, kunst om met ver-
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schillende kleuren tegelijk te
drukken.
hamadryade, bos- of boomnimf.
Hamanfeest, zie: Purimfeest.
hamartologie, leer over de zonde.
hamburger, (in de V.S.) broodje
met warme worst.
hamei, slagboom.
hammondorgel, door Laurens
Hammond te Chicago 1934
uitgevonden orgel, waarvan
tonen door electromagneten
worden voortgebracht.
handicap, wedren of wedstrijd
met voorgift.
handicappen, benadelen, belemmeren.
handje, (Barg.) een handje geven:
waarschuwen.
handle, handvat; helboom.
hands (all), alle hens, iedereen;
hands off: handen af!; hands up:
handen omhoog!
handvol, o., (Barg.) vijf jaar.
hangar, loods; bergplaats voor
vliegtuigen.
Hansa of Hanze, van 13de-16de
eeuw verbond van Duitse en
Westeurop. handelssteden; i.h.a.
verbond van buitenlandse handelaren om elkaar bij te staan.
hansom of hansomcab, tweewielig huurrijtuig met de koetsier
achterop.
hanteren, gebruiken; bezoeken;
gehanteerd worden door spoken,
voorstellingen enz.: bezocht
worden.
hanzeatisch, tot de Hanze behorend.
happelourde, mooi, maar vals
edelgesteente; bedrieglijke
schijn.
haptisch, het gevoel of de tastzin
betreffend.
haptisch bedrog, o., misleiding
van het gevoel, de tastzin.
harakiri, Japanse zelfmoord door
zich de buik open te snijden.
harangeren, plechtig aanspreken;
een toespraak houden.
harangue, plechtige toespraak.

hasjisj
haras, paardens toeterij.
harasseren, afmatten, vermoeien.

harceleren, onophoudelijk aanvallen ; bestoken; lastig vallen.

hardiesse, stoutmoedigheid; vrijpostigheid.

hardware, algemene Engelse be-

naming van metalen voorwerpen,

harem, mohammedaans vrouwen-

vertrek ; ook al de vrouwen
daarin.
harikiri, zie: harakiri.
harlekijn, potsenmaker, bansworst.
harmattan, verzengend hete wind
in West-Afrika.
harmonica, bekend door Franklin
uitgevonden muziekinstrument;
harmonicatrein: trein met rijtuigen die een invouwbare
verbinding met elkaar hebben.
harmonie, welluidendheid ; eenstemmigheid ; overeenstemming;
harmonieleer : akkoordenleer.
harmonieren, overeenstemmen,
eenstemmig zijn.
harmonisch,
samenklinkend;
overeenstemmend, eendrachtig.
harmonium, o., een soort kamerorgel.
harnachement, o., paardetuig;
armatuur voor een te boetseren
beeld.
harnassuur, haam, halsjuk van
paarden.
harpagon of harpax, vrek, gierigaard, naar de figuur uit Moliere's
blijspel: l'Avare.
harpeggio, zie: arpeggio.
harpij, lelijke, boosaardige vrouw.
harpist(e), harpsp (e) el (st) er.
Harpocrates, god der stilzwijgendheid.
harpuis, o., mengsel van hars en
zwavel; harpuizen: met harpuis
bestrijken tegen houtworm.
haruspez, lid van Etrurisch priestercollege, die voorspellingen
deed uit diereningewanden.
hasard, zie: hazard.

hasjisj, o., bedwelmend middel

hasjisj

uit de bladeren van de Indische
hennep.
hassebassie, (Barg.) slokje.
hausse, koersstijging van effecten;
speculeren a la hausse: beursspel,
waarbij gerekend wordt op
koersstijging; haussier: speculant
op rijzing.
hautain, hovaardig, trots; neerbuigend.
hautbois of hobo, hooggestemde
fluit.
haute finance, de grote bankiers
te zamen; de grote geidmannen.
haute nouveaute, laatste smaak ;
modesnufje.
haute saison, drukste tijd (in een
badplaats) ; het hartje van de
zomer.
haute volee, de hoogste standen.
haut relief, verhoogd beeld- of
snijwerk.
havelock, Engelse kraagmantel
zonder mouwen.
hazard, geluk, toeval, kans.
hazarderen, wagen, op het spel
zetten.
hazardeus, gewaagd, gevaarlijk.
hazardspel, o., kansspel, waarbij
alles van het toeval afhangt.
hear, lett.: hoort, uitroep in het
Engelse parlement bij een opmerkelijke uitlating van een
spreker.
hebdomadair, wekelijks verschijnend.
Hebe, godin der jeugd; schenkster
der goden.
hebeteren, verstompen.
hebraicus, kenner van het Hebreeuws.
hebraisme, aan het Hebreeuws
ontleend woord of zegswijze.
Hecate, godin der onderwereld;
tovergodin.
hecatombe, offer van 100 stieren;
ieder groot en plechtig offer;
fig.: slachting, bloedbad.
hectare, tienduizend vierkante
meter.
hectisch, teringachtig, uitgeteerd.
hectograaf, toestel om geschreven
-
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teksten te vermenigvuldigen.

hectometer, honderd meter.
hectostIre, honderd kubieke me-

ter.

hedonisme, leer dat streven naar

genot het hoogste doel is.

hedsjra of hegira, het vertrek

van Mohammed van Mekka naar
Medina; begin der mohammedaanse tijdrekening, 622 na Chr.
hegemonie, overmacht van een
staat boven andere staten.
hei, in Chinese eigennamen : zwart.
heibel, (Barg.) drukte, rumoer,
herrie, ruzie ; heibelmaker : ruziestoker.
heiduk, zie: haiduk.
heiho, Indon. soldaat door Japanners gebruikt in W.O. II.
Heimat, vaderland; geboortegrond.
heft, (Barg.) vijf; een heitje: een
kwartje; heitjes-piejijzers: kwartjesvinders.
helicitisch, schroefvormig.
helicon, berg in Griekenland gewijd aan Apollo en de Muzen.
helicopter of helicopt6re, hefschroefvliegtuig.
helikon, om de schouders gedragen bastuba.
heficoptire, hefschroefvliegtuig.
heliocentrisch, met de zon als
middelpunt.
heliograaf, toestel om foto's van
de zon te nemen; seingever door
flikkeringen van zonnestralen in
een beweegbare spiegel.
heliograferen, seinen met de
heliograaf.
heliogravure, lichtdruk.
heliolatrie, zonnedienst; aanbidding der zon.
heliometer, instrument om de
hoekafstand van twee naburige
hemellichamen te meten.
Helios, de zon(negod).
helioscoop, zonnekijker.
heliotherapie, genezing door middel van zonlicht.
hefiotroop, plantengeslacht waartoe de zonnebloem behoort; toe-
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heresiarch

stel dat zonnestralen terugkaatst.

hengst, (Barg.) stoot; duw; kop-

ten in de richting van het
licht.
helium, o., moeilijk vloeibaar to
maken zeer ijl gas, komt in de
dampkring voor.
helix, schroeflijn; spiraal; windas.
Hellas, het oude Griekenland.
helle, (Barg.) wijs, slim.
helleborus, nieskruid.
Hellenen, Grieken, vooral bewoners van Hellas.
hellenisme, Grieks-oosterse gemengde beschaving in de door
Alexander veroverde landen.
hellenist, kenner van de Oudgriekse taal en cultuur.
helminthen, ingewandswormen.
helminthiasis, wormziekte.
helminthica, wormafdrijvende
middelen.
helosis, het scheelzien.
heloten, Spartaanse slaven.
helotisme, vorm van samenleving,
waarbij het ene organisme het
andere als voedsel gebruikt.
help yourself, help u zelf.
Helvetie, oude naam voor Zwitserland, tijdens Frans bewind :
Helvetische republiek.
hemerotheek, verzameling dagbladen, tijdschriften enz.
hemicyclus, halve boog.
hemiparese, eenzijdige verlamming.
hemiplegie, eenzijdige verlamming.
hemisfeer, halve bol; halfrond.
hemistiche, helft van een versregel, van een alexandrijn.
hemoptera, halfvleugeligen
(groep insecten).
hemotachometer, polsmeter.
hendyadis of hendiadyon, een
begrip door twee zelfstandige
naamwoorden uitgedrukt, bijv.
zand en heide voor: zandige
heide.
hengelen, (Barg.) de klink van een
deur oplichten met een ijzerdraad.

henna, plantaardig kleurmiddel

heliotropisme, o., groei der plan-

stoot.

voor haar en nagels.

henotheisme, o., geloof aan een

God, die boven andere goden
staat.
henri-quatre, puntbaardje.
henry, eenheid van zelfinductie,
naar Amerik. fysicus J. Henry
(1797-1878).
heortologium, kalender van de
feestdagen in de R.K. Kerk.
hepatica, middelen tegen leverziekte.
hepaticus, lijder aan een leverkwaal.
hepatitis, leverontsteking
heptameron, vertellingen, die
zeven dagen duren; naam van
bundel vertellingen van Marguerite de Valois, koningin van
Navarre, 1559.
heptameter, versregel van zeven
voeten.
heptarchie, regering van zeven
mannen.
heracliet, iemand, die het leven
van de treurige kant bekijkt
(naar de wijsgeer Heraclitus).
heraklit, isolatiemateriaal, gemaakt van houtvezels met cement of magnesiet.
heraldicus, kenner van de heraldiek.
heraldiek, wapenkunde; leer der
geslachtswapens.
heraut, krijgsgezant; wapenbode.
herbarium, o., planten- en kruidenboek ; verzameling van gedroogde planten.
herbarist of herborist, plantenzoeker en -kenner.
herbariseren, of herboriseren,
planten en kruiden zoeken.
herbivoren, planteneters.
herculisch, van grote lichaamskracht.
hereditair, erfelijk.
herediteit, erfelijkheid.
heremiet, kluizenaar.
heresiarch, aartsketter.

heresie
heresie, ketterij.
heritage, erfenis, erfdeel.
hermafrodiet, tweeslachtig wezen.
hermandad, broederschap; bond
van Spaanse steden ter verdediging van de vrijheid, later Castiliaanse politic; de heilige hermandad (schertsend) : de politic.
hermelijn, pelsdier ; pelswerk.
hermeneutiek, uitlegkunde, bijbeluitlegging.
Hermes, god van de handel.
hermetisch, luchtdicht (afgesloten).
hermitage, kluizenaarshut; naam
van museum te Leningrad;
fijne wijn uit de Rh6ne-streek.
hernhutters, secte oorspr. uit
Hernhut (Saksen), ook Moravische broeders genaamd, gemeente te Zeist; zandgebak van
die naam.
hernia, breuk; my.: hernien:
misvormingen.
herniotomie, breukoperatie.
heroen, halfgoden; vergode helden
der Oudheid.
heroine, heldin, halfgodin; verdovend middel uit morfine bereid.
heroisch, heroiek, heldhaftig,
groots.
heroisme, heldenmoed, heldhaftigheid.
heros, held (mv.: heroen).
Herostratus, Griek die Artemistempel te Efeze in brand stak om
zijn naam te vereeuwigen; ook
fig. gebruikt.
herpes, uitslag van blaasjes die
spoedig indrogen.
herpetologie, wetenschap van amfibieen en reptielen.
hertz, eenheid van electr. frequentie, genoemd naar H. R. Hertz
(1857-1894).
Hesperiden, naam van drie zusters in de fabelleer, de dochters
van de nacht; in haar tuin groeiden de gouden appelen.
Hesperie, het westelijke land,
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Italie voor de Grieken, Spanje
voor de Romeinen.
hesperus, avond; avondster.
hetaire of hetaere, vriendin, gezellin; in het oude Athene een
courtisane.
heterarchie, heerschappij van
vreemdelingen.
heterodox, van de ware leer afwijkend, onrechtzinnig.
heterodoxie, dwaalleer.
heterogeen, van verschillende
aard, ongelijksoortig.
heteronomie, wetgeving door een
vreemde macht of autoriteit.
heteronoom, door gezag van buiten geregeerd wordend.
hetman, aanvoerder van een
kozakkenbende.
hetze, ophitsing, vervolging.
heureka, ik heb gevonden! Ik ben
er !
heuristiek, de kunst om zelf iets
te vinden; heuristische methode:
leerwijze, waardoor de leerling
zelf vindt.
hevea, tropische plant, die rubber
voortbrengt.
hexaeder, regelmatig zesvlak,
kubus.
hexagoon, zeshoek; hexagonaal:
zeshoekig.
hexameter, zesvoetig vers.
hiaat, gaping; het op elkaar stoten
van twee klinkers
Mc et nunc, hier en nu.
Mc jacet, hier ligt begraven.
hidalgo, edelman van lagere rang
in Spanje.
hiep, (Barg.) schoen; ook: klomp;
hiepemaker: schoenmaker.
hierarch, opperpriester in de
Griekse kerk; voorstander van de
heerschappij der geestelijken.
hierarchie, priesterheerschappij;
rangorde der geestelijken; trapsgewijze opklimming van ambtenaren of militairen.
hierarchisch, wat de hierarchic
betreft; langs de hierarchische
weg: langs de al hoger geplaatste
ambtenaren.

hieratisch
hieratisch, priesterlijk; hieratisch

schrift: schrift der oude Egyptische priesters.
hierodulen,tempelslavinnen,i.h.b.
tempelprostituees.
hierogliefen of hieroglyfen,
beeldschrift bij de oude Egyptenaren; onleesbaar schrift.
hieroglyfisch, raadselachtig.
highbrow, hoog-intellectueel.
High Church, Anglicaanse of episcopaalse staatskerk in Engeland.
high life, de grote, voorname
wereld.
(in) high spirits, in zeer opgewekte stemming, ook: lichtelijk
aangeschoten.
hike, trektocht; hiker: trekker.
hilariteit, gelach; vrolijkheid.
hinc illae lacrimae, vandaar die
tranen, daar zit de knoop.
hineininterpretieren, een betekenis leggen in een spraak of
geschrift die er niet in ligt.
hint, wenk; gentle hint: zachte
wenk.
hinterland, o., achterland van
een kuststreek.
hip (Barg.) snol; hippie: licht
meisje, scharreltje.
hippisch, op paarden of rijkunst
betrekking hebbend.
hippocras, kruidenwijn.
hippocratisch, volgens Hippocrates, de beroemdste geneesheer
der Oudheid.
Hippocreen, bron aan de voet van
de Helicon, wie er uit dronk,
raakte in dichterlijke vervoering.
hippodroom, renbaan; groot
paardenspel.
hippoloog, paardenkenner.
hippopotamus, nijlpaard.
hirsutisme, mannelijke baardgroei bij vrouwen.
Hispanie, oude naam voor Spanje.
hispanisme, aan het Spaans ontleende uitdrukking.
hispanoloog, of hispanist, kenner van Spanje en het Spaans.
histoire bataille, geschiedschrijving, die zich met oorlogen, enz.,
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dus met de uiterlijke gebeurtenissen bezighoudt.
histologie, leer der weefsels van
het lichaam.
historicus, geschiedschrijver.
historie, geschiedenis, voorval,
gebeurtenis.
historiograaf, geschiedschrijver.
historisch, geschiedkundig; waar
gebeurd.
historisme, opvatting, volgens
welke alles verklaarbaar is uit
historische ontwikkeling en geen
blijvende waarden bestaan.
histrio, toneelspeler.
ho, in Chinese eigennamen betekent
water (weg).
hobo, zie: hautbois.
hobby, stokpaardje; liefhebberij.
hoc anno, dit jaar; hoc est: dat is;
hoc loco: op deze plaats; hoc
mense: deze maand; hoc ternpore : op het ogenblik, tegenwoordig.
hockey, Engels slagbalspel, dat
met een omgebogen slaghout gespeeld wordt.
hocus pocus, goochelarij.
hodie mihi cras tibi, heden aan
mij (de beurt), morgen aan u.
hodometer, wegmeter; passenteller.
hoed, (Barg.) agent van politie.
hoek, (Barg.) brigadier van politie.
holding company, maatschappij,
opgericht om in andere maatschappijen meerderheid van aandelen to verwerven en onder
controle to brengen.
holiday, vacantiedag, feestdag.
holisme, biologische opvatting
volgens welke het geheel meer is
dan de som der delen en de
werkelijkheid bestaat uit totaliteiten van hogere of lagere orde.
hollanders, mv., (Barg.) sleutels
met kruisers.
hollerith-systeem, mechanische
administratie.
holocaustum, brandoffer.
holoceen, alluvium.

holografisch
holografisch, eigenhandig ge-

schreven.
hombre, o., soort kaartspel, ornberspel.
home, thuis, woning ; Home Office :
ministerie van binnenlandse zaken; homeclub: sportvereniging,
die een wedstrijd op eigen terrein
speelt.
homerisch gelach, o., schaterlach.
home rule, zelfbestuur; homeruler : voorstander van zelfbestuur.
homespun, grofharig weefsel voor
mantels, jassen enz.
home-team, eigen club; eigen
elftal.
homileet, kanselredenaar.
homiletiek, kunst om te preken en
predikaties te maken ; kanselwelsprekendheid.
homilie, preek.
hommage, hulde, eer.
homme d'affaires, man van
zaken; zaakwaarnemer.
homme de Bien, eerlijk man.
bonnie de lettres, geletterde;
letterkundige.
homme d'esprit, man van geest.
honuneles, (Barg.) twist, ruzie.
hom(o)eopaat, geneesheer, die een
ziekte wil genezen door, in zeer
kleine hoeveelheden, geneesmiddelen toe te dienen, die bij een
gezond mens juist de te bestrij den
ziekte zouden doen ontstaan.
hom(o)eopathie, geneeswijze, die
de hom(o)eopaten voorstaan.
homogeen, gelijksoortig; homogeen ministerie: kabinet, waarin
alle ministers dezelfde staatkundige beginselen zijn toegedaan.
homo homini lupus, de mens is
als een wolf voor zijn medemens.
homologatie, gerechtelijke bekrachtiging.
homologeren, gerechtelijk bekrachtigen.
homoloog, overeenstemmend, gelijkluidend, gelijknamig.
homoniem, gelijknamig; gelijkheid in klank.
homoniemen,
gelijkklinkende
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woorden van verschillende betekenis.
homo novus, parvenu.
homo sapiens, de met rede begaafde mens.
homosexueel, iemand met sexuele
neigingen tot het eigen geslacht.
homo sum, humani nihil a me
alienum puto, ik ben een mens

en meen, dat niets menselijks me
vreemd is.
homunculus, mensje.
hondje, o., (Barg.) dubbeltje.
honeymoon, wittebroodsweken.
hongi-tochten, eertijds door de
O. I. Comp. ondernomen tochten om teveel aan muskaatbomen
enz. te vernietigen; op N.-Guinea
(Irian)tocht om beledigingen te
wreken of op (mensen)roof uit te
gaan.
honnete, eerlijk, welvoeglijk, welwillend.
honneur, eer; de honneurs waarnemen : voor gastvrouw of gastheer optreden; eer bewijzen aan
gas ten.
Nonni soit qui mal y pense,

schande over wie er kwaad van
denkt.
honorabel, eervol, eerbaar.
honorair, om de eer; eershalve.
honorarium, o., loon voor schrijvers, geneesheren, rechtsgeleerden, enz.
honoreren, eren; betalen; (een
wissel) voldoen.
honoris causa, eershalve.
honteus, beschaamd, verlegen;
onbetamelijk.
honed, landweerman in Hongarije.
hoog gaan, (Barg.) gearresteerd
worden.
hooligan, bandiet.
hoos (Barg.) geldlade.
hopletiek, wapenleer.
hoplotheek, wapenkamer.
flora, uur; hora est: het is tijd;
hora ruit: de tijd snelt heen.
horae of horen, de godinnen der

horae of horen

jaargetijden; later: symbolen
van recht en orde.
horizon of horizont, gezichtseinder ; kim.
horizontaal, waterpas.
horizontale, (Frans) publieke
vrouw; het horizontale beroep:
prostitutie.
hormat, (Arab.) eerbetoon.
hormonen, door klieren met inwendige afscheiding afgegeven
stoffen, die regulerende werking
uitoefenen on fysiologische functies.
hornpipe, oude matrozendans;
horlepijp.
horoscoop, eig. uuraanwijzer;
voorspelling uit de stand der
planeten; iemands horoscoop
trekken: iemand zijn toekomst
voorspellen.
horreur, afschuw; gruwel.
horribel, vreselijk, afschuwelijk.
horribile dicta, verschrikkelijk
om te zeggen; horribile visu:
vreselijk om te zien.
horror vacui, afschuw voor het
ledige.
hors contours, buiten mededinging.
hors de combat, buiten gevecht.
hors de saison, ten ontijde.
hors d'oeuvre, o., uitweiding;
overtollige zaak; bijgerecht.
Horse Guards, Eng. koninklijke
lijfwacht te paard.
horticultuur, tuinbouw.
hortoloog, liefhebber en kenner
van tuinbouw.
hortsilc, o., (Barg.) paardevlees.
hortulanus, directeur of opzichter
van een plantentuin.
hortus, academische tuin; hortus
botanicus: plantentuin.
hosanna of hosianna, heil! de
Heer helpe hem!
hospes, gastheer; waard; ook:
vreemdeling, gast.
hospita, huisjuffroiiw; kamerverhuurster.
hospitaliteit, gastvrijheid.
hospitant, iemand, die als gast in
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een kring is opgenomen; toehoorder bij lessen of colleges.
hospiteren, te gast zijn; als toehoorder lessen bijwonen.
hospitium, o., logement, herberg;
klooster op de St. Bernard; gesticht voor oude lieden; ziekenhuis.
hospodar, beer, titel der vroegere
vorsten in Moldaviè enWallachije.
hostie, het ongezuurde brood, dat
door de priester wordt gewijd ;
misbrood, ouwel.
hostiel, vijandig.
hostiliteit, vijandigheid.
hotel, o., groot herenhuis, groot
logement; hotel de vine: stadhuis; hOtel garni: gemeubelde
woning waar kamers worden
verhuurd.
hotel Bellevue, o., (Barg.) gevangenis; hotel de houten lepel:
gevangenis.
hotelier, hotelhouder, waard.
hot jazz, jazzmuziek, waarin improvisatie hoofdzaak is en die
vrijwel uitsluitend ritmisch is.
hot money, vluchtkapitaal, in
tijden van onrust naar het buitenland gebracht.
houri, eeuwig jonge en schone
vrouw in Mohammeds paradijs;
mooie vrouw.
House of Commons, o., Lagerhuis (volksvertegenwoordiging in
Engeland).
House of Lords, o., Hogerhuis
(Eerste Kamer in Engeland).
how do you do, hoe gaat het?
hugenoten, voormalige naam van
protestanten in Frankrijk.
humaan, menselijk; menslievend.
humaniora, schone kunsten en
wetenschappen die mens tot volkomen menselijkheid brengen,
i.h.b. Griekse en Latijnse taal- en
letterkunde.
humaniseren, tot een beschaafd
mens maken, veredelen.
humanisme, overtuiging die gebaseerd is op het beginsel der
menselijke waardigheid en de

humanisme
mens als punt van uitgang en als
doel stelt; ook geestelijke beweging in de 14de-16de eeuw, die de
opvoeding van de mens d.m.v.
de hernieuwde studie der oude
wijsbegeerte, letteren en kunst
beoogde.
humanist, aanhanger van het humanisme.
humanitair, menslievend, in het
belang van het mensdom, edelaardig.
menslievendheid,
humaniteit,
menselijkheid.
humatie, teraardebestelling; begraving.
humbug, bluf, pocherij.
humecteren, bevochtigen.
humerale, schouderdoek van de
r.k. priester.
humeur, o., luim, gemoedsstemming.
humiditeit, vochtigheid.
humiliant, vernederend.
humiliatie, vernedering, beschaming.
humilieren, vernederen.
humiliteit, nederigheid.
humor, eig. vocht; gevoel voor het
kluchtige in onverwachte, belachelijke of tegenstrijdige situaties.
humorale pathologie, leer van
het bederf der vochten (verouderd).
humoreske, vertelling met humor.
humorist, schrijver van verhalen
met humor.
humus, teelaarde.
hundredweight, centenaar in Engeland, ruim 50 kg.
hunebed, o., grafstede van opgestapelde rostblokken uit vO6rhistorische tijd.
huppelwater, o., (Barg.) jenever,
sterkedrank.
hurdle-race, wedren met hindernissen, hordenren.
hurly-burly, rumoer, verwarring.
hurricane, wervelstorm; naam
van eenmotorig, eenpersoons
jachtvliegtuig.
hussieten, aanhangers van de
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godsdienstprediker
Boheemse
Johannes Huss (1369-1415).
huzaar, lichte ruiter.
hyaden, zeven sterren in de kop
van de stier, die volgens de Ouden
regen veroorzaakten; beck- of
vijvernimfen.
hyalien, doorzichtig.
hyaliet, o., lavaglas.
hyalurg, glasblazer.
hyalurgie, glasblazerskunst.
hybridisch, van tweeerlei afkomst, uit verschillende elementen bestaande; bastaardachtig.
hybris, Grieks woord voor overmoed, i.h.b. ten opzichte van de
goden.
Hydepark, o., koninklijke dierentuin en wandelpark to Londen.
hydra, veelhoofdig monster;
waterslang.
hydraat, o., scheikundige verbinding van metaaloxyden of zuren
met water.
hydrant, inrichting aan waterleiding in grote gebouwen, waaraan
bij brand brandslangen worden
geschroefd.
hydrargyrum, o., kwikzilver.
hydraulica, leer van de vloeistoffen; leer der toepassing van de
beweging van het water.
hydraulisch, waterbouwkundig;
de hydraulica betreffende.
hydraulische kalk, metselspecie
van gebluste kalk.
hydriasis, genezing door water.
hydriatiek, watergeneeskunde.
hydrocefalus, waterhoofd.
hydrodynamica, leer van de beweging van het water.
hydrofiel, gemakkelijk water opnemend, bijv. hydrofielgaas.
hydrofobie, watervrees, hondsdolheid.
hydrogenium, o., waterstof.
hydrograaf, toestel dateenivochtigheidstoestand registreert.
hydrografie, beschrijving van de
wateren: zeeen, rivieren enz. op
aarde.

hydrografische kaart
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hydrografische kaart, zee-, rivierkaart; kaart der wateren.
hydrologie, kennis van het water
in de aardkorst, vooral van
grondwater en minerale bronnen.
hydrolyse, splitsing van zout in
zuur en water, ontleding van
organische verbindingen door
inwerking van water.
hydrometeoren, verschijnselen,
die gepaard gaan met afkoeling
van waterdamp in de lucht;
dauw, mist, regen, hagel.
hydrometer, vochtweger; werktuig om snelheid van stromend
water te meten.
hydrometrie, de leer der bepaling
van de kracht en de druk van het
water.
hydropathie, watergeneeskunde.
hydroplaan, watervliegtuig, vliegboot.
hydropsie, waterzucht.
hydroscoop, wateruurwerk.
hydrosfeer, al het water op aarde.
hydrostatics, leer van het evenwicht der vloeistoffen.
hydrotechniek, waterbouwkunde.
hydrotherapie, watergeneeskunde
hydrotisch, zweetdrijvend.
Hygea of Hygiea, godin der gezondheid.
hygiene, gezondheidsleer.
hygrograaf of hygroscoop, instrument dat de vochtigheid van
de lucht optekent.
hygrologie, leer van de vochtigheid der lucht.
hygroma, watergezwel.
hygrometer, ook: hygrobarometer : werktuig om de vochtigheid der lucht te bepalen.
hygroscoop, zie : hygrograaf.
hygroscopisch, vochtaantrekkend
kyle, stof; hylisch, stoffelijk.
Hymen, huwelijksgod; maagdenvlies.
hymeneeen, huwelijksliederen;
huwelijksfeesten.
hymn, lofzang; feestlied, yolkslied.

hypostase

hyper, in samenstellingen over of
overdreven.
hyper(a)emie, volbloedigheid.
hyperbole, overdrijving; redekunstige figuur, waardoor iets te
groot wordt voorgesteld ; grootspraak ; kegeisnede.
hyperbolisch, overdreven.
hyperboreeers, mythische volkeren der noordelijke luchtstreken.
hypercultuur, overbeschaving.
hyperesthesie, overgevoeligheid.
Hyperion, in Griekse mythologic
een der Titanen.
hypermetropie, verziendheid.
hypertrofie, overvoeding; ziekelijke vergroting van een orgaan.
Hypnos, god van de slaap.
hypnose, het teweegbrengen van
een kunstmatige slaap; ook deze
slaap zelf.
hypnotica, slaapverwekkende middelen.
hypnotisch, slaapverwekkend, bedwelmend.
hypnotiseren, in hypnotische
slaap brengen; iemand onder zijn
invloed brengen, willoos maken.
hypnotiseur, iemand die anderen
hypnotiseert.
hypnotisme, het geheel der hypnoseverschijnselen.
hypocaustum, verwarmingsinrichting bij de Romeinen die
vloeren, ook wanden verwarmde.
hypocentrum, middelpunt van de
haard van een aardbeving.
hypochonder, zwaarmoedig mens.
hypochondrie, ziekte van de milt;
zwaarmoedigheid.
hypocriet, huichelaar, schijnheilige.
hypocrisie, schijnheiligheid.
hypodermatisch, onderhuids.
hypofyse, klier met inwendige
secretie aan de onderkant der
hersenen.
hypogastrium, o., onderlijf.
hypogeum, onderaards gewelf.
hypostase, op zichzelf staande
substantie of persoon (bijv. uit de
drieenigheid).

hypostenie
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hypostenie, verval van krachten
hypotenusa, schuine zijde van een

hystera, baarmoeder.
hysterica, hystericus, iemand

hypothecair, gewaarborgd door

hysterie, ziels- of zenuwaandoe-

die aan hysterie lijdt.

rechthoekige driehoek.

ning, die zich uit in gemoedsstemmingen, kramp, verlamming
enz., vaakvoortkomend uit sexuele stoornissen.
hysteron-proteron, het achterste
voor; stijlfiguur, waarbij begrippen elkaars plaats innemen!

een vast pand.

hypotheek, lening met onroerende

goederen als onderpand.

hypothese, veronderstelling, vermoeden.
hypothetisch, verondersteld.
hysop, Zuideuropees geurkruid.

I
I, imperator: keizer; Rom. cijfer I.
ib(id.), ibidem: aldaar, op dezelfde
plaats.
Lc., in casu: in dit geval.
id., dezelfde, hetzelfde.
i.e., id est: dit is.
i.f., ipse fecit: hij heeft het zelf
gemaakt.
I.H.S., Iesus hominum salvator:

Jezus de heiland der mensen;
i.h.s.: in hoc signo: in dit teken.
i.l., in loco: ter plaatse.
I.M., in memoriam: ter gedachtenis ; i.m., in margine: op de rand.
imp(r)., imprimatur: worde gedrukt.
In, indium (element).
I.N.D., in nomine Dei: in de naam
van God.
inf., infinitief: onbepaalde wijs;
infra: beneden; infanterie.
I.N.R.I., Iesus Nazarenus Rex
Iudaeorum: Jezus van Nazareth
de koning der joden (kruistitel).
inv., invenit: heeft ontworpen.
Io, ionium (element).
i.p.i. in partibus infidelium: in het
gebied der niet-gelovigen (d.i.
niet-n-katholieken).
Ir., ingenieur (diploma T. H. Delft);
iridium (element).
it., item: eveneens, insgelijks.
i.v., in voce: op dat woord.
iatrochemie, geneeskundige scheikunde.

Iberia, Spanje en Portugal, het

Iberisch schiereiland.

ibidem, terzelfder plaatse.
ibis, Egyptische Nijlreiger ; moeras-

vogel.

ibn, in Arab. eigennamen: zoon.
ichneumon, spoorzoeker; soort

civetkat of speurwezel in Egypte.

ichnografie, plattegrond van een

gebouw; ontwerp.

ichor, godenbloed, (in Griekse

mythologie) ; bloedwei; dunne
etter.
ichtyofagen, viseters.
ichtyol, olie van versteende vissen,
geneesmiddel tegen ontstekingen.
ichtyologie, leer der vissen.
ichtyosaurus, vishagedis, voorwereldlijk dier.
ichtyosis, huidziekte met schubvorming.
iconoclast, beeldstormer.
iconoclastie, beeldstormerij.
iconografie, wetenschap van de
voorstellingen in de kunst; portretkunde, vooral van de Oudheid.
iconolatrie, beeldendienst.
iconologie, verklaring van de zinnebeelden der oude gedenktekenen.
iconomanie, overdreven liefde
voor beelden en schilderijen;
overgrote verering van heiligenbeelden.

iconometer
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iconometer, meter van optische
beelden, raamzoeker, zoeker aan
een camera.
opname-apparaat
iconoscoop,
voor televisie.
ico(o)n, beeld, i.h.b. gestyleerde
voorstellingen van Jezus en
heiligen in de Russische en
Byzantijnse kunst.
icosaeder, o., regelmatig twintigvlak.
icterus, geelzucht.
ictus, stoot, steek, houw; klemtoon, verheffing van toon.
ideaal, o., voorstelling van een volkomenheid: denkbeeldige volmaaktheid, waarnaar gestreefd
wordt; droombeeld.
idealiseren, volmaakt, ver boven
de werkelijkheid verheven voorstellen.
idealisme, het streven naar hoge
idealen; leer dat de ideeen de
bron van kennis zijn en de zinnelijk waarneembare dingen slechts
in schijn bestaan.
idealist, aanhanger van het idealisme; iemand die een ideaal nastreeft.
idealistisch, naar het ideale
strevend.
idee, denkbeeld, begrip, inval;
plan; idee fixes denkbeeld, waarvan iemand (vooral een zielszieke) niet kan worden afgebracht.
ideeel, denkbeeldig, slechts in gedachten bestaande.
idem, dezelfde, hetzelfde.
identlek of identisch, volkomen
gelijk of gelijkwaardig.
vereenzelviging;
identificatie,
vaststelling van de identiteit.
identificeren, vereenzelvigen;
voor een en hetzelfde houden of
verklaren; de identiteit vaststellen.
identiteit, eenheid van wezen, persoonlijkheid; iemands identiteit
vaststellen: vaststellen wie hij is.
identiteitsbewijs, gelegaliseerd
papier waaruit iemands identiteit blijkt.

iep

identiteitsfilosofie, filosofie, die
eenheid van natuur en geest,
van begrip en werkelijkheid stelt.
ideografie, schrift, waarin begriptekens worden gebruikt, geen
klanktekens, bijv. het Chinees.
ideogram, begripteken.
ideologie, het geheel van aan een
filosofische beschouwing ten
grondslag liggende ideeen die
politick en maatschappelijk bepaald zijn.
ideomotorische bewegingen,
door levendige voorstellingen
(onbewust) gemaakte bewegingen.
ideoplastisch, zich (ver)vormend
onder invloed van psychische
krachten, bijv. stigmatisatie.
id est, dat is; dat betekent.
idiomatisch, aan een tongval of
taal eigen.
idioom, o., tongval; taaleigen.
idioot, stompzinnige.
idiopathie, de eigenlijke oorspronkelijke ziekte.
idiosyncrasie, overgevoeligheid
die abnormaal sterke reactie to
voorschijn roept op bepaalde
geneesmiddelen of spijzen.
idioticon, o., verzameling van
woorden of spreekwijzen aan een
gewest of landstreek eigen; woordenboek van de tongval van een
streek.
idiotic, aangeboren stompzinnigheid.
idiotisme, o., stompzinnigheid;
ook : gewestelijke uitdrukking.
Ido, wereldtaal, gewijzigd Esperanto.
idolaat, afgodisch.
idolatrie, afgodendienst, afgoderij.
idool, afgodsbeeld, afgod.
Idus, bij de Romeinen, de 15de
dag van maart, mei, juli en
october en de 16de der overige
maanden.
idylle, herdersdicht, liefelijk, landelijk tafereel.
idyllisch, landelijk; eenvoudig;
onschuldig, bekoorlijk.
iep, (Barg.) mus.

iezel
iezel, o., (Barg.) huis.
iglo, ijsblokkenhut bij de Eskimo's.
ignanodon, voorwereldlijke reuzenhagedis.
ignis fatuus, dwaallicht.
ignobel, onedel, slecht, laag.
ignominie, smaad, schande; beschimping.
ignominieus, smadelijk, schandelijk, eerloos.
ignorabimus, wij zullen niet
weten.
ignoramus, wij weten niet.
ignorant, onwetende, onkundige.
ignorantie, onwetendheid, onkunde.
ignoreren, niet (willen) weten ; zich
houden of men niet weet.
ikatten, in Indonesia versieren
met ornamenten op garen yam
het weven.
ikenobo, oude Japanse kunst van
bloemen schikken.
ilang-ilang, soort parfum van
Indische plant.

ileotyfus, buiktyfus.
ileus, kronkel in de darm.
ilg -lamp, kwikdamplamp, die
ultraviolette lichtstralen uitzendt.
Ilias, Ilia de, Oudgrieks heldendicht van Homerus over het beleg
van Troje (Ilium).
illegaal, onwettig.
illegaliteit, onwettigheid; tijdens
Duitse bezetting: verzet tegen
de voorschriften der bezetters;
samenvatting van de gehele
illegale actie.
illegibel, onleesbaar.
illegitiem, onwettig, onecht.
illegitimiteit, onwettigheid; onechtheid.
illicite, ongeoorloofd.
illico, dadelijk, ogenblikkelijk.
illiquide, onvereffend (van een
rekening).
illoyaal, ontrouw, trouweloos.
illuderen, beschimpen, bespotten,
ontduiken.
Illuminaat, verlicht persoon in de
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18de eeuw; orde vanllluminaten,
was soort vrijmetselaarsorde.
illuminatie, verlichting; feestelijke
versiering met licht.
illumineren, verlichten, aanbrengen van illuminatie; verluchten
(van een boek).
illusie, misleiding, verblinding;
zelfbedrog; bedrieglijke nabootsing.
illusoir, misleidend; denkbeeldig;
hersenschimmig.
illusorisch, zie: illusoir.
illustratie, toelichting, opheldering, opluistering, versiering van
een boek met platen; geillustreerd
tijdschrift.
illustratief, toelichtend.
illuster, voortreffelijk, doorluchtig.
illustreren, ophelderen; toelichten; opluisteren; verluchten.
illustrissimus, allerdoorluchtigste.
illuvium, bodemvorming door verwering van gesteenten.
image - iconoscoop, televisie - apparaat.
imaginair, denkbeeldig; hersenschimmig.
imaginatie, verbeelding, inbeelding.
imagineren, uitdenken; zich vetbeelden; zich inbeelden.
imago, onontwikkeld insect; oorspronkelijk voorwerp van de
libido, dat later in anderen is
geprojecteerd.
imam, geestelijk leider der mohammedanen ; voorganger in eredienst, hoofd van een moskee en
rechtsschool; titel van vorst in
Yemen.
imbecieI, stompzinnig; onnozel,
zwakzinnig.
imbeciliteit, onnozelheid, zwakzinnigheid.
imbiberen, inzuigen, intrekken,
doorweken.
imbibitie, vermogen van stoffen
die niet poreus zijn om water op
to zuigen.
imbroglio, verwarring; verwik-
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keling; een zeer ingewikkeld
toneelstuk.
bnitabel, navolgbaar.
imitatie, navolging; copie.
imitator, navolger; nabootser.
imiteren, navolgen, nabootsen.
immaculata conceptio, onbevlekte ontvangenis.
immanent, innerlijk, bijblijvend;
wat in de dingen aanwezig is.
immanentie, het aanwezig zijn
van de geest Gods in de natuur.
Immanuel, (Hebr.) God met ons.
immaterialiteit, onstoffelijkheid.
immaterieel, onstoffelijk, geestelijk.
immatriculatie, inlijving; inschrijving.
immatriculeren, inschrijven (in
een register); inlijven.
immaturiteit, onrijpheid.
immediaat, onmiddellijk; zonder
bemiddeling.
immediatiseren, tot souvereiniteit, onafhankelijkheid verheffen.
immemorabel, niet waard om to
onthouden.
inunemoriaal, sinds onheuglijke
tijden.
immens, onmetelijk.
immensiteit, onmetelijkheid.
iromensurabel, onmeetbaar.
immes, (Barg.) goed, prettig,
echt, heus.
immersie, onderdompeling, begin van de bedekking van een
hemellichaam door een ander.
immigrant, landverhuizer van
het land van vestiging uit qezien.
immigratie, nederzetting in een
land.
immigreren, zich in een land
vestigen.
imminent, dreigend, wat in aantocht is.
immiscibel, onvermengbaar.
immobiel, onbeweeglijk; vast;
onverzettelijk; immobilien: onroerende goederen.
immobiliseren, onbeweeglijk maken.
irnmobiliteit, onbeweeglijkheid.

impedimenta
immoderaat, onmatig, overdreven; onbescheiden.

immodest, onwelvoeglijk; onzedig ; onbescheiden.

isrunolatie, offering, slachting.
immoraliteit, onzedelijkheid.
immoralisme, het verwerpen van
normen voor zedelijk handelen.

immoreel, onzedelijk.
immortaliteit, onsterfelijkheid.
immortel, onsterfelijk.
immortelle, strobloem, papierbloem.

immuniseren, onvatbaar makers

(voor een besmettelijke ziekte
bijv.).
immuniteit, onvatbaarheid (voor
ziekten) ; vrijstelling van belastingen, rechtsvervolging, enz.;
onschendbaarheid.
immunologie, immuniteitsleer.
immutabel, onveranderlijk.
immutabiliteit, onveranderl ij kheid.
Imo pectore, uit de grond van het
hart.
immuun, onvatbaar; onontvankelijk, vrij van belasting, enz.;
onschendbaar.
impair of impar, ongelijk, oneven.
impardonnabel, onvergefelijk.
bnparfait, onvolmaakt, onvoleindigd.
irnpariteit, ongelijkheid.
impartiaal, onpartijdig; rechtvaardig.
impartialiteit, onpartijdigheid.
impasse, doodlopende straat,
slop; netelige toestand.
impassibel, ongevoelig, onvatbaar.
impassibiliteit, ongevoeligheid.
impatibel, onverdraaglijk.
impeccabiliteit, zondeloosheid.
impedieren, hinderer'.
impediment, o., hinderpaal, verhindering.
impedimenta, hindernissen, als
reden tot het niet verschijnen
voor het gerecht; reistuig, tros
van leger.

impenderen
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impregneren

impenderen, aanwenden, ten

impetuoso, (muz.) snel, vurig,

impenetrabel, ondoordringbaar;

impetus, aanval, overval.
impieteit, goddeloosheid.
impitoyabel, onbarmhartig.
implacabel, onverzoenbaar.
implicatie, verwikkeling
impliceren, mede omvatten, in

koste leggen.

ondoorgrondelij k.

impenitent, niet boetvaardig; verstokt.

impenitentie, verstoktheid.
impensen, uitgaven, onkosten.
imperatief, bevelend; gebiedende

wijs; categorische imperatief:
onvoorwaardelijk gebod van de
zedewet ; imperatief mandaat :
opdracht, waarvan niet mag
worden afgeweken.
imperator, keizer, gebieder.
imperceptibel, onmerkbaar.
imperfect, gebrekkig, onvolmaakt
imperfectie, onvolmaaktheid, onvolkomenheid.
imperfectum, o., onvoltooid verleden tijd der werkwoorden.
imperforabel, ondoorboorbaar.
imperforatie, het dichtgroeien
van een van nature open lichaamsdeel.
imperiaal,
keizerlijk;
z.nw.
grootst formaat papier; grote
drukletter; zitgelegenheid boven
op een bus, bagagerek op auto.
imperialisme, politick van
machts- en gebiedsuitbreiding
tot een imperium (wereldmacht).
imperialist, voorstander van het
imperialisme.
imperieus, gebiedend; uit de
hoogte.
imperium, o., wereldrijk; heerschappij.
impermeabel, ondoordringbaar.
impermutabel, onveranderlijk.
impersonalia, onpersoonlijke
werkwoorden.
impersoneel, onpersoonlijk.
impertinent, onbeschaamd.
impertinentie, onbeschaamdheid.
imperturbabel, onverstoorbaar.
impetibel, onduldbaar.
impetrant, verzoeker, eiser.
impetreren, afsmeken; verkrijgen.
impetueus, onstuimig.
impetuositeit,
onstuimigheid ,
drift.

onstuimig.

zich sluiten, betrekken (in).

impliciet of implicite, ingesloten,
inbegrepen.

implorant, aanzoeker, klager.
imploreren, vragen, afsmeken.
imponderabel, onweegbaar.
imponderabilien, onweegbare
zaken.

imponeren, opleggen; bewonde-

ring of ontzag afdwingen; indruk
maken.
impopulair, niet gezien bij de
grote menigte.
impopulariteit, het impopulair
zijn.
import, invoer.
importabel, wat ingevoerd mag
of kan worden.
important, gewichtig, belangrijk.
importantie, belangrijkheid, gewichtigheid.
importeren, invoeren.
importeur, iemand, die handelswaren invoert.
importuneren, lastig zijn, ongelegen komen.
hinderlijkheid,
importuniteit,
overlast.
importuun, lastig, ongelegen.
imposant, indrukwekkend.
impost (verbruiks)belasting.
impotent, onvermogend; onmachtig tot voortplanting.
impotentie, onmacht; mannelijk
onvermogen.
impracticabel, onuitvoerbaar ;
onbegaanbaar ; niet mee om to
gaan.
imprecatie, vervloeking, verwensing.
impregnatie, doordrenking van

poreuze vaste stof met vloeistof.

impregneren, met vloeistof doordrenken, doortrekken.

impresario

206

impresario, een ondernemer van
toneelvoorstellingen, concerten,
enz.; iemand die kunstenaars
laat optreden.
imprescriptibel, onverjaarbaar.
impressie, indruk.
impressief, indrukwekkend.
impressionabel, ontvankelijk
voor indrukken.
impressionisten, school van schilders, die vooral de kleur van het
geziene willen weergeven, de
eerste indruk (impressie) die de
voorwerpen maken, met voorbijzien van bijzonderheden; hun
richting wordt het impressionisme genoemd.
imprimatur, het worde afgedrukt.
drukwerk; bedrukte
japonstof.
improbabel, onwaarschijnlijk.
improbatie, afkeuring.
improbiteit, oneerlijkheid, slechtheid, verdorvenheid.
onvruchtbaar,
improductief,
niets opleverend.
impromptu, o., voor de vuist gemaakt gedicht, onvoorbereid gehouden voordracht; onvoorbereid gecomponeerd muziekstuk.
impropriatie, belening met kerkelijke goederen; vergeving van
een prebende door een leek.
improvidentie,onvoorzichtigheid.
improvisatie, onvoorbereide redevoering; voor de vuist gemaakt
dichtstuk; een op hetzelfde ogenblik als het gecomponeerd wordt,
gespeeld toonstuk.
improvisator, iemand, die improviseert.
improviseren, voor de vuist
dichten, redevoeren, musiceren,
enz.
imprudent, onvoorzichtig.
impudent, onbeschaamd.
impugnatie, bestrijding, bevechting, weerstreving.
impuls, stoot, aansporing, prikkel.
impulsief, gemakkelijk aan een
impuls gehoor gevend.
impulsiviteit, vol impulsen.

in brevi
impune, ongestraft.
impuniteit, straffeloosheid.
imputabel, ontoerekenbaar.
imputatie, toerekening,betichting.
imputeren, toerekenen, ten laste
leggen.
impuur, onrein, onzuiver, ongekuist.
inabordabel, ongenaakbaar.
in abstracto, in het afgetrokkene,
op zich zelf beschouwd.
inacceptabel, onaannemelijk.
inaccessibel, ontoegankelijk.
inaccuraat, onnauwkeurig,slordig.
inactief, werkloos, ledig, in rust,
buiten dienst.
inactiviteit, gebrek aan werkzaamheid; rust; onwerkzaamheid.
inadequaat, ongelijk, niet passend, onevenredig.
in aeternum, voor eeuwig, in
eeuwigheid.
inalienabel, onvervreemdbaar.
inalterabel, onveranderlijk.
inamovibel, onafzetbaar; onherroepelijk.
inaniteit, nietigheid; ijdelheid.
inanitie, krachteloosheid, uitgeputheid.
in a nutshell, in een notedop,
beknopt.
inappellabel, niet vatbaar voor
hoger beroep.
in annis, onder de wapenen.
inarticulatie, onduidelijkheid in
de uitspraak, onverstaanbaarheid.
in articulo mortis, op sterven
liggend.
inattent, onoplettend,onachtzaam.
inauguratie, inwijding, plechtige
bevestiging.
inaugurele rede, rede bij aanvaarding van een hoogleraarsambt.
inaugureren, inwijden, bevestigen.
in bianco of in blanco, onbeschreven, wit; oningevuld.
in bonam partem, ten goede.
in bonis, goed bij kas; vermogend.
in brevi, in korte tijd.

inca
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in confesso

inca, titel der vorsten in Peru tot
1524.
incadreren, inlijsten.
incalculabel, onberekenbaar.
in calculo, in de berekening begrepen.
incapabel, onbekwaam, ongeschikt.
incapaciteit, onbekwaamheid, ongeschiktheid.
incarceratie, opsluiting; inkerkering ; beklemming (van breuken)
incarnaat, vleeskleurig.
incarnatie, vleeswording of menswording (Christus) ; fig. : belichaming.
incarneren, belichamen.
incassatie, geldinning.
incasseren, innen, ontvangen.
incasso, o., het innen van geld;
het kassiersloon.
incassobank, bank die zich speciaal belast met innen van wissels
of kwitanties.
in casu, in het onderhavige geval,

incitabel, prikkelbaar.
incitatie, aansporing, opruiing.
incivieken, Vlaamse benaming
voor collaborateurs in de 2de
wereldoorlog.
inclementie, onmeedogendheid.
inclinatie, hoek die magneetnaald
maakt met het horizontale vlak;
neiging, genegenheid.
inclineren, neigen tot iets; (over)hellen.
inclosa, het ingeslotene.
includeren, insluiten, onder iets
begrijpen.
incluis, inbegrepen; meegerekend.
inclusen of reclusen, kluizenaars,
die zich voor hun leven in kluis
of cel insluiten.
inclusief, meegerekend, inbegrepen.
incognito, onbekend; onder andere naam.
incoherent, onsamenhangend.
incoherentie, gebrek aan samenhang.

in cauda venenum, in de staart
het vergif, aan het eind komt
de hatelijkheid.
incenderen, in brand steken.
incensarium, wierookpot.
incenseren, bewieroken.
incestueus, bloedschendig.
incestus, bloedschande.
inch, Engelse duim = 2 1 / 2 cm;
every inch a gentleman: op en
top een heer.
inchoatief, o., werkwoord, dat het
begin van een handeling of het
overgaan in een toestand betekent.
incident, storend voorval, toeval,
onvoorzien geval.
incidenteel, bijkomstig, terloops.
incineratie, verbranding van lijken, verassing.
incipient, beginneling.
incipieren, beginnen.
incisie, insnijding.
incisivi, snijtanden.
incisorium, o., mes of tafel, voor
opensnijding van lijken gebruikt.

incommoderen, hinderen, lastig
vallen, bezwaren.
incommoditeit, ongemak, last,
ongelegenheid.
incommutabel, onveranderlijk,
niet verwisselba ar.
incomparabel, o nvergelijkelij k.
incompatibel,
onverenigbaar,
niet overeen te brengen.
incompatibilite d'humeur, het
niet bij elkaar passen van twee
karakters.
incompatibiliteit, onverenigbaarheid ; oneensgezindheid.
incompensabel, wat niet te vergoeden is.
incompetent, onbevoegd, ongeldig.
incompetentie, onbevoegdheid,
ongeldigheid.

in geval.

incommensurabel, onmeetbaar.

incompleet,onvoltallig,onvolledig.

inconciliabel, onverenigbaar; onverzoenbaar.
in concreto, in werkelijkheid.
in confesso, duidelijk aangetoond; erkend, toegegeven.

incongruent
incongruent, niet o vereenstem-
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mend, ongepast, onvoegzaam.
incongruiteit, ongepastheid, onvoegzaamheid.
inconsequent, zich zelf tegensprekend.
inconsequentie, strijdigheid van
handelingen met beginselen; het
zich zelf niet gelijk blijven.
inconsiderantie, onberadenheid,
onbedachtzaamheid.
inconsolabel, ontroostbaar.
inconstant, onbestendig, veranderlijk.
inconstitutioneel, tegen de
grondwet, ongrondwettig.
inconsumabel, onverteerbaar.
incontestabel, onbetwistbaar.
incontinent, zich niet beheersend,
zijn urine niet kunnende ophouden.
in continenti, dadelijk, onverwijld
in continuo, onafgebroken.
in contrario, integendeel.
in contumaciam, bij verstek.
inconvenient, ongelegenheid, zwarigheid.
inconvenientie, onwelvoeglijkheid.
inconvertibel, onaflosbaar.
incorporatie, inlijving; opneming
in een genootschap of vereniging.
in corpore, gezamenlijk.
incorporeren, inhjven, opnemen.
incorrect, onnauwkeurig, gebrekkig ; onbehoorlijk.
incorruptibel, niet voor bederf
vatbaar ; onomkoopbaar.
incourant, niet gangbaar ; geen
aftrek vindend; niet gewild.
incredibel, ongelofelijk.
incredibile dictu, dat klinkt ongelofelijk.
increduliteit, ongelovigheid.
increment, o., wasdom, toeneming, aangroeiing.
incriminatie, beschuldiging.
incrimineren, beschuldigen, als
een fout aanrekenen.
incroyable, ongelofelijk; modegek tijdens het Directoire in
Frankrijk.

in

deposito

incrustatie, omringen met een

korst; het vatten in gaud van een
edelsteen.
incrusteren, met een steen- of
kalkachtige korst overdekken;
inleggen.
incubatietijd, tijd, die verloopt
tussen de besmetting en het uitbreken van een ziekte.
incubator, broedtoestel.
incubus, boze geest die volgens het
bijgeloof 's nachts met vrouwen
ontucht bedreef.
inculpabel, schuldeloos; onberispelijk.
inculpatie, beschuldiging, aanklacht.
inculperen, beschuldigen.
incunabel, wiegedruk, boek gedrukt vaar 1501.
incurabel, ongeneselij k
in curia, in de raad, voor het
gerecht.
incurie, onachtzaamheid, zorgeloosheid.
indantreen, kleurecht(e stof).
indebiturn, betaling uit vergissing
of zonder verplichting.
indecent, onbetamelijk, oneerbaar.
indecentie, onbetamelijkheid, oneerbaarheid.
indecisie, onbeslistheid, besluiteloosheid.
indeclinabel, onverbuigbaar (taalkunde).
indeed, inderdaad.
indefensibel, onverdedigbaar.
indelicaat, onkies, ruw, grof.
indemnisatie, schadeloosstelling.
indemniteit, schadevergoeding.
nationale
Independence-day,
dank- en feestdag in de V.S. ter
herdenking van de onafhankelijkheid (4 Juli).
independent, onafhankelijk; Independenten protestantse secte
in Engeland van onathankelijken
(van de bisschoppelijke heerschappij).
onathankelijkindependentie,
held.
in deposito, in bewaring.

indestructibel
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indestructibel, onverwoestbaar,
onvernietigbaar.

indeterminabel, onbepaalbaar.
indeterminisme, o., leer der vol-

strekte vrijheid van de menselijke
wil.
index, wijsvinger; bladwijzer ; inhoudsopgave ; lijst van voor de
r. k. lezers verboden boeken.
indexcijfers, statistische gegevens omtrent prijsveranderingen.
indicans, o., kenteken, aanwijzing.
indicateur, instrument om
stroomspanning aan te wijzen;
toestel van stoomcylinder om de
stoomdruk aan te geven ; wegwijzer ; spoorboekje.
indicatie, aanwijzing; grand van
verdenking; aangewezen geneeswijze van een ziekte.
indicatief, aantonende wijs (ook :
indicativus).
indicator, stof die aanwijst hoe
een scheikundige reactie verloopt.
indicium, o., aanwijzing; grand
tot vermoeden; my.: indicien.
indictie, bijeenroeping van een
kerkvergadering; kerkelijke oproep ; tijdruimte van 15 jaren.
indienne, fijne gedrukte katoenen
stof.
indifferent, onverschillig; lauw;
werkloos.
indifferentisme, o., onverschilligheid ; lauwheid in het geloof.
indigent, behoeftig, arm.
indigentie, armoede.
indigentie, slechte spijsvertering;
bedorven maag.
indignatie, verontwaardiging.
indigneren, met verontwaardiging
vervullen.
indigniteit, onwaardigheid ; belediging.
indigo, blauwe kleurstof.
indirect, middellijk; zijdelings;
bedekt ; indirecte belastingen:
belasting op verbruiksartikelen;
indirecte verlichting: verlichting
met verspreid, teruggekaatstlicht.
indisciplinair, tegen de tucht,
tuchteloos.

inductie
indiscreet, onbescheiden.
onbescheidenheid;
indiscretie,
babbelzucht.

indispensabel, onmisbaar, noodzakelijk.

indisponeren, ontstemmen; boos
maken.

indispositie, ongesteldheid; misnoegen ; kwade luim.

indisputabel, onbetwistbaar.
individu, enkeling, persoon op

zich zelf; in ongunstige zin: verachtelijk wezen.
individualiseren, iets beschouwen en behandelen als op zich
zelf staande.
individualisme, het stellen van de
rechten van het individu boven
die van de gemeenschap.
individualist, iemand, die op zich
zelf wil staan of staat, niet in
een groep opgaat.
individualiteit, eigenaardig karakter van een persoon; persoonlijkheid.
individueel, afzonderlijk, hoofdelijk, ieder op zich zelf.
indivisibel, ondeelbaar.
Indo, verkorting van Indo-Europeaan, kind van Europese vader
en Indonesische moeder.
indociel, onleerzaam; onhandelbaar.

indolent, onverschillig, lusteloos;
zorgeloos.
indologie, studie van India of
Indonesia en hun talen.

indoloog, beoefenaar van de indologie.

in dorso, op de keerzijde (van een
wissel).

in dubio, in twijfel.
in dubiis abstine, onthoud U bij
twijfelgevallen.
indubitabel, ontwijfelbaar, uitgemaakt.

induceren, afleiden, besluiten uit;
ook: door inductie opwekken.

inductie, gevolgtrekking, van het
bijzondere tot het algemene
gaan; het opwekken van een
electrisch of magnetisch veld of

inductie
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het wijzigen ervan; inductiespoel: spoel waarin inductieverschijnselen optreden; inductiestroom: electrische stroom door
inductie opgewekt.
inductief, van het bijzondere tot
het algemene besluitend.
indulgent, toegeeflijk.
indulgentie, toegevendheid; verschoning; kerkelijke aflaat.
indult, o., uitstel van betaling;
pauselijke vrijbrief om prebenden te vergeven of te bezitten;
termijn bij uitbreken van een
oorlog aan handelsschepen gegeven om uit te varen.
in duodecimo, in klein formaat,
boekje van 24 blz. per vel.
in duplo, in tweevoud.
industrialisatie, uitbreiding van
bestaande of oprichting van
nieuwe industrieen, vaak in agrarisch gebied.
industrie, nijverheid, bedrijf.
industrieel, de nijverheid betreffende ; z.nw. : fabrikant.
industrieschool, school ter opleiding voor ambachten of beroepen.
industrieus, werkzaam, vindingrijk.
ineditum, o., (my. inedita), onuitgegeven geschrift.
ineffectief, zonder uitwerking
in effectu, werkelijk, inderdaad.
in effigie, in beeltenis.
inegaal, ongelijk, oneffen.
inept, ongerijmd, dwaas, plat.
ineptie, zotheid, ongerijmdheid.
inequaal, ongelijk; oneffen.
inert, traag, bewegingloos ; willoos.
inertie, traagheid, willoosheid,
onvermogen; eigenschap van
lichamen om te blijven in de
toestand (van beweging of rust)
waarin zij verkeren.
inessentieel, onwezenlijk.
inevident, onduidelijk, onwezenlijk.
inexact, onnauwkeurig, onjuist.
inexcusabel, onvergeeflijk, onverschoonbaar.

infiltratie

inexorabel, onverbiddelijk.
inexplicabel, onverklaarbaar.
inexplorabel, niet na te vorsen;
onnaspeurlijk.

in extenso, in zijn geheel, volledig.
in extremo, in extremis, in de

laatste ogenblikken; op sterven
liggend.
infaam, eerloos, schandelijk ;
snood.
in facto, door de daad zelve, werkelijk.
onfeilbaarheid.
infamie, eerloosheid; snoodheid;
schurkerij.
infant en infante, vroegere koninklijke prins of prinses in
Spanje en Portugal.
infanterie, voetvolk.
infantiel, behorend tot het kinderlijk stadium, kinderachtig.
infantilisme, een in het kinderlijk
stadium gebleven ontwikkeling.
infatigabel, onvermoeid.
infatuatie, verwaandheid ; zotte
inbeelding: dwaze voorliefde.
infavorabel, ongunstig.
in favorem, ten gunste.
infecteren, besmetten.
infectie, besmetting.
inferi, de gestorvenen in de onderwereld; de onderwereld zelf.
inferieur, van slechte kwaliteit.
inferieuren, ondergeschikten;
minderen.
inferioriteit, geringe waarde;
minderheid in rang; minderwaardigheid ; inferioriteitscomplex: gevoel van minderwaardigheid.
infernaal, hels; duivels; wat de
onderwereld betreft.
infertiel, onvruchtbaar.
infertiliteit, verminderde vruchtbaarheid.
infesteren, onveilig maken; aanvallen.
infideel, ontrouw, trouweloos.
infideles, ongelovigen, heidenen.
infiltratie, inzijging; opslorping
(van een vloeistof); ophoping
van vocht in weefsels.

in fine
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in fine, aan het einde.
infiniet, oneindig, onbegrensd.
infiniteit, oneindigheid.
infinitesimaal-rekening, het re-

kenen met oneindig kleine en oneindig grote grootheden.
infmitief, of infinitives onbepaalde wijs der werkwoord en.
infinitum, het oneindige, onbegrensde ; ad infinitum of in infinitum: tot in het oneindige.
infirm, krachteloos, gebrekkig.
infirmerie, ziekenhuis, inzonderheid voor militairen.
infirtniteit, krachteloosheid; gebrekkigheid.
in flagranti, (delicto), op heterdaad.
inflammatie, ontsteking; ontbranding.
inflanuneren, ontsteken, sterk
verhitten, ontbranden.
inflatie, opblazing; opzwelling
van het lichaam door gassen;
waardevermindering van het
geld door to grote toename van
circulatie van ongedekt papiergeld.
inflecteren, buigen, verbuigen;
een klinker lang maken.

inflexibel, onbuigzaam.
inflexie, afwijking der lichtstralen;
klankverschuiving.

inhalatie
king: voorlopige, vrijblijvende
bespreking.
informeren, onderzoek doen; inlichtingen inwinnen of geven.
in foro, in of voor het gerecht.
infra, onder, beneden; ut infra:
zoals lager, of later (wordt opgemerkt).
infractie, schending, inbreuk (op
een wet of verdrag,) breuk (van
beenderen, enz.)
infralapsariers, calvinisten die
menen, dat de mens eerst na de
val van Adam werd vervloekt.
infra-rode stralen, onzichtbare
stralen,met langere golflengtedan
de rode, in fotografie en geneeskunde gebruikt.
infrastructuur, onderbouw.
infrequent, niet zeer bezocht, stil,
eenzaam.
infructueus,
onvruchtbaar;
vruchteloos, tevergeefs.
infusie, het maken van een aftreksel; het aftreksel; het inbrengen van vocht onder huid,
in spieren of bloedbaan.

infusiediertjes, of infusorien,
zeer kleine, voor het oog onzichtbare diertjes in vloeistoffen.

in futurum, in den vervolge, voortaan.

ingenieur, aan hogeschool gevormd e technicus.

inflictie, oplegging van straf.
inflorescentie, bloeiwijze (van

ingenieus, scherpzinnig, vinding-

in floribus, in bloei; in welstand.
influenceren, invloed oefenen;

naief; ingenue: een argeloos
jong meisje in een toneelstuk.
ingereren, inbrengen; zich ingereren: zich (onbevoegd) inlaten
met iets.
ingestie, inbrenging van voedsel
in het lichaam.
in globo, over het geheel genomen.
ingredient, o., bestanddeel.
ingrossatie, inschrijving in het
register der hypotheken.
inhabitabel, onbewoonbaar.
inhabitatie, inwoning.
inhalatie, inademing; inhalatieapparaat: toestel om in damp-

planten).

overhalen.

influentie, invloed, inwerking.
influenza, aandoening van de

ademhalingsorganen met koorts
gepaard, griep.
in folio, in groot formaat, twee
bladen of vier bladzijden per
vel.
in forma, in behoorlijke vorm.
informatie, inlichting, onderzoek;
berichtgeving.
informeel, onvormelijk, niet volgens de vorm; informele bespre-

rijk.

ingenu, openhartig, onbevangen,

inhalatie

212

vorm geneesmiddelen in te ademen.
inhereren, inademen.
inherent, onafscheidelijk verbonden (aan).
inhereren, aankleven, aanhangen, verbonden zijn met.
inhiberen, verhinderen,verbieden.
inhibitie, (rechterlijk) verbod, verhindering.
inhibitor, stof die chemische reactie stopzet.
in hoc signo vinces, in dit teken
(nl. het Christus-teken) zult gij
overwinnen.
in honorem, ter ere.
inhospitaliteit, ongastvrij heid.
inhumaan, onmenselijk, onbeschaafd, wreed.
inhumaniteit,onmenslievendheid,
wreedheid.
inhumatie, begrafenis.
in hypothesi, veronderstellend.
inimitabel, onnavolgbaar.
in integrum restitueren, ongeschonden, in dezelfde toestand
terugbrengen.
in ipso termino, op de vastgestelde dag.
initia, beginselen, aanvangsgronden.
initiaalletter, beginletter.
initiatie, inwijding.
initiatief, o., het geven van de
eerste stoot; ondernemingsgeest;
het recht van initiatief: recht
om wetsvoorstellen in te dienen.
initieren, inleiden, inwijden.
injectie, inspuiting.
injector, toestel om in te spuiten;
toestel tot het automatisch
voeden van stoomketels.
injunctie, gebod, last, bevel.
injurie, onrecht, nadeel, belediging, smaad.
injurieus, beledigend, smadelijk.
inlay, inlegstuk in tand of kies.
in loco, op de plaats zelf, ter plaatse.
in magnis voluisse sat est, het
is voldoende in grote dingen te
hebben gewild.

in pleno
in manus, in handen.
in margin, op de rand, in de
marg e.
in medias res, midden in de dingen.
in memoriam, ter herinnering,
ter gedachtenis.
in mora, in gebreke, nalatig.
in natures, in voortbrengselen der
natuur.
innervatie, invloed der zenuwen
op organen.
in nexu, in verband.
innocent, onschuldig, onnozel.
innocentie, onschuld, eenvoudigheid ; onnozelheid.
in nomine Dei, in de naam Gods.
in no time, in een ogenblik.
innovatie, nieuwigheid, verandering.
innoveren, nieuwigheden invoeren.

in nuce, in het kort, in het klein.
innumerabel, ontelbaar.
inobligaat, onverplicht.
in obscuro, in het donker; in het
verborgen.
in octavo, boekformaat van 16
bladz. per vel.
inoculatie, enting (van planten).
inoculeren, enten.
inodore, reukloos (ook: w.c.)
inoffensief, onschadelijk, onaanstotelijk.
inopportuun, ongelegen, ongeschikt.
in optima forma, in de beste
vorm, zo volmaakt mogelijk.
in originali, in het oorspronkelijke
schrift, in handschrift.
in pace, in vrede.
in parenthesi, tussen (twee)
haakjes; terloops.
in partibus infidelium, in het
land der ongelovigen (onder nietkatholieken).
in patria, in het vaderland.
in petto, in voorraad, achter de
hand.
in piano, in gehele ongevouwen
vellen (van papier).
in pleno, in voile vergadering.

in pontificaal
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in pontificaal, in (priesterlijke)
ambtskleding; in plechtige feesttooi.
in praesentia, in tegenwoordigheid.
in praxi, in de praktijk.
in propria persona, in eigen persoon.
in quarto, in boekformaat van
acht bladz. op een vel.
inquieteren, verontrusten.
inquieto, onrustig (muz.).
inquireren, ond erzoeken ; verhoren.
inquisiteur, ondervrager; ketterrechter.
inquisitie, geloofsonderzoek; kettergericht, r.k. rechtbank voor
geloofszaken.
inquisitoriaal, op de wijze der
inquisitie.
in saecula saeculorum, in alle
eeuwigheid.
in saldo blijven, schuldig blijven.
insalubriteit, ongezondheid (van
een plaats of streek).
insanie, krankzinnigheid,waanzin.
in sano sensu, in goede zin.
insatiabel, onverzadelijk.
insceneren, voor een toneelopvoering in gereedheid brengen.
inscriberen, inschrijven, boeken;
toewijden.
inscriptie, inschrijving; in- of opschrift.
insectarium, o., verzameling insecten; insectenhuis.
insecticide, insectendodend.
insertie, insnijding.
insectivoren, insectenetende dieren.
insectoloog, insectenkenner.
insecuriteit, onzekerheid.
in sedecimo, boekformaat, van
32 bladz. op een vel.
inseminatie, kunstmatige bevruchting.
insensibel, ongevoelig.
insensibiliteit, ongevoeligheid.
inseparaat, ongescheiden.
inseparabel, onafscheidelijk.

inspiratie
inseraat, insertum, o., inlas;
bekendmaking in de dagbladen;
bijlage.
insereren, inlassen.
insertie, inlassing.
insider, iemand, die over „insideinformation", d.i. alleen voor
ingewijden toegankelijke berichten, beschikt.
insidieus, arglistig, verraderlijk.
insigne, o., kenteken, ereteken.
insimulatie, aanklacht, meer of
minder ongegronde be,schuldigg.
in
insinuatie, bedekte aantijging;
aanzegging.
insinueren, bedekte zinspelingen
maken; gerechtelijk betekenen.
insipide, smakeloos, laf, zouteloos.
insisteren, op iets staan, aandringen.
in situ, in de oorspronkelijke
toestand; ter plaatse.
insociabel, ongezellig; ongeschikt
voor de omgang.

insolatie, zonnesteek; bestraling
door de zon.
insolent, onbeschaamd, onbeschoft
insolentie, grofheid, onbeschoftheid.
insolide, zwak, niet betrouwbaar.
insolubel, onoplosbaar.
insolvent of insolvabel, onvermogend om te betalen.
insolventie, onvermogend zijn
schulden te voldoen.
insomnie, slapeloosheid.
in spe, in hope, in de verwachting.
in specie, in klinkende munt.
inspecteren, bezichtigen, monsteren.
inspectie, opzicht; onderzoek;
toezicht, keuring; ambtsgebied
of kantoor van een inspecteur.
inspicient, degeen die bij toneelopvoering voor de goede gang
van zaken zorgt.
inspiratie, inademing; ingeving;
bezieling.

inspireren
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intellectualisme

inspireren, inblazen, bezielen.
inspringer, (Barg.) opgeschoven
raam.
instabiel, onbestendig, veranderlijk.
instabiliteit, onstandvastigheid,
onbestendigheid.
installateur, degeen die electrische
geleidingen aanlegt.
installatie, bevestiging in een
waardigheid, betrekking, enz.;
inrichten van een woning;
electrische inrichting.
installeren, bevestigen in een
waardigheid enz.: inrichten; een
installatie plaatsen.
instantane, een ogenblik durend;
een momentopname.
instantelijk, dringend.
instantie, dringend verzoek; aan-

instrument, o., werktuig; toestel;
speeltuig.
instrumentale muziek, muziek,
die met instrumenten wordt
uitgevoerd, niet gezongen.
instrumentatie, het arrangeren
van een muziekstuk voor bepaalde instrumenten, voor een orkest.
insubordinatie, weerspannigheid,
verzet tegen een meerdere.
in substantie, in hoofdzaak.
insufficientie, onvoldoende werking van een orgaan.
insuffisant, ontoereikend.
insulair, eilanden betreffend.
Insulinde, o. eilandenrijk; naam
voor de Indische Archipel.
insuline, geneesmiddel tegen suikerziekte.
insult, plotseling verlies van het

instar omnium, net als iedereen.
in statu nascendi, in wording.
in statu quo, in dezelfde toestand ;
in statu quo ante: als vroeger.
instauratie, hernieuwing.
instigatie, aansporing; aanstichting.
instigeren, aandrijven, aansporen.
instinct, o., natuurdrift.
instinctief, onwillekeurig, uit
eigen aandrift.
institueren, instellen, inrichten.
instituten, beginselen van het
Romeinse recht van keizer Justinianus.
instituteur, hoofd van een kostschool.
institutie, staats- of burgerlijke
instelling.
instituut, o., instelling; kostschool: Institut de France: al de
vijf to Parijs bestaande academies.
instructeur, leermeester.
instructie, onderwijs; voorschrift;
onderzoek van een rechtbank
vOOr de terechtzitting.
instructief, leerrijk.
instrueren, onderrichten; voorschriften geven, een gedragslijn
voorschrijven; een gerechtelijk
v6Oronderzoek leiden.

insultatie, belediging; smaad.
insulteren, beledigen, beschimpen.
in summa, in het geheel.
insupportabel, onverdraaglijk.
insurgent, opstandeling.
insurgeren, opstaan, oproerig
worden.
insurrectie, opstand, oproer.
in suspenso, in twijfel; hangend.
intact, ongeschonden, ongerept.
intaglio, gesneden edelsteen of
gemme.
intarsio, inlegwerk van veelkleurig
hout in hout.
integer, onkreukbaar, compleet.
integraal, volledig; z.nw.: limiet
van de som van een onbepaald
aantal afnemende termen; staatsschuldbrief die niet aflosbaar
2 1 / 2 % rente garandeert.
integreren, volledig maken; integrerend deel: onmisbaar bijbehorend deel.
integriteit, ongeschonden staat;
onomkoopbaarheid; rechtschapenheid.
intellect, o., verstand ; de gezamenlijke intellectuelen.
intellectualisme, het beschouwen
als doel van het menselijk streven

leg, beroep (op).

bewustzijn, toeval.

intellectualisme
het verstandelijk begrijpen van
de werkelijkheid en het overschatten van de functie van het
intellect.
intellectueel, verstandig, schrander; zeer ontwikkeld; wat betrekking heeft op het denkvermogen ; de intellectuelen: de
wetenschappelijk ontwikkelden,
zij die zich met geestelijke arbeid
bezighouden.
intelligent, schrander, verstandig.
intelligentie, verstand, doorzicht ;
in het spiritisme: een geest.
intelligentiequotient, (I. Q), petal dat graad van intelligentie
aanduidt.
intelligentsia, de groep der intellectuelen, oorspronkelijk de
tegen het tsarisme agerende
Russische intellectuelen.
intelligibel, begrijpelijk; intelligibele wereld: de bovenzinnelijke wereld.
intempestief, ontijdig; ongelegen.
intendance, beheer; rentmeesterschap; dienst voor de zorg van
kleding en voedsel in het leger.
intendant, rentmeester; officier,
belast met de verpleging der
troepen.
intenderen, beogen, van plan zijn;
op iets letten.
intens, hevig, in hoge mate.
intensie, inspanning; innerlijke
kracht; spanning.
intensief, hevig, krachtig; levendig ; intensieve cultuur: bebouwing van de grond met het doel
om door bemesting, enz., deze
zo productief mogelijk te maken.
intensief, werkwoord van versterking (bijv. prikkelen van
prikken).
intensiteit, kracht, hevigheid.
intenso, (muz.) krachtig, verhoogd.
intentie, oogmerk, bedoeling.
intentioneel, met zekere bedoeling,
opzettelijk.
intentioneren, bedoelen, voornemens zijn.
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interfereren
inter, tussen; onder: gedurende;
inter alia: onder andere.

inter amicos omnia communia,

onder vrienden is alles gemeenschappelijk.
intercaleren, inlassen.
intercedent, bemiddelaar, voorspraak.
intercederen, tussenbeide komen.
intercellulair, zich tussen de cellen bevindend.
intercepteren, onderscheppen, opvangen.
interceptie, onderschepping.
intercessie, bemiddeling, voorspraak; het overnemen van verplichtingen.
intercommunaal, tussen de gemeenten onderling.
interconfessioneel, wat de wederzijdse betrekkingen der geloofsbelijdenissen betreft.
intercontinentaal, verschillende
vaste landen verbindend.
intercostaal, tussen de ribben.
intercurrent, onregelmatig (van
de pols gezegd).
interdependentie, onderlinge afhankelijkheid of samenhang.
interdiceren, ontzeggen, verbieden.
interdict, o., rechterlijk verbod;
pauselijke kerkban over een grote
streek ; verbod om de sacramenten
toe te dienen of aan te nemen,
of godsdienstoefeningen bij te
wonen.
interdictie, verbod.
interessant, belangwekkend; onderhoudend.
interesse, belangstelling; belang
of voordeel.
interesseren, belangstelling opwekken; belang inboezemen.
interest, rente van een kapitaal.
interferentie, inmenging, tussenkomst; het samentreffen van
lichtstralen, of van geluidsgolven,
die een wijziging in het licht of
het geluid teweegbrengen.
interfereren, tussenbeide komen;
op elkaar inwerken.

interfolieren
interfolieren, met wit papier door-
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schieten.
in tergo, op de rugzijde.
interieur, o., inwendige; binnenhuis.
interim, tussentijd; ad interim:
voorlopig, voorshands, tijdelijk.
interimair, voorlopig, waarnemend.
interjectie, tussenwerpsel.
interlineair, tussen de regels.
interlinie, ruimte tussen twee
regels.
interlinieren, wit tussen de regels
laten.
interlocaal, verschillende plaatsen
betreffend.
interlock, weefsel van fijne garens ;
ondergoed van zulk weefsel.
interlocutie, tussenuitspraak; vonnis, dat geen invloed heeft op de
hoofdzaak, doch zuiver voorbereidend is.
interludium, o., tussenspel.
intermediair, o., tussenkomst, bemiddeling.
intermedium, o., tussen twee
vervaldagen.
intermezzo, o., tussenspel; tussenvoorstelling.
interminabel, oneindig, grenzenloos.
in terminis, in laatste instantie.
in termino, op de bepaalde dag
of termijn.
intermissie, verzuim; tussentijd.
intermitterend, bij tussenpozen.
intern, inwendig, innerlijk; inwonend.
internaat, kostschool.
internationaal, tussen de volken
onderling; de volken omvattend.
Internationale, wereldbond van
socialistische arbeiders ; het strijdlied van deze vereniging.
interneren, iemand een gedwongen verblijfplaats aanwijzen.
interne secretie, inwendige afscheiding.
internist, geneesheer voor inwendige ziekten.
inter nos, onder ons.

interview

internuntius, buitengewoon gezant van de paus.

interpellant, degene, die een

interpellatie houdt in het parlement.
interpellatie, verzoek om infichtingen van een volksvertegenwoordiger aan de regering.
interpelleren, een interpellatie
houden.
inter pocula, onder een glaasje.
interpolatie, inlassing.
interpoleren, inlassen, tussenvoegen, soms met bedrieglijke
oogmerken.
interpretatie, uitlegging, verklaring, vertaling
interpreteren, uitleggen, vertolken.
interpunctie, plaatsing van leesen schrijftekens.
verschillende
interregionaal,
landstreken betreffend.
interregnum, o., tussenregering.
interrogatie, vraag, ondervraging.
interrogatief, vragend, vraagsgewijze.
interrumperen, in de rede vallen.
interruptie,onderbreking,stoornis.
intersectie, doorsnijding; snijpunt van twee lijnen.
intersexualiteit, het bij een individu (intersex) voorkomen van
anatomische kenmerken van het
andere geslacht.
interstellair, tussen de sterren.
intertropisch, tussen de keerkringen liggend of groeiend.
interval, o., afstand, tussenruimte;
afstand tussen tonen in de muz.
intervalla lucida, heldere ogenblikken bij een krankzinnige.
intervenieren, tussenbeide komen.
interventie, tussenkomst, bemiddeling.
interversie, omkering (als rechtsterm), bijy. — van bewijslast.
interverteren, geld verduisteren;
omkeren.
interview, o.,vraaggesprek, onderhoud met een persvertegenwoordiger.

interviewen
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interviewen, een vraaggesprek
houden.
intestaat, iemand, die gestorven
is zonder een testament te hebben
nagelaten.
intestaat erfgenaam, iemand,
die erft volgens recht, ook zonder
een testament; ab intestato:
zonder testament.
intestina, mv., ingewanden.
intiem, innig, vertrouwelijk.
intimatie, gerechtelijke bekendmaking.
intimidatie, bangmakerij; vreesaanjaging.
intimideren, vrees aanjagen.
intimiteit, innigheid; vertrouwelij kheid .
intimus, vertrouwde; boezemvriend.
intippelen, (Barg.) binnengaan.
intitulatie, betiteling; muziekstuk
ter inleiding.
intituleren, betitelen.
intolerabel, onverdraaglijk; onuitstaanbaar.
intolerant, onverdraagzaam.
intolerantie, onverdraagzaamheid, vooral op het stuk van de
godsdienst.
intonatie, het inzetten bij het
zingen; het aangeven van de
toon; stembuiging.
intoneren, de toon aangeven;
inzetten; de toon leggen (bij het
spreken).
in toto, over het algemeen.
in totum, in het geheel.
intoxicatie, vergiftiging, bedwelming.
intra, binnen.
intrade, voorspel, muziekstuk ter
inleiding.
intraden, mv., staatsinkomsten.
intra muros, binnen de muren.
intransigent, onverzoenlijk.
intransitief,
onovergankelijk
(werkwoord).
intransportabel, onvervoerbaar.
intraveneus, binnen de aderen
(bijv. een intraveneuze injectie).
-

inunderen

intrepiditeit,
onverschrokkenheid.
intricaat, ingewikkeld, netelig.
intrigant, arglistig; vol listen en
streken.
intrigant, vriend van kuiperij;
arglistig mens.
intrigeren, kuipen, knoeien, met
slinkse streken te werk gaan;
iemands nieuwsgierigheid gaande maken.
intrig(u)e, kuiperij; knoeierij ; verwikkeling in een toneelspel, roman, enz.
intrinsiek, wezenlijk, werkelijk.
in triplo, in drievoud.
introduce, iemand, die toegelaten
wordt in een besloten gezelschap.
introduceren, inleiden, toegang
verschaffen.
introductie, inleiding.
introiitus, ingang, intrede; psalm
tot de mis inleidend.
intronisatie, verheffing op de
troon; troonsbestijging; plechtige
aanvaarding van een bisschoppelijk ambt.
introspectie, innerlijke zelfwaarneming.
introuvable, onvindbaar.
introversie, naar binnen gekeerdheid.
introvert, naar binnen gekeerd
(persoon).
intruderen, naar binnen stoten,
binnendringen.
intrusie, indringing, insluiping.
intuitie, een op innerlijke aanschouwing berustend inzicht,
onmiddellijke overtuiging of een
weten, niet berustend op begrip
of redenering.
intuitief, als bij ingeving.
intumescentie, opzwelling.
intussusceptie, invoeging, indringing van een vocht of voedingsstof in inn organisch lichaam.
inundatie, overstroming.
inunderen, overstromen; onder
water zetten.

in usu
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in usu, gebruikelijk; in usum:
ten gebruike.
in utroque jure, in de beide
rechten.
invalide, zwak, gebrekkig, ongeschikt, ongeldig; gebrekkig,
hulp behoevend persoon.
invalideren, ongeldig verklaren,
vernietigen.
invaliditeit, lichamelijke gebrekkigheid, ongeschiktheid voor de
arbeid.
invariabel, o nveranderlijk.
invasie, inval; strooptocht; i.h.b.
de landing der geallieerden in
Europa 6 juni 1944 (D-day).
invectief, o., scheldwoord.
invent, (verkort: inv.), heeft
uitgevonden.
inventaris, boedel; lijst van aanwezige goederen.
inventarisatie,
boedelbeschrijving; een inventaris opmaken.
Inventariseren, een inventaris
opmaken.
inventeren, uitvinden.
inventie, uitvinding; verdichtsel.
inventief, vindingrijk.
invergentie, overhelling; neiging.
inversie, omkering; woordverplaatsing; afwijking van de gewone woordvoeging.
invert, omgekeerd.
invertebrata, ongewervelde dieren
inverteren, omkeren.
investeren, inhuldigen; met de
tekenen der waardigheid bekleden; (geld) beleggen.
investigatie, opsporing,onderzoek.
investituur, plechtige bekleding
met een waardigheid, i.h.b. van
een bisschop met ring en staf.
investment-trust, beleggingstrust, die tegen bij haar in depot
gegeven effecten eigen stukken
afgeeft.
invetereren, verouderen; een geinvetereerde kwaal: een verouderde kwaal.
invidieus, afgunstig.
invincibel, onoverwinnelijk.
in vino veritas, in de wijn ligt de

ironie
waarheid; d.w.z.: dronken mensen spreken de waarheid.
inviolabel, onschendbaar; onverbrekelij k.
invisibel, onzichtbaar.
invitatie, uitnodiging.
inviteren, uitnodigen.
invocatie, aanroeping.
invocavit, eerste zondag der
Vasten.
in voce, (zie) op dat woord, (afgekort : i.v.)
involveren, inwikkelen, bevatten,
insluiten.
ionen, electrisch geladen atomen
of atoomgroepen.
ionisatie, ontstaan van ionen door
hoge temperatuur of electromagnetische straling
ioniseren, voor electriciteit geleidend maken.
ionosfeer, dampkring boven de
stratosfeer.
ipecacuanha, Amerikaanse braakwortel.
ipse, zelf; ipse dixit: hij (de meester) heeft het zelf gezegd.
ipso facto, door de daad zelf;
feitelijk.
ipso jure, van rechtswege.
irascibiliteit,
prikkelbaarheid;
lichtgeraaktheid.
Irene, Griekse godin van de vrede.
irenisch, verzoenend, vredestichtend.
Irgoen zwai Leoerni, joodse
verzetsbeweging in Israel.
Irian, Nederl. Nieuw-Guinea.
iridium, o., metaal, dat slechts in
verbinding met platina voorkomt.
Iris, (Godin van de) regenboog;
gekleurde ring om de oogappel;
lisbloem; soort bergkristal.
iriseren, de kleuren van de regenboog vertonen.
irish stew, soort hutspot (aardappelen, groenten, schapevlees)
ironie, geveinsde onwetendheid:
fijne spot, waarbij men vaak het
tegenovergestelde zegt van wat
men meent.

ironisch
ironisch, bedekt spottend.
irradiatie, uitstraling van pijn;
optisch bedrog, waardoor lichte
voorwerpen tegen donkere achtergrond groter schijnen dan
ze zijn en omgekeerd.
irraisonabel, onredelijk, onbillijk.
irrationalisme, voorkeur voor het
irrationele; afwijking van het
rational isme .
irrationeel, in strijd met de rede;
niet vatbaar voor de rede; irrationeel getal: onmeetbaar getal:
als bijv. A/ 2.
irredentisme, streven om de irredenta, de delen die vroeger bij
Italiè behoord hebben, terug te
winnen ; ook meer algemeen gebruikt voor een dergelijk streven
elders.
irreeel, onwezenlijk, niet werkelijk
bestaande.
irrefutabel, onweerlegbaar.
irregulariteit, onregelmatigheid,
wanorde.

irregulier, van de regel afwijkend,

onregelmatig.
irreligieus, ongodsdienstig, ongelovig.
irremediabel, onherstelbaar.
irreparabel, onherstelbaar; niet
te vergoeden.
irresistibel, onweerstaanbaar.
irresoluut, besluiteloos, weifelend.
irreverent, oneerbiedig.
irrevocabel, onherroepelijk.
irrideren, uitlachen, bespotten,
honen.
irrigatie, bevloeiing; besproeiing.
irrigator, toestel met bak om
lichaamsholten of wonden schoon
te spuiten.
irrideren, bevloeien, besproeien.
irrisie, bespotting, hoon.
irritabel, prikkelbaar.
irritatie, prikkeling; lichte ontsteking ; verbittering.
irriteren, prikkelen, boos maken;
tergen.
irruptie, inval.
isabel, vuil geel.
isagogiek, inleidende wetenschap.
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isothermen

isagogisch, inleidend.
isba, Russische boerenwoning.
ischemie, stelping van bloed.
ischias, heupjicht.
ischurie, inhouding van de urine.
isegrim, grimmig, nurks mens
(naam van de wolf in Reinaard
de Vos).
Isis, Oudegyptische godin van de
vruchtbaarmakende natuur.
Islam, naam van de mohammedaansegodsdienst. eig. : overgave.
isobaren, op kaart lijnen die plaatsen met gelijke luchtdruk
verbinden.
isochromatisch, kleurgevoelig
(van fotografisch materiaal).
isochroon, met gelijke tijdsduur.
isodynamische lijnen, lijnen,
welke die plaatsen op de aarde
met elkaar verbinden, waar de
intensiteit van het aardmagnetisme even groot is.
isoglossen, lijnen op dialectkaarten, die gebieden begrenzen
waarin eenzelfde taalkenmerk
heerst.
isogonisch, gelijkhoekig.
isografie, reproductie Tangs fotografische weg van schilderijen,
tekeningen, drukwerken enz.
isolatie, afzondering; niet-geleiding van electriciteit.
isolator, voorwerp, dat de electriciteit niet geleidt.
isoleren, afzonderen; niet-geleidend maken voor warmte of
electriciteit.
isolement, o., afzondering.
isomeren, chemische verbindingen
van dezelfde formule en moleculair gewicht, die verschillende
eigenschappen bezitten.
isomerisch, uit gelijke delen
bestaande.
isometrisch, van gelijke afmeting.
isomorf(isch), van gelijke vorm.
isotheren, lijnen die plaatsen van
gelijke gemiddelde zomerwarmte
verbinden.
isothermen, lijnen die plaat-
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jandoedel

ite, missa est, (laatste woorden
der mis) : gaat henen, de mis is
uit.
iteratie, herhaling.
iteratief,werkwoordvan herhaling.
itinerarium, o., reisbeschrijving;
reisgids.
ivoride, kunstmatige nabootsing
van ivoor.
ivoriet, o., op ivoor gelijkende
stof, die beschreven en weer
schoongewist kan worden.

sen van gelijke gemiddelde jaartemperaturen verbinden.
isothopen, elementen met verschillend atoomgewicht, maar met
dezelfde chemische eigenschappen.
istmus, landengte.
ita est, zo is het.
Itala, oudste Latijnse bijbelvertaling.
italiek, cursieve drukletter.
item, insgelijks, evenzo, verder.

J
J, jodium (element); joule: eenheid van electrische arbeid.
Jac., Jacobus (brief N.T.)
J.C., Jezus Christus.
Jer., Jeremia (bijbelboek).
Jes., Jesaja (bijbelboek).
Joh., Johannes (evangelic; brief
N.T.)
jr., junior.
j.u.d., juris utriusque doctor: dokter in de beide rechten (burgerlijk
en kerkelijk).
jabot, krop van vogels; geplooide
kanten strook op het overhemd.
jacaranda, o., Braziliaans schrijnwerkershout.
jacent, liggend; onbeheerd.
Jack, Jantje (in het Engels) ; Union
Jack: Britse vlag; Jack-tar: Janmaat, matroos; Jack-of-alltrades: manusje-van-alles.
jackerie, boerenopstand in middeleeuws Frankrijk
jacket, papieren omslag van gebonden boek; jacket-kroon: porseleinen kroon op een tand.
jacobijnen, heftige onwentelingsgezinden in de Franse revolutie
van '89, die hun vergaderingen
hidden in een jacobijnen klooster.
jaconnet, fijne katoenen mousseline.
jacquardmachine, weeftoestel
van Jacquard voor zijden stoffen.

jacquet, o., herenjas met panden;
damesmanteltje.
jactantie, grootspraak.
jactatie, het woelen van zieken.

jade, Chinese groenachtige halfedelsteen.
Jaggernout, Oudindische afgod,
op zware wagen rondgereden,
waaronder eertijds fanatieke gelovigen zich lieten verpletteren.
Jahwe, Gods naam in O.T.
jainisme, streng ascetische Voorindische godsdienst, die het gezag
der Veda's niet erkent.
jajem, (Barg.) jenever; jajemen:
drinken; jajemer: drinkebroer.
jalappe, wortel van een Mexicaanse plant, gebruikt als purgeermiddel.
jalon, bakenstok of meetlat voor
landmeters.
jalonneren, met palen afbakenen.
jalonneur, steller der bakenstokken; onderofficier, met een richtvaantje op zijn geweer, die v6Or
aan de troep loopt.
jalousie de métier, beroepsnijd;
broodnijd.
jam, vruchtengelei.
jambe, versvoet; edn Lange en den
korte lettergreep.
jambisch, uit jamben bestaande.
jamboree, internationaal padvinderskamp om de 4 jaar.
jandoedel, (Barg.) jenever.

janhagel

jezuitisch
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janhagel, een soort koekje met

suiker; het grauw, het gemeen.
janitsaar, soldaat van een vroeger
Turks keurkorps.
jan kalebas, pocher; een redenering van —: een onzinnige
redenering.
jan rap, plebs, janhagel.
jansalie, man zonder fut.
jansenisten, oud-katholieken;
aanhangers der leer van Jansenius, bisschop van leperen t
1638.
Janus, Romeinse godheid met
twee aangezichten; Janus-politiek: weifelende, onoprechte
staatkunde.
japanoloog, kenner van het Japans.
japneus, Zuidnederl. spotnaam
voor clericaal.
jardiniere, bloemenmand of -bak;
gerecht van verschillende soorten
groenten.
jargon, taal van bepaalde groep
of vaktaal, dieventaal, koeterwaals.
jarrakhout, donkerrood, zeer
duurzaam Australisch hout.
jarretelle, kous- of sokophouder.
jas, (Barg.) een jas krijgen: slecht
wegkomen; iemand een jas geven: iemand in het ootje nemen,
beetnemen.
jaspenen, (Barg.) gevangenzitten.
jasperen, marmeren (de snede
van boeken) ; vlammen (stalen
voorwerpen).
jaspis, ondoorzichtig, groen en
bruin edelgesteente.
jaspis porselein, teer, doorschijnend porselein.
jat, (Barg.) hand; jatmoos: handgeld; jatmouzen: kleinigheden
stelen, die met de handen to
grijpen zijn; jatten: stelen; jatter

dief.

jatagan of yatagan, korte Turkse

sabel.

javelijn, werpschicht.
jazz, negerdansmuziek van Amerik.

afkomst met gesyncopeerde ritmiek.

jean, Amerikaanse linnen sport-

broek (spijkerbroek).

jean frotage, hansworst.
jeep, kleine Amerik. legerauto uit

W.O. II (general purpose truck).

Jehova, andere lezing van Jahwe.
jehova-getuigen, aanhangers van

secte, die de komst van Jehova's
rijk aankondigen.
jeile of jeilie, (Barg.) geschreeuw,
ophef.
je maintiendrai, ik zal handhaven
jene sais quoi, ik weet niet wat,
i k kan er geen naam aan geven.
jen. nen, (Barg.) spelen, liegen;
j
jenner: speler; jennetje:
leugen;
ook: sarren.
jenny-machine, machine voor het
katoenspinnen.
jensen (Barg.) gebruiken.
jeremiade, jammerklacht; klaaglied.
jersey, eerst nauwsluitend sporthemd van fijne wol, nu algemeen
voor fijne wollen tricotstof.
jeton, legpenning, speelpenning.
jetplane, vliegtuig met straalaandrijving.
jettatura, boze blik; jettatore: de
man met de boze blik.
jeu, spel, scherts, gekheid; tijdverdrijf; jeu de mots: woordspeling ; jeu d'esprit: geestigheid;
een verstandsspel, waarbij de
geest wordt gescherpt ; vieux jeu:
oude kost.
jeune premier, toneelspeler in de
rol van jeugdige minnaar.
jeunesse doree, oorspr. royalistische jeugd die na de dood van
Robespierre demonstreerde; i.h.
a. voorname, rijke bourgeoisjeugd.
jezuiet, volgeling van Ignatius van
Loyola, die in 1534 de Societeit
van Jezus stichtte ter bestrijding
der protestanten; in figuurlijke
zin: schijnheilig bedrieger; doortrapt intrigant.
jezuitisch, naar de leer der
jezuieten; schijnheilig, onoprecht.

jezuitisme

jubileum

222

jezuitisme, o., leer der jezuleten.
jid, (Barg.) jood.
Jiddisch, door Oosteurop. joden

gesproken Hebreeuws-DuitsPoolse taal.
jijles, (Barg.) drukte, moeilijkheid.
Jim-Crow wetten, discriminerende wetten in de V.S. voor kleurlingen en negers.
jingo, overdreven voorstander van
Engelands macht en invloed;
Engels chauvinist; jingoisme:
overdreven nationaliteitsgevoel
van jingo's.
jioe-jitsoe of jiu-jitzu, o., Japanse
worstelkunst.
jitterbug, moderne wilde dans.
Job, naar bock Job in O.T. gepersonifieerd beproefd man.
job, karwei, baan(tje).
jobber, dagloner; makelaartje,
beunhaas (in Engeland); stockjobber: beursspeculant.
jobsbode, ongeluksbode; jobsgeduld zeer groot, taai geduld.
jockey, berijder van een renpaard;
pikeur; jockeyclub: vereniging
van paardenliefhebbers.
jocrisse, zot, onnozele hals.
joculator, grappenmaker.
joculeren, schertsen.
jocus, scherts, grap, vrolijkheid.
jodelen, eigenaardige wijze van
zingen der Tyrolers, waarbij
snelle wisseling van borst- en
falsettonen plaatsvindt.
joden, (Barg.) scheren, handelen.
jodium, een metalloids gebruikt
als desinfectiemiddel.
jodoform, o., ontsmettend poeder
uit jodium bereid.
joechjacken, door elkaar schreeuwen, van uitgelaten pret meestal.
joekel, (Barg.) hond.
Joelfeest, winterfeest der oude
Germanen.
joet, (Barg.) tien.
joetje, (Barg.) gouden tientje.
jofel, (Barg.) fijn, keurig.
John Bull, spotnaam voor het
Engelse yolk.

joint-business, handel in compag-

nie.

maatschappij op aandelen.
joke, scherts, grap, kwinkslag.
joker, de 53ste kaart in kaartspel,
die elke andere kaart vervangen
kan,
jom kippoer, Grote Verzoendag.
Jonathan, (broeder), schertsende
naam voor het Amerikaanse yolk.
jongleren, goochele n.
jongleur, goochelaar; werp- en
vangkunstenaar.
jonguille, gele narcis; jonguillekleur ; lichtgeel met groene weersch ij n.
jonk, Chinees koopvaardijvaartuig.
joosje, verbasterd woord voor
Chinese godheid, duivel; pas op,
anders komt joosje.
Jorden, mansnaam, type van een
domoor, onnozele.
jota, de Griekse letter i, de kleinste
letter.
jouissance, genot, vruchtgebruik.
jouisseren, genieten, genot hebben
van.
joule, eenheid van electrische arbeid.
jour, ontvangdag.
journaal, dagboek; koopmansbock ; nieuws in bioscoop.
journaliseren, in het journaal
overbrengen, boeken.
journalistiek, beroep van dagdagbladbladschrijver; het
wezen, de dagbladpers.
dagbladschrijver;
journalist,
medewerker aan een courant.
joven of jofel, (Barg.) goed, mooi.
joviaal, blijgeestig, opgewekt, gul.
jovialiteit, blijmoedigheid; opgewektheid.
joyeuse entrée, blijde inkomste;
aanvaarding der regering.
joy-riding, uit rijden gaan met
een auto die men onbeheerd aantreft.
jubileum of jubile, o., jubelfeest;
herinneringsfeest; eredag.
joint-stock-company,

jubilaris

jubilaris, degene, die een jubile
viert.
jubilate, de derde zondag na

Pasen.

jubileren, jubelen; een jubile

vieren.

juchtleer, o., Russisch rood, soepel

leer met een eigenaardige scherpe reuk.
judaisme, o., jodendom.
Judas, verrader; judaskus: verraderlijke kus; judashaar: rood
haar.
judassen, treiteren, tergen, plagen.
judicatie, beslissing, uitspraak.
judicatuur, bevoegdheid tot berechting, ambt van rechter.
judiceren, vonnis vellen, uitspraak doen.
judicieel, rechterlijk, gerechtelijk.
judicieus, oordeelkundig, wel
overlegd.
judicium, o., gerecht; rechtspleging; uitspraak; oordeel van
examinatoren of jury.
jugaal been, jukbeen.
Jugendstil, decoratieve richting

jus
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in Duitse beeldende kunst omstr.
1900.
jugeren, oordelen; vonnissen.
juguleren, worgen.
juif errant, wandelende jood.
jujubes, hoestballetjes van gom en
suiker.
juliaanse kalender, de door
Julius Caesar ingevoerde verbeterde jaarberekening, waaraan
het zonnejaar (365 dagen en
6 uur) ten grondslag werd gelegd in plaats van het maanjaar.
julienne, groentesoep.
jullklapp, de gewoonte om met
groot lawaai kerstgeschenken in
de kamer to werpen.
jumeaux, tweelingen.
jumelles, my. dubbel oogglas,
operakijker, vrouwelijke tweeling.
jumper, damestrui.
junctie, vereniging, verbinding
juncto of junctis, verbonden
met.

junctuur, verbinding; (tijds)ge-

wricht.

jungle, met bamboe en gras be-

groeide, afwisselend moerassige
en bosachtige vlakte; wildernis.
junior, de jongere.
Junker, naam van Duitse transport- en oorlogsvliegtuigen.
Juno, Jupiters zuster en gemalin;
fiere schone vrouw; planeet;
junonisch: op Juno gelijkend,
majestueus, trots.
junta, vergadering, vooral van
regeringscolleges in Spanje, Portugal, en Z.-Amerika.
jupe, vrouwenrok, onderrok;
jupon: onderrok.
Jupijn of Jupiter, oppergod bij
de Romeinen; Jupiter pluvius:
regengod; Jupiter tonans: dondergod.
jura, de rechten, rechtswetenschap.
jurament, eed; vloek.
juratorium, bezwarenbelofte; belofte in plaats van de eed.
jure, van rechtswege; iure divino:
volgens goddelijk recht; iure
humano : volgens menselijk recht.
jure, gezworene; lid van een jury.
juridiek, juridisch, overeenkomstig de rechtsleer; rechtskundig,
rechtsgeldig.
juris consultus, rechtsgeleerde.
rechtshandeling;
jurisdictie,
rechtsmacht; rechtsgebied.
jurisprudentie, toegepast recht,
rechtsopvatting van de rechterlijke macht.
jurist, rechtsgeleerde.
juristerij, juridische spitsvondigheid.
juristisch, de rechtsgeleerdheid
betreffend, rechtskundig.
juris utriusque doctor, doctor in
de beide rechten.
jury, rechtbank van gezworenen;
verkozen commissie van beoordeling.
belli et pacis: recht
jus, recht;
van oorlog en vrede; — civile:
burgerlijk recht; — gentium:
volkenrecht; — publicum: pu-

jus
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justitie, gerechtigheid, rechtbank;
de rechterlijke macht.
justitieel, wat de justitie betreft,
gerechtelijk.
justo tempore, te rechter tijd.
jute, Indische hennep of vlas.
juvantia, my., versterkende middelen.
juvenaat, internaat voor aanstaande priesters en kloosterlingen.
juveniel, jeugdig.
juventa, juventus, jeugd, jongelingsleeftijd.
juxta, naast; juxta-positie• naastelkaarplaatsing; uitwendige aangroei.
j'y suis, j'y reste, ik ben er, ik
blijf er.

bliek recht; — talionis: recht
van vergelding; — vitae ac necis:
het recht van leven en dood.
jus, vleesnat; saus; vruchtesap.
juste-milieu, juiste midden; spotnaam voor de gematigde politiek,
die voorgeeft het juiste midden
te houden, doch eigenlijk beginselioos is.
justeren, juist maken, vereffenen;
ijken.
justificatie, rechtvaardiging; verantwoording.
justificeren, rechtvaardigen, verantwoorden.
Justitia, godin der rechtvaardigheid.
justitiabelen,
rechtzoekend en,
degenen die onderworpen zijn
aan een rechterlijke uitspraak.

K
K, kalium (element)
kar., karaat.
kcal., kilocalorie.
kg, kilogram; kgm: kilogrammeter.
kHz, kilohertz.
km, kilometer.
Kr., Krypton (element); Kronen
(munt).
kW, kilowatt; kWh: kilowattuur.
Kaaba, vierkant gebouwtje in de
voornaamste moskee te Mekka,
waarin een zwarte als heilig vereerde steen is gemetseld.
kaaidraaien, (Barg.) met een
klein bootje bij de schepen rondvaren om eetwaren te verkopen.
kaaien, de zeilen reven ; wegnemen
(Barg.) ; vallen; overwonnen worden; bezwijken.
kaaiman, soort krokodil.
kaairidders, (Barg.) bootwerkers.
kabaai of kabaja, gekleurd lang
baadje van Indon. vrouwen; wit
linnen huisjasje in Indonesia.
kabaal, o., drukte, lawaai.
kalbaan, hutje, loofhut.

kabanes, (Barg.) herrie.
kabbala, joodse geheimleer, bijbelverklaring d.m.v. getallenspeculatie en mystiek.
kabbalistisch, als of van de kabbala; alleen voor ingewijden
verstaanbaar, fantastisch.
kabinet, o., vertrekje; werkkamer;
de gezamenlijke ministers; verzameling van natuur- of kunstvoortbrengselen ; ouderwetse hoge ladekast; kabinetsorder: verordening, die onmiddellijk van
een ministerie of van de vorst
uitgaat; kabinetskwestie: een
kwestie, waarvan het aanblijven
van het ministerie afhangt.
kachel, (Barg.) stomdronken.
kadaster, o., openbaar register
der onroerende goederen.
kadastraal, tot het kadaster behorend.
kadastreren, opmeten en in kaart
brengen voor het kadaster; in
kadaster inschrijven.
kader, ornlijsting; onderofficiers
en korporaals van een leger, ook

kader
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uitgebreid tot de officieren; staf
van een instelling of partij.
kadet, broodje. (zie: cadet).
kadi, mohammedaans rechtergeestelijke.
kadin, (Barg.) veilig.
kadjong, gedroogde palmbladeren
voor dakbedekking en emballage.
kadul, (Barg.) zijn tong slaat
kadul; hij heeft te veel gedronken.
kaf, o., (Barg.) dorp, stad.
kafir, ongelovige, niet-mohammedaan.
kaftan, lang, wijd opperkleed, vooral bij oost-joden.
kahal, zie: kille.
kalk, Turkse roeiboot.
kain, lendenkleed, heupdoek in
Indonesie.
kainiet, minerale kunstmeststof.
Kainsteken of -merk, teken van
laag karakter, naar Kain, (gen.
4 : 15) wie door God het teken
van broedermoord op het voorhoofd werd gedrukt.
kajak, visserssloep van robbevel
bij de Eskimo's.
kajapoetolie,
geneeskrachtige

etherische olie uit de bladeren
van een Indische boom.
kajem, (Barg.) val; kajemen:
vallen.
kajim, (Barg.) neus.
kakemono, Japanse rolprent op
zijde.
kajotters, leden der Katholieke
Jeugdbeweging.
kakatoe, kaketoe, Australische
papegaai met kuif.
kalander, zware mangel; korenworm, vraatzuchtig insect; kalanderen : mangelen, glanzen.
kalebas of kalbas, pompoen; fles
van een pompoen gemaakt.
kaleidoscoop, kleurenkijker, toestel dat bij elke beweging nieuwe
fraaie symmetrische figuren vertoont van gekleurde voorwerpjes.
kalender, tijdwijzer; almanak.
Kalewala, Fins epos van 23000
verzen.
kalf, o., (Barg.) groot mes.

kanalisatie
kalfateren of kalefateren, breeu-

wen of teren van schepen.

kalfie, (Barg.) kinkel.
kalfs, (Barg.) zilveren.
kali, kaliumhoudende kunstmest-

stof; rivier op Java.

kaliber, o., inwendige middellijn

van een vuurwapen; soort, aard,
gehalte.
kalle, o., (Barg.) water, rivier,
haven.
kalief, plaatsvervanger van Mohammed, titel van vorsten na
Mohammed, ook van sultan van
Turitije.
kalifaat, o., waardigheid van kalief.
kalle, (Barg.) bruid.
kaliebak, (Barg.) politieagent.
kallen, (Barg.) praten, babbelen.
kalpak, Hongaarse huzarenmuts;
kolbak.
kameleon, soort hagedis, waarvan
de huid van kleur kan veranderen ; iemand, die vaak van partij,
van mening verandert; kameleontisch : veranderlijk, met alle
winden mee draaiend.
kamelot, stof van kemel- of geite-

haar.

kamenier, kamerjuffrouw, die

helpt bij het kleden enz.

kameraar, eerst: kamerdienaar

van vorst, later: beheerder van
waterschap.
kameralistiek, bestuurs- en beheerswetenschap, staathuishoudkunde.
kamizool, o., borstrok; hemd.
kampanje, bovenste achterdek van
een schip.
kampement, o., legerplaats.
kamperen, een legerplaats betrekken; in tenten gelegerd zijn.
kampioen, kampvechter, strijder,
overwinnaar in de sport.
kampong, omheind erf op Java;
gehucht, buurt, dorp.
kanaken, vroegere benaming van
bewoners der Hawal-eilanden;
bij uitbreiding de Polynesiers en
Melanesiers.
kanalisatie, aanleg van kanalen;

kanalisatie
ook bevaarbaarmaking van een
rivier.
kanaster of knaster, grote rieten
mand, waarin suiker of tabak
wordt verpakt; Varinastabak;
tinnen theekist.
kandeel, drank uit rijnwijn, eieren,
kaneel en suiker.
kanebrajer of kaantjesbrajer,
(Barg.) iemand, die zich druk
maakt over kleinigheden.
kanes, (Barg.) hoofd.
kangoeroe of kangeroe, Australisch buideldier, springhaas.
kannibaal, menseneter.
kannibalisme, het eten van mensenvlees.
kanonnade, aanhoudend geschutvuur.
kanope, Etruskische urnenvaas,
waarvan deksel hoofd van overledene voorstelt.
kanseladj, piffle van een kanselier, kantoor waar stukken worden opgesteld en vanwaar zij
uitgaan; kantoor van gezantschap of consulaat.
kanselier, hoofd van een kanselarij ; rijkskanselier : (in Duitsland) eerste minister.
kanteel, bovenrand van een
muur.
kanteloep, wratmeloen.
kanteren, (Barg.), zingen langs de
weg.
kantianisme, o., wijsbegeerte van
Kant.
kantjil, Indisch dwerghert.
kanton, rechtsgebied van kantonrechter ; elk der afzonderlijke
republieken van de bondsstaat
Zwitserland.
kantonnaal, tot het kanton behorend.
kantonneren, troepen onder dak
brengen; kantonnement: plaats,
waar troepen gelegerd zijn.
kanunnik, dom- of stiftsheer ; geestelijke, die deel uitmaakt van het
kapittel.
kapel, huiskerk; kleine kerk; vlinder ; korps muzikanten.
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karaat

kapelaan, huispriester; hulppriester.
kapitaal, voortgebrachte productiemiddelen; de hierin besloten
koopkracht; geldsom; vermogen.
kapitaal, hoofdzakelijk, voornaamst; kapitale letters : hoofdletters; kapitale misdaad: misdaad, waarop de doodstraf staat.
kapitaliseren, tot kapitaal maken,
berekenen van een kapitaal naar
de renteopbrengst.
kapitalisme, maatschappelijk stelsel gekenmerkt door privaatbezit
der productiemiddelen.
kapitalist, iemand die veel kapitaal bezit, het kapitalisme aanhangt.
kapiteel, o., bovenste gedeelte van
een zuil.
kapitein, bevelhebber over cornpagnie; gezagvoerder van een
schip.
Kapitool, o., burcht van het oude
Rome; parlementsgebouw to
Washington.
kapittel, o., hoofdstuk; onderwerp
van een gesprek; al de geestelijken van een domkerk; orde- of
kloostervergadering.
kapittelen, iemand de les lezen.
kapittelstok, sluiting van kettinkje in de vorm van een staafje;
bloedkoralen staafje van een
snoer.
kapoen, gesneden haan.
kapoets, bonten muts.
kapoeres of kapores, (Barg.),
kapot, stuk, weg, verloren; dood.
kapotje, gummiovertrek als voorbehoedmiddel tegen zwangerschap of besmetting; ouderwets
dameshoedje.
kapsie, (Barg ), aanmerking, bezwaar.
kapsones, (Barg.), drukte, lawaai;
kapsonesmaker : druktemaker.
kaproen, kap, muts.
karaat, gewichtseenheid voor edelstenen = 205 mg; eenheid van
bepaling van zuiverheid van
goud, 24kar. = 100 % zuiver gond.

karabijn
karabijn, geweer met korte loop.
karabinier, ruiter met karabijn.
karakol, grote eetbare huisjesslak.
karakteriseren, de eigenschap-
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pen van een zaak of persoon
aanwijzen of beschrijven.
karakteristiek, kenmerkend, eigenaardig.
karavaan, reisgezelschap in het
Oosten; handelsgezelschap; gezelschap pelgrims.
karavansera(i), herberg, verblijf
voor een karavaan.
karbonkel,hoogrode robijn ; vurige
puist.
karbouw, Javaanse buffel.
kardeel, o., hijstouw.
kardemom, zaad van een aan
gember verwante plant.
kardinaal, rooms-katholiek kerkvorst, hoogste in rang onder de
paus.
kardinaal, hoofdzakelijk, eerst,
voornaamst ; het kardinale punt:
het hoofdpunt; kardinale deugden : hoofddeugden.
kardoes, hond; papieren hulsje
met buskruit gevuld tot lading
van een (ouderwets) geweer.
kareel, tichelsteen.
karma, het bepaald zijn van iemands lot door de som van zijn
daden in zijn achtereenvolgende
bestaansvormen.
karmijn, o., kostbare, rode verfstof.
karmozijn, purperrood.
karolingisch, uit het huis van
Karel Martel; eigen aan het
tijdvak van Karel de Grote ca. 800
karonje, feeks, helleveeg.
Karoo, steppenland in Zuid-Afrika
karos, koets; staatsiewagen.
kartel, overeenkomst tussen producenten in eenzelfde branche om
onderlinge concurrentie te voorkomen.
kartets, projectiel, gevuld met
kleine kogels of stukjes ijzer.
karton, bordpapier; modelblad;
modeltekening, schets; bijkaart.
kartonnage, het innaaien van een

katholieken

boek in karton, het maken van
kartonnen dozen.
kartonnagewerk, producten uit
karton vervaardigd.
kartonneren, in bordpapier binden; door bordpapier stijf maken.
kartuizer, monnik van een door
St. Bruno gestichte orde.
karveel, snelzeilend schip oorspronkelijk uit Spanje en Portugal.
karwats, zweep van gevlochten
riempjes.
kasba, (Arab.) kasteel; inboorlingenwijk in Noordafrikaanse
steden.
kasjmir, zie cachemir.
kassavie of kassivie, (Barg.),
brief, hriefje; ook: bankbiljet.
kassian, uitroep van medelijden.
kast, (Barg.), bochel.
kaste, erfelijke stand in India,
officieel afgeschaft; besloten
maatschappelijke kring; kastegeest: bekrompen gezindheid.
kataas, (Barg.) deugniet.

katafalk, verhevenheid waarop

tijdens een rouwdienst de lijkkist
rust.
katalysator, stof die chemische
reactiesnelheid wijzigt, zonder
zelf door de reactie te veranderen.
katalyse, werking van de katalysator.
katern, een op formaat gevouwen
drukvel; in elkaar gevouwen velletjes postpapier.
katezel, (Barg.) winkellade.
katharsis, loutering, bij de Grieken de bevrijdende, louterende
werking van de tragedie op het
gemoed.
katheder, spreekgestoelte; leerstoel; bisschopszetel; kathedersocialist: iemand, die in theorie
socialistische ideeen verkondigt.
kathedraal, hoofdkerk, domkerk,
kathode, negatief-electrische pool.
katholicisme, o., het roomskatholieke geloof.
katholiek, algemeen.
katholieken, aanhangers van de

katholieken
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Rooms-Katholieke Kerk, van het
katholicisme.
kati (Indon.), gewicht van 0,01
pikol = 0,6167 kg.
katijvig, (Barg.) ellendig, ongelukkig.
kation, electrisch positief geladen
ion.
katjong, (Indon.), boon, peulvrucht ; ook naam voor IndoEurop. jongen.
katoen, (Barg.) kalm.
katsen, (Barg.) kijken; ook: praten; katser: veelprater.
katsjef, (Barg.) slager, die onrein
vlees verkoopt.
katsjemme, (Barg.) luimkeet,
slaapstee.
kattebak of katterik, (Barg.) winkellade.
katteborrel, (Barg.) glas melk.
kattekop, (Barg.) scheepslantaren ;
klein roggebrood; kattige vrouw.
kauri, schelpje, onder sommige
negerstammen als munt gebruikt.
kauscher, (Hebreeuws) rein, zuiver ; geoorloofd.
kavalje, o., oud paard; elk oud,
onwaardig ding.
kaviaar, gezouten kuit van steur.
kawa, bedwelmende drank in Polynesiè.
kawitaal, oude dichtertaal op Java.
kazak, wijd overkleed.
kazemat, bomvrij onderaards gewelf of kluis.
kazer, o., (Barg.) vlees.
kazuifel, opperkleed zonder mouwen van de priester bij de H.
mis.
kebon, (Indon.) tuinjongen.
kedevie of kedevid, (Barg.) klap,
slag, stoot.
kedin, (Barg.) veilig, mooi, fijn.
keel, rood (in wapenkunde).
keeper, doelverdediger.
keepsake, geschenk, aandenken.
keet, (Barg.), kerrie, drukte, janboel.
keet of kit, (Barg.) zaak, slaapstee.
kefir, Tataars melkproduct door
gisting verkregen, mousserende

kick
melkwijn.
keggie, o., (Barg.) mik, broodje.
keilen, (Barg.) gooien, werpen.
keiletje, o., (Barg.) slokje, borreltje.
kemenade, vrouwenvertrek in een
burcht.
kempetai, Japanse geheime staatspolitie.
kendang, slaginstrument van de
gamelan.
kenijve, o., (Barg.) brood.
kennef of kennep, (Barg.) klap,
stoot, duw.
kennel, hondenfokkerij, hondenverblijf; koppel honden.
kenosis, zelfontlediging in oosterse vroomheid; ontlediging door
Jezus van zijn godheid bij menswording.
kepi, militair hoofddeksel.
keratine, zwavelrijke eiwitstof,
hoornstof.
keratitis,
hoornvliesontsteking
(van het oog.)
kermesse d'ete, tuinfeest met
kermisvermakelijkheden.
kerosine, zuivere petroleum.
kerrie, gelige specerij.
kersepit, (Barg.) hoofd.
kesef, (Barg.) zilver.
kesie, (Barg.) pruim tabak.
ketapang, hoge boom in Indonesia.
ketchup, extract van paddestoelen,
pikante saus.
ketippie, o., (Barg.) dubbeltje.
kewijne, (Barg.) kaas.
k(h)aag, (Barg.) kracht.
k(h)aki, o., geelbruine stof voor
uniform en jachtkleding; grondkleur.
k(h)an, Tartaren- of Mongolenvorst; ook: oosterse herberg.
k(h)edive, vroeger: titel van de
onderkoning van Egypte.
k(h)ein, (Barg.) loos, slim, leep.
kibboets, landbouwkolonie op collectieve grondslag in Israel.
kibitke, Russisch rijtuig; tent uit
dierehuiden bij Tataren en
Kalmoeken.
kick, schop, trap; kick and rush:

kick

onbesuisd trappen in het voetbalspel.
kick-starter, trapstarter bij een
motorfiets.
kidnapping, ontvoering, mensenen kinderroof.
kiebes, (Barg.) hoofd.
kien, (Barg.) sleutel; lottospel.
kiendop, (Barg.) klein persoon.
kienen of kiejenen, (Barg.) kopen ; openen.
kille, joodse gemeente.
1.36
kilowatt, duizend watt
paardekracht.
kilt, kort rokje van de Schotse
Hooglanders.
kiln, (Barg.) goed.
kimmel, (Barg.) drie; kimmelaar:
drie gulden.
kimono, fang Japans gewaad voor
mannen en vrouwen.
kin, (Barg.) ja; stil.
kina, bast van de kinaboom uit Z.Amerika afkomstig, waaruit de
kinine bereid wordt.
kixtematograaf, filmtoestel.

kinesthetisch, de schoonheid van

het bewegingsbeeld betreffend.

kinetica, leer der beweging.
kinf, (Barg.) ongedierte, luizen.
Kings bench, hoogste gerechtshof

in Engeland.

kink, (Barg.) klap, stoot.
kinine, uittreksel van de kinabast,

koortswerend middel.

kip, (Barg.) agent van politie;

bond; kippenhok: school.

Kirschwasser of kirsch, alco-

holische drank uit gegist kersensap.
kismet, noodlot (in de Islam).
kit, (Barg.) keet, slaapstee; een
platte kit of stifle kit : winkel voor
gestolen goederen.
kits, (Barg.) gezond, in orde.
kitsch, wat onecht van gevoel is
en artistieke namaak.
kjiikkenmiiddingercultuur, naar
het Deense woord voor keukenafval : de cultuur uit het Mesolithicum.
klabak, (Barg.) politieagent; kla-

knaster
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bakkarium: bureau van politie.

kladderadatsch, groot gedruis.
klamboe, gazen muskietennet.
klanker, (Barg.) fles.
klapper, (Barg.) kamer, deurkast.
klarinet, houten blaasinstrument.
klaroen, schelle trompet.
klasseren, in klassen verdelen;

schikken, schiften.

klassikaal, de gehele klasse samen ;

volgens de klasse; in klassen verdeeld.
klatsch, gepraat, geklets.
klavarscribo, muziekschrift, dat
gelezen wordt van boven naar
beneden in kolommen die een
toetsenbord weergeven.
klavecimbaal of klavecimbel,
ouderwetse piano, klavier.
klavecordium, o., ouderwets
snaarinstrument met toetsen.
kleine-knoop, (Barg.) gulden.
kleptomaan, iemand behept met
ziekelijke zucht tot stelen.
ldeptomanie, ziekelijke steelzucht.
kletpatet, (Barg.) hoofdzeer.
kleun, (Barg.) slaag, slag.
Mennen, slaan, kloppen.
Idewang, kort, breed zwaard der
Atjehers.
klezen, (Barg.) voeten.
klijf (Barg.), zilver; klijfs : zilveren.
klimatologie, leer van het klimaat
kliniek, ziekenhuis, dat tevens
dient tot medisch onderwijs;
inrichting, waar medische specialisten to consulteren zijn.
klinisch, wat verband houdt met
onderwijs en behandeling in een
kliniek.
klinket, poortdeurtje.
klisteer, darmspoeling, lavement.
Idoffie, (Barg.) pak, costuum.
Idomp, (Barg.) grote neus.
klonisch, kort opeenvolgend, van
krampen gezegd.
kluisgaten, (Barg.) ogen.
knack, (Barg.) rijksdaalder.
knaker, (Barg.) portemonnaie.
knapper, (Barg.) pistool.
knar, (Barg.) hoofd
knaster, zie: kanaster.

kneibel
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kneibel, (Barg.) sterke potige
kerel.
Kneipe, kroeg, koffiehuis.
knickerbocker, afstammeling van
de oude Hollanders te NewYork;
kuitbroek.
knijzen of knijtsen, (Barg.) kijken,
in de gaten hebben.
knippen, (Barg.) aanhouden.
knobbel- of knopsmeris, (Barg.)
brigadier van politie.
knock-out, uitgeslagen bij het boksen; de beslissende slag.
knoet, Russische zweep of gesel.
knok, (Barg.) slag: knokken :
vechten, slaan, stukslaan.
knoloog, (Barg.) schele.
knolsmeris, (Barg.) bereden politieagent (te Amsterdam)
knoopje, (Barg.) dubbeltje.
knurf, (Barg.) trap.
kobalt, o., roodachtig wit, zeer
moeilijk smeltbaar metaal; kobaltblauw: helderblauwe kleur
of verfstof.
kobold, aardmannetje; berggeest.
kodak, kleine handcamera.
koedoe, soort antiloop in Afrika.
koef noes, (Barg.) kost niets.
koeioneren, plagen, sarren.
koelak, rijke boer in Rusland.
koelie, Chinese of inlandse dagloner
op plantages of mijnen in de
tropen.
koemiss, bedwelmende drank bij
de Kalmukken.
Koen-tsjang-tang, Chinese communistische partij.
koerier, renbode; ijlbode, overbrenger van officiele stukken.
koeskoepel, (Barg.) bed, slaapplaats.
koeskoes, nationaal gerecht in
Marokko; koeskoezen: door elkaar stampen van spijzen.
koeterwaals, o., gebroken Hollands ; brabbeltaal.
koetsef, (Barg.) diamant; koetsef
blinker: briljant, edelgesteente.
koffer, (Barg.) bed.
Koheleth, Hebr. naam voor boek
Prediker.

kolonisatie

kohier, o., register van de aanslag
in de belastingen.
Kohinoor, woordelijk: berg van
licht; een grote Engelse kroondiamant.
kohort, deel van Romeins legioen;
krijgsbende.
koini, het Grieks als omgangstaal
in de hellenistische tijd.
kojang, Indon. inhoudsmaat
scheepsmaat 2 ton of 32 pikol,
zout 30 pikol, rijst 27 pikol of
hoger.
kokanjemast, gladde mast met
prijzen behangen.
kokarde, onderscheidingsteken,
rozet met de nationale kleuren.
koket, koketteren, zie: coquet,
coquetteren.
kolpak of kolpak, Hongaarse
huzarenmuts.
kolchos, collectief Iandbouwbedrijf in de S.U., deels gemeenschappelijk eigendom, deels met
persoonlijk gebruiksrecht.
kolf, (Barg.) mes; kolfhout : stommerik.
kolibrie, schitterend gekleurd zeer
klein vogeltje in tropisch Amerika.
koliek, darm- of buikkramp.
kol nidree, joods gebedsformulier
op vooravond van de Grote Verzoendag voorgedragen; die
avond zelf.
kolokwint, zeer bittere komkommer of augurk, buikzuiverend.
kolonel, bevelhebber over een regiment; ook: druklettersoort van
7 punten.
koloniaal, de kolonien betreffend;
(z.nw.) soldaat behorende tot
de troepen in de kolonien.
koloniale stijl, classicistische stijl,
vooral in Eng. kolonien en in de
V.S.
kolonie, volksplanting; overzeese
bezitting; werkinrichting voor
bedelaars; gezamenlijke landgenoten in een buitenlandse stad;
buitenverblijf voor zieke kinderen
kolonisatie, vestiging van een
volksplanting.
:

koloniseren
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koloniseren, een volksplanting

stichten.

kolonist, volksplanter, burger van

een kolonie.

koloriet, o., kleurentoon; kleur-

menging.

kolorist, meester in het koloriet.
kolos, reuzenbeeld of -zuil ; reuz en-

gevaarte ; reusachtig man.

kolossaal, reusachtig, zeer groot.
koma, helderste deel van een ko-

meet.

kombuis, scheepskeuken.
komediant, toneelspeler; aanstel-

ler ; komediante: toneelspeelster;
aanstelster.
komedie, blijspel; toneel; schouwburg ; veinzerij.
komeet, staartster.
komiek of komisch, grappig, koddig ; komiek (z.nw.): acteur voor
grappige rollen; grappenmaker.
Kominform, communistisch informatiebureau in 1947 opgericht inzake Anglo-Amerikaanse
agressie.
Komintern, de derde, Communistische Internationale 1919-1943.
komitadzji, Macedonische opstandeling tegen Turkije (sinds
1868).
kommabacil, kommavormige
bacterie der Aziatische cholera.
kommies, ambtenaar bij de in- en
uitvoerrechten; douanebeambte
aan de grens.
kompaan, makker; gezel; deelgenoot.
kompas, o., windroos met magneetnaald.
komplot, o., samenspanning, samenzwering; komplotteren: samenspannen, een komplot smeden.
kompres, o., natte omslag, die
op een ontstoken lichaamsdeel
wordt gelegd.
konak, paleis in de Balkanstaten.
kondeh, ( Javaans) haarwrong.
kongsi, (Chin.) vereniging, genootschap, maatschappij, kliek.
konstabel, onderofficier aan boord

korsak

van oorlogsschepen, die het toezicht houdt over de bediening
van het geschut.
konterfeiten, nabootsen; afbeelden; portretteren; konterfeitsel:
afbeeldsel, portret.
konvooi, begeleiding; bescherming
van koopvaardijschepen door
oorlogsschepen; ook die schepen
zelf; konvooiloper: hij, die zich
belast met het in- en uitklaren
van koopwaren; konvooibriefje:
geleibriefje.
kopek(e), Russische pasmunt, honderdste deel van een roebel.
kopie, afschrift: nagemaakte tekening of schilderij.
kopij, handschrift, waarnaar de
zetter werkt; kopij-recht: uitsluitend recht om een boekwerk
of geschrift uit to geven.
koprofagen, dieren die leven van
uitwerpselen van andere dieren.
koprolieten, versteende uitwerpselen.
Kopten, christelijke afstammelingen der oude Egyptenaren;
Koptisch: taal der Kopten.
koraal, o., koorzang; steenachtig
omhulsel van een klein zeedier;
sieraad daarvan gemaakt; koralijn: koraalrood.
koran, het heilig boek der Mohammedanen.
korbeel, uitstekende steen, waarop
een balk rust; balk, die een andere
balk ondersteunt.
kordaat, flink, kloek.
kordelier, minderbroeder, Franciscaan.
korjaal, boot van Bosnegers en
Indianen in Ned. Guyana.
kornak, oppasser van een olifant.
hornet, vaandrig bij bereden wapens ; neepjesmuts; kromme
hoorn.
kornis, kroonlijst, lijstwerk.
korporaal, laagste meerdere in

het leger.

korps, lichaam, vereniging, afde-

ling (leger).
korsak, (bont van de) steppenvos.

korund

232

korund, hard kleurloos edelgesteente.
korvet, snelvarend oorlogsvaartuig.
koscher of kouscher, rein, zuiver,
geoorloofd; bruikbaar; geschikt
(ook : kauscher).
kotau, (Chin.) eerbetoon aan hoger
geplaatsten.
kot(t)a, versterkte plaats, stad of
vesting in Indonesia.
kout, (Barg.) mes.
kraak, (Barg.) inbraak; kraken:
uitrekken; kraker inbreker; ook :
een klein vaartuig met een mast.
kraal, dorp van kaffers of Hottentotten.
kraanogen, (Barg.) spelden.
krabbedraaier, (Barg.) vechtersbaas ; ruziemaker.
krabbelpoj, (Barg.) inkt.
krabber, (Barg.) breekijzer.
krach, hevige crisis in beurszaken.
kramat, heilig graf, waarvan
wonderkracht heet uit to gaan
(Indon.).
krambambo(e)li, met suiker gebrande rum of brandewijn.
kranjang, matwerk of gevlochten
net voor het verzenden van
suiker
krankjorem, (Barg.) krankzinnig.
krater, mengvat; drinkschaal;
trechter van een vulkaan.
krates, (Barg.) gebochelde, gedrocht ; kriek.
kraton, vorstenverblijf in Indonesie.
krats, (Barg.) streep; een Ideinigheid, bijv.: het kost maar een
krats.
krauter, (Barg.) politieagent.
kreatuur, Fchepsel.
krediet, o., vertrouwen (vooral in
de handel), goede naam als betaler ; gegeven tijd voor betaling.
kreits, kring, district, landstreek.
Kremlin, o., vesting, vroeger tsaristisch paleis, nu zetel van de
regering van de S.U.
krententuin, (Barg.) de kolonie
Veenhuizen.
Krethi en Plethi, (2 Sam. 8), de

kwadratuur

Filistijnse Iijfwacht van koning
David; fig.: jan en alleman.
krien, o., (Barg.) zilver.
krikkemik, werktuig tot het opvijzelen van zware lasten.
kris, lange, plat gegolfde dolk.
kristal, o., regelmatig gevormd
doorschijnend lichaam; bergglas; het fijnste soort glas.
kristallijn, helder en doorzichtig
kristal.
kristalliseren, kristallen vormen;
een kristalvorm aannemen.
kritiek, hachelijk, bedenkelijk.
kroep, stembanddifterie.
kroepoek, toespijs bij rijsttafel;
knappende koekjes van vlees ofvis.
kromo, bijnaam voor Javaan,
vooral Javaanse soldaat.
kroniek, tijdgeschiedenis ; geschiedverhaal ; opsomming van
historische gebeurtenissen naar
tijdsorde.
Kronos, Griekse god van de tijd.
krontjong, primitieve soort gitaar
in Indonesia.
kroon, munteenheid in Skandinavie en Tsjechoslowakije.
kruif, (Barg.) verwaand heer,
kwast, groothans.
Ku Klux Klan, geheim en antikatholiek terreurgenootschap tegen negers in de V.S.
Kulturkampf, de strijd tussen
staat en R.K. Kerk in Duitsland
na 1873.
kummel, likeur, met komijn gekruid.
kuras, pantser, borstharnas.
kurassier, geharnaste zware ruiter
voor 1841 (verouderd).
Kurhaus, verenigingsgebouw voor
badgasten.
kwadraat, vierkant.
kwadrant, o., Iandmeetkundig of
astronomisch werktuig tot het
meten van hoeken; vierde deel
van een cirkel; hoek- of hoogtemeter.
kwadratuur, bepaling van de inhoud van een door kromme lijnen begrensd vlak; kwadratuur
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kwadratuur

Ltd.

vierde deel van een jaar.

van de cirkel : verandering van
een cirkelvlak tot een vierkant
van dezelfde inhoud; een tot nog
toe onoplosbaar gebleven vraagstuk.
kwadreren, in het vierkant brengen, vierkant maken, een getal
tot de tweede macht verheffen.
kwak, (Barg.) winkelschel.
kwaker, lid van een Engelse godsdienstige secte in 1650 door
George Fox in Engeland gesticht.
kwalificatie, toekenning van een
hoedanigheid; aanduiding; betiteling.
kwalificatief, beschrijvend; nader
bepalend.
kwalificeren, eigenschappen toekennen ; benoemen; betitelen;
bevoegd of geschikt tot iets
maken.
kwalitatief, volgens de waarde,
het gehalte.
kwaliteit, hoedanigheid, rang.
kwansuis, schijnbaar.

kwartet, muziekstuk voor vier par-

tijen; een ensemble van 4 personen; snort kaartspel.
kwartijn, boekformaat in quarto.
kwass, Russische drank uit gegist
roggemeel, mout en water.
kwatrijn, vierregelig gedicht.
kwestie, vraag; strijdvraag; geschil.
kwestieus, twijfelachtig; wat de
vraag is.
kwibus, zot, fat.
kwint, vijftal; hoogste vioolsnaar,
E-snaar ; vijfde toon van de
grondtoon ; interval van 5 trappen.
kwintaal, o., gewicht van 100 kilogram, centenaar in Romaanse
landen ; in Angelsaksische 50 kg.
kwinter, (Barg.), zakkenroller.
kwintessens, hoofdbestanddeel,
kern, het beste en fijnste, het
krachtigste.
kwintet, o., vijfstemmig muziek-

kwant, (Barg.) flink.
kwantitatief, volgens de hoeveel-

stuk; 5 musicerenden.

kwitantie, bewijs van betaling.
kwiteren, voor voldaan tekenen.
kyaniseren, verduurzamen van

heid of grootte.

kwantiteit, hoeveelheid ; menigte;

hout met een oplossing van kwiksublimaat.
kynologie, kennis der honden;
kynoloog : hondenkenner.
kyrie eleison, (Heer ontferm u),
aanroep van de priester onder de
mis en koorzang; koorgezang en
muziek bij de aanvang van de mis•

tijdduur van een lettergreep;
toonlengte; gewicht, maat.
kwantumtheorie of kwantentheorie, door Planck opgestelde
hypothese, dat energie niet geleidelijk, maar in ondeelbare
kwanta wordt uitgestraald.
kwart, o., vierde deel; kwartaal
:

L
L, Romeins getal 50; Linnaeus

(achter plantennamen).
1., liter; lees.
pond sterling.
1.a., lege artis : volgens voorschrift,
naar de regelen der kunst.
lb., libra: pond.
L.B., Lector Benevole: welwillende
lezer; loco-burgemeester : Lugdunum Batavorum: Leiden.

1.c., loco citato : op de aangehaalde

plaats.

L.D., Laus Deo: God zij lof.
Ld., Limited: met beperkte aan-

sprakelij kheid (vennootschappen)

lic., licentiaat.
L.S., Lectori salutem: de lezer heil;

1.s.: loco sigilli: in plaats van
zegel.
Ltd., zie: Ld.

Luc.
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Luc.. Lucas (evangelie).

labaar, grote linnen halsdoek.
labadisten, aanhangers van Jean

de Labadie (1618-1674) ,vormden
mystieke secte, leefden in gemeenschap van goederen.
labarum, r.k. processievaandel;
Romeinse krijgsvaan, waarop
Constantijn de Grote kruisteken
en Christus-monogram liet aanbrengen.
label, adreskaartje met oogje, dat
met een koordje aan de goederen
wordt gehangen.
labeur, zwaar werk.
labiale letters, labialen, lipletters.
labiaten, lipbloemige planten.
labiel, wankel; labiel evenwicht:
onzeker evenwicht, wankelend
evenwicht.
laborant, iemand die op een laboratorium werkt.
laborare est orare, werken is
bidden.
laboratorium, werkplaats voor
empirisch-wetenschappelijk of
technisch onderzoek.
laboreren, arbeiden; sukkelen,
lijden.
laborieus, arbeidzaam, bedrijvig;
moeilijk.
labor omnia vincit, arbeid komt
alles te boven.
labour, arbeid, werk; labourer:
arbeider.
Labour (Party), arbeiderspartij
in Engeland.
labyrint, o., doolhof; verwarde
zaak; inwendig deel van het oor.
lac (Frans), lake (Engels), lago
(Ital.), meer ; (Latijn) melk.
laceratie, verscheuring.
lacereren, verscheuren, openrij ten.
lacet, rijgveter.
lacheren, losmaken, vieren; toe-

geven.
lads, o., aderweefsel.
laconiek, laconisch, kort en bondig; pittig.

laconisme, kalme opvatting van
de dingen; bondig gezegde.

lagune

lacrimae Christi, wijn, die aan de
voet van de Vesuvius groeit.

la critique est aisee et Part est
clifficile: de critiek is gemakkelijk, maar de kunst is moeilijk.

lacrosse, een balspel op een gras-

perk in Canada, van Indiaanse
oorsprong.
lactatie, voeding met melk; zoging.
lactobutyrometer, werktuig om
het botergehalte op te nemen.
lactodensimeter, melkweger voor
bepaling van het soortelijk gewicht van melk.
lactoscoop, instrument om botergehalte van melk te onderzoeken.
lactose, melksuiker.
lacto-vegetarier, iemand die geen
vlees eet, waarvoor dieren gedood worden, maar wel zuivelproducten en eieren.
lacune, gaping, open vlak; weglating.
ladangcultuur, extensieve rijstbouw op gerooide oerwoudgrond.
ladrone, zee- of straatrover in
Italie.
lady, dame, voorname vrouw (in
Engeland); ladylike: als een dame.
lady-crooner, vrouwelijke crooner.
lady-killer, hofmaker; hartenveroveraar.
laederen, beschadigen, benadelen.
laesie, belediging; beschadiging;
rechtsverkorting.
Laetare, vierde zondag in de
Vasten.
lager, magazijn, depot, kamp;
Afrikaans boerenkampement;
machinedeel tot ondersteuning
van draaiende assen; kogellager :
ring van meerollende kogeltjes
die wrijving verminderen; lager
bier: belegen bier.
lago, zie : lac.
lagrimando, lagrimoso, (muz.),
wenend, jammerend.
Lagt(h)ing, o., Hogerhuis in Noorwegen.
lagune, strandmeertjes ; i.h.b. moeras aan de kust der Adriatische zee.

lahar
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lahar, vulcanische modderstroom.
laird, Schots edelman, landeigen aar.
laisser aller, niet ingrijpen, de
taken haar loop laten; achteloosheid ; losheid.
laisser faire, het vrij laten van de
mensen in hun economische handelingen.
laisser passer, o., toegangsbiljet;
geleidebewijs voor koopwaren.
laiterie, melkinrichting.
lake, zie: lac.
lakei, livreiknecht; lijfknecht.
laken, o., (Barg.) of blauwlaken:
lood.
lak(h), denkbeeldige rekenmunt in
India
10000 ropijen.
lakmoes, indicator voor zuren
(rood gekleurd) en basen (blauw
gekleurd).
laks, wijd, los ; slap; niet streng van
zeden.
laksheid, slapheid, losheid ; nalatigheid.
lama, priester in Tibet; opperpriester,
lama of llama, soort schaap in
Peru en Chili, ook lastdier.
lamaisme, o., boeddhisme in
Tibet.
lamarckisme, evolutietheorie van
Lamarck (1749-1828) .
lambel, in wapenschild liggend
balkje, met 3 a 5 hangertjes of afhangende balkjes, geeft jongere
lijn aan.
lambiek, zwaar Brussels bier.
lambrequin, helmversiering.
lambrisering, houtbekleding aan
muren.
lame, weefsel met metaal- (goud
of zilver) draden.
lamel(le), dun blaadje (metaal) ;
schilfertje; strookje.
lamentabel, erbarmelijk, jammerlijk.
lamentatie, weeklacht; klaaglied.
lamenteren, jammeren, klagen.
lamento, klaagzang.
lamentoso, (muz.), klagend,
droevig.

lanoline

lamfer, lang rouwfloers aan de
hoed.
lamoen, disselboom, met twee
armen.
lamp, (Barg.) politie, onraad;
tegen de lamp lopen.
lampet, waterkan, wasvat.
lampies, (Barg.) ogen, waspitjes.
lampion, lampje, lichtje; papieren
lantaren.
lampisterij, mijnlampenbewaarplaats.
lancaster, dichtgeweven, gepapte
katoenstof; Eng. viermotonge
bommenwerper.
lancasterschool, school, waar de
leerlingen elkaar onderrichten.
lanceren, werpen, afschieten; ook:
in zwang brengen.
lancet, dun mesje door chirurgen
gebruikt; graveerstift der houtsnijders.
lancier, lansruiter ; ook ouderwetse dans door 4 paren gedanst.
landauer, vierwielig rijtuig, waarvan de kap in twee delen, naar
voren en naar achter kan worden
neergeslagen; landautel: een
kleine landauer met twee plaatsen.
Landes, moerassige landstreek
langs de Oceaan in Z.W.-Frankrijk.
landing, (Barg.) ruzie, twist.
landlady, hospita ; waardin.
landliga, bond tot betere regeling
van het grondbezit in Ierland.
landlord, landheer ; grondeigenaar ; ook : herbergier.
landslide, aardverschuiving; ook
in politieke betekenis: massale
overgang van de ene naar de
andere partij in Engeland.
Landsting, Deense Eerste Kamer;
provinciale raad in Zweden.
landtax, grondbelasting.
langue de boeuf, ossetong.
langueur, kwijning, matheid, slapheid, machteloosheid.
languissant, kwijnend, mat.
lanoline, wolvet, in smeersels
gebruikt.

lansier

236

lansier, zie: lancier.
lanskenet, naam van vroegere
Duitse infanteristen; hazardspel
met kaarten.
lanterlu, o., zeker kaartspel, het
lanterluien.
laodiceeer, in geloofszaken, lauw,
onverschillig mens; laodicees:
lauw, onverschillig
lapidair-schrift, o., in steen gehouwen letters; lapidaire stijl:
korte, krachtige stijl.
lapidatie, steniging.
lapilli, vulcanisch zand en as.
lapis infernalis, helse steen.
lapis lazuli, fraaie, hoogblauwe
siersteen.
Lappo-beweging,Finsefascistische
beweging v66r en tijdens W.O.I I.
lapsus, vergissing, fout, misslag;
lapsus calami: schrijffout; lapsus
linguae: verspreking; lapsus memoriae: vergeetachtigheid.
lard, spek; larderen: met stukjes
of reepjes spek opvullen.
laren en penaten, huisgoden; de
beschermengelen van het huis.
larghetto, (muz.) enigszins breed;
larghissimo: zeer breed.
largo, (muz.) langzaam, statig.
lark, beuzeling; lariefarie: gewauwel, geklets.
larix, lork, naaldboom.
larmoyant, jammerend, schreierig, aandoenlijk.
larve, vroegste stadium van dieren
met gedaanteverwisseling; pop;
schrikbeeld; masker.
laryngitis, keelontsteking.
laryngoscopie, onderzoek met de
keelspiegel.
laryngotomie, operatieve opening
van het strottenhoofd.
larynx, strottenhoofd.
lascief, wellustig, dartel.
laskaar, Indische matroos op
Europese schepen; fig.: kerel.
lasso of lazo, werpstrik, waarmee
men wilde paarden of runderen
vangt.
last not least, het laatst, maar niet
het slechtst.

laudabel

lat, (Barg.) stok, sabel, kerfstok.
latent, verborgen, geheim; latente
warmte: gebonden warmte; latente ziekte: ziekte, welker aard
moeilijk te onderkennen is.
laten zakken, (Barg.) in het water gooien.
lateraal, ter zijde, zijdelings; laterale verwanten: verwanten in de
zijlinie.
Lateraan, o., paleis der pausen
te Rome.
latereren, bladzijde voor bladzijde
bij elkaar tellen.
laterna magica, toverlantaarn.
latex, rubberhoudend melksap van
caoutchoucplanten.
latifundium, o., grootgrondbezit;
groot landgoed in het Romeinse
rijk.
latijnzeil, o., driehoekig zeil.
latinisme, aan het Latijn ontleende uitdrukking; Latijns
spraakgebruik.
latiniteit, bedrevenheid in en zuiverheid van de Latijnse taal.
latitude, geografische breedte;
' ariers, mv., zedeleraars
latitudin
met een brede opvatting, in
tegenstelling tot de „rigoristen":
de strenge zedeleraars; latitudinarisme: stelsel, volgens hetwelk
ieder zijn godsdienst kan kiezen.
latkip, (Barg.) agent van politie.
latoen, geel koper; messing
latomie, steengroeve; vrijmetselarij.
latomus, steenhouwer; vrijmetselaar.
latrine, privaat in een kazerne of
in kampen.
latro, straatrover, bandiet; latrocinium : straatroof.
latter-day saints, heiligen der
laatste dagen, mormonen.
latus, zijde, bladzijde; totaalbedrag van een bladzijde in koopmansboeken.
lau (Barg.) weinig, geen; „lau
kans".
laudabel, prijzenswaard,

laudanum
laudanum, een mengsel met opi-
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um, dat pijnstillend en verdovend
werkt.
laudator temporis acti, lofredenaar op de oude tijd.
lauden, lofzangen in het Romeins
brevier.
lauderen, prijzen: met olie bestrijken.
laudum, o., uitspraak van een
scheidsrechter; gelofte, belofte.
laulem, (Barg.) ten minste.
laureaat, gelauwerde; bekroonde
dichter, schrijver, schilder.
lausie, o., (Barg.) ei.
laus stultitiae, lof der zotheid
(geschrift van Erasmus).
laute, heerlijk, prachtig; luit.
lava, gesmolten gloeiende massa,
die uit de krater van een vuurspuwende berg vloeit ; in gestolde
toestand een groenachtig grijze
steen.
lavabo, wastafel.
lavalliere, losse strikdas.
lavatory, w.c. met waskom in
treinen, boten enz.
laveloos, (Barg.), stomdronken;
laven: dronken maken.
lavement, o., darmbad; het inbrengen van een vloeistof door
middel van een spuit in de
darm.
lavendel, geurige plant van de
familie der lipbloemigen
laveren, bij tegenwind zigzagsgewijze opzeilen; schipperen.
lavis, gewassen tekening.
lawaje, (Barg.) begrafenis; lawajen: begraven.
lawine, sneeuwval van een berg.
lawn, grasveld; grasperk; lawntennis: balspel met raketten.
laxans of laxatief, purgeermiddel.
laxeren, purgeren, de ontlasting
bevorderen.
laxisme, o., slapheid in de zedeleer; toegefelijkheid.
lay-out, schema voor uitvoering
van drukwerk; lay-outman• de
opmaker van drukwerk.
lazaret, ziekenhuis.

legaliseren
lazaristen, leden van een geeste-

lijke orde door St. Vincentius a
Paulo gesticht.
lazaroni, bedelaars to Napels en
op Sicilie.
lazarus, melaatse; lazarusldep:
ratel, waarmee de melaatsen in de
middeleeuwen hun nadering
aankondigden.
lazerus, (Barg.) stomdronken.
lazuur, hemelsblauw; lazuur of
lazuursteen: blauwsteen.
lazzi, (my. van lazzo), kwinkslagen.
leader, leider, hoofd van een politieke partij; hoofdartikel in een
dagblad; leadingarticle: hoofdartikel; leading articles: gangbare waren; leading characters:
hoofdrollen in toneelstukken.
league, Engelse mij1 (1609 m);
verbond; League of Nations:
Volkenbond.
leave-centre, verlof- en vermaakcentrum.
Lebemann, pierewaaier.

lecithine, fosfor en vetzuren be-

vattende stof, voorkomend in
protoplasma van plant en dier,
versterkend geneesmiddel.
lectie, voorlezing; lesuur; opgave;
voorschrift.
lector, lezer, voorlezer; hulphoogleraar; geestelijke, die tweede
wijding heeft ontvangen.
lectoraat, o., post van lector.
lector benevole, welwillende lezer; lectori benevolo: aan de
welwillende lezer.
lectrice, voorlezeres.
lectuur, het lezen; belezenheid;
leesstof.
lef, (Barg.) moed; lefgoser: een,
die moed heeft, een durfal.
legem, o., (Barg.) brood.
legaal, wettig, wettelijk.
legaat, bij de oude Romeinen
militaire bevelhebber of plaatsvervanger van een stadhouder;
pauselijke gezant; schenking bij
uiterste wil.
legaliseren, wettelijk of gerechte-

legaliseren
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lijk bekrachtig en; rechtsgeldig
maken.
legaliteit, wettig- en wettelijkheid.
legando, legato, (muz.), gebonden
zonder pauzen tussen de tonen.
legataris, iemand, aan wie een
legaat is vermaakt.
legateren, bij testament vermaken.
legatie, pauselijk gezantschap; gezantschap in het algemeen;
gezantschapsgebouw.
legator, schenker bij uiterste wil.
legends aurea, verzameling heiligenlevens uit de middeleeuwen.
legendair of legendarisch, volgens de legende; wat op een
legende gelijkt.
legendarium, verzameling van
heiligenlevens.
legende, beschrijving van het
leven van een heilige ; wonderbaar
verhaal uit vroeger tijd; overlevering; om- of randschrift van
een munt.
leger, legirement, lichtzinnig,
vluchtig, licht.
legeren, vermaken; twee of meer
metalen samensmelten.
legering, metaalmengsel, allieersel,
allooi.
leges, rechten, geheven voor werkzaamheden bij verstrekking van
akten of afschriften.
legio, een zeer grote menigte.
legioen, o., Romeinse legerafdeling
tot 4000 man.
Legion d'honneur, Legioen van
Eer, Franse ridderorde.
legislatie, wetgeving; wetgevende
macht.
legislatief, wetgevend.
legislator, wetgever.
legislatuur, uitoefening v. d. wetgevende macht; wetgevend lichaam.
legist, rechtsgeleerde in de middeleeuwen inzake het Romeinse
recht.
legitiem, wettig; echt (van kinderen).
legitimatie, erkenning; verklaring
van wettigheid; echtverklaring.

le style c'est l'homme
legitimeren, wettigen, erkennen.
legitimisten, aanhangers van de

leer, dat de vorstelijke waardig-

heid een erfelijk recht is, onafhankelijk van de wil van het
yolk; in Frankrijk: aanhangers
van de Bourbons.

legitimiteit, wettigheid; echtheid ;
wettige erfopvolging.

legume, groente.
legumen, peulvrucht.
Leitmotief of Leitmotiv, telkens

wederkerende muzikale frase,
of gedachte in een muziekstuk;
leidende gedachte.
lekijve of lakijve, (Barg.) beminde,
vrouw.
lel, (Barg.) borrel; een taaie lel:
een grote borrel.
lemma, hulpstelling in wiskunde;
motto; devies.

lemures, boze geesten van afgestorvenen (bij de Romeinen).

Lend-Lease-Act, leen- en pachtwet in de V.S. 11 Maart 1941.

leninisme, het door Lenin (18701924) ontwikkelde marxisme.

lenitief, verzachtend middel.
lentande, lentante, (muz ), langzamer, dralend.

lenticulair, lensvormig.
lento, (muz.) langzaam.
lenzen, (Barg.) kijken.
leonisch contract, o., overeen-

komst, waarbij de ene partij
groot voordeel heeft.
lepidoptera, stofvleugeligen, vlinders.
lepra, melaatsheid.
leproos, melaats; leprozenhuis:
gasthuis voor melaatsen.
leptografisch, zeer fijn geschreven.
leptosome type, lang en smal
mensentype.
lesbische liefde, homosexualiteit
bij vrouwen.
lase-majeste, majesteitsschennis.

lestamento, lesto, (muz.) vlug,
los.

le style c'est l'homme, men kent
de mens aan zijn stijl.

letaal
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letaal, dodelijk.
letaliteit, dodelijkheid; sterftecijfer per 100 lijders aan bepaalde ziekte.
l'etat c'est moi, de staat ben ik,
gezegde van koning Lodewijk
XIV.
lethargie, slaapziekte, geestelijke
ongevoeligheid.
lethargisch, slaapzuchtig; gevoelloos.
Lethe,bij de oude Grieken : rivier der
vergetelheid; ook: vergetelheid.
lettre, geletterd persoon.
lettre de cachet, geheim bevel
tot opsluiting in de Bastille vOOr
de Franse revolutie van '89.
lettre de voiture, vrachtbrief.
leucemie, ziekte van to veel witte
bloedlichaampjes in het bloed.
leucocyten, witte bloedlichaampjes.
leucodermie, witte verkleuring
van de huid.
leucopathie, bleekzucht.
leucorroea, witte vloed.
lencozis, besmettelijke virusziekte
bij hoenders.
leuningbijter, (Barg.) leegloper.
Levant, morgenland; de kust van
Klein-Azie.
Levantijns, Levants, oosters.
levantine, oosterse zijden stof.
1 wee, heffing; inzameling; levee
en masse : volkswapening.
lever, het opstaan; ochtendreceptie ten hove; lever de rideau:
klein toneelstuk als voorstukje.
leverancier, iemand, die iets levert.
leverantie, levering; aflevering.
leveren, (een protest), gerechtelijk
een protest over een wissel laten
opmaken ; slagen halen bij kaarten.
leviathan, reusachtig dier, in het
boek Job genoemd (40 : 20).
levier, stuurknuppel in vliegtuigen.
leviet, iemand van de Israelitische
stam Levi; priester of priesterhelper; iemand de levieten lezen:
iemand berispen.
leviraa tshuwelijk, zwagerhuwe-

libertijn
lijk, huwelijk met kinderloze
weduwe van iemands broeder
(zie Deut. 25 : 5-10).
levitatie, het zwevend zich voortbewegen van met paranormale
krachten begaafde personen.
leviter, (muz.), licht, vluchtig.
levrier, hazewindhond.

lea, wet; my.: leges: wetten, verordeningen
lexicaal, in de vorm van een woordenboek (lexicon) ; aan een
woordenboek eigen.
lexicograaf, een woordenboekschrijver.
lexicon, woordenboek.
lex non scripta, ongeschreven
wet; lex scripta: geschreven wet.
liaison, verbintenis; liefdesbetrekking
liane, klimplant, slingerplant.
lies, bundel aaneengeregen papieren; het snoer daarvoor, ook:
oudste Jura-tijdperk.
liasseren, aan een snoer rijgen.
libatie, drank- of plengoffer ; drinkgelag.
libel, o., smeekschrift; schot- of
smaadschrift.
libel, waterjuffer, glazenmaker (zeker insect).
libellist, schotschrijver; smaadschrijver.
liberaal, vrijzinnig ; vrijgevig,
mild; kerkelijk: niet-orthodox;
politiek : de burgerlijke vrijheidsbeginselen toegedaan.
liberalisatie, het opruimen van
beperkingen, bijv. in de handel.
liberalisme, o., vrijzinnigheid;
vrijgevigheid.
liberalistisch, minachtende betekenis van liberaal gezind.
liberaliteit, vrijzinnigheid; mildheid.
liberamente, vrij.
liberatie, bevrijding
libereren, bevrijden, verlossen.
liberte, egalite, fraternite, vrijheid, gelijkheid, broederschap.
libertijn, 16de- en 17de-eeuwse
vrijgeest, vrijdenker ; ook : losbol.

libertijns
libertijns, losbandig, ongebonden.
libertineren, doordraaien, uitspatten.
liberty, vrijheid; bijzonder soort
Engelse kledingstukken, meubels,
enz.; Liberty-schepen: in Wereldoorlog II in de V.S. snel
gebouwde ravitailleringsschepen.
liberum arbitrimn, vrije wil.
libidineus, op de libido betrekking hebbend.
libido, lust, begeerte, levensdrift.
libitum, in: ad libitum, naar welgevallen, goedvinden.
libra, weegschaal, Romeins gewicht, waarvan Engels teken
voor pond (lb.) en pond sterling
(i) is afgeleid; sterrenbeeld.
libratie, schijnbaar slingerende
beweging van hemellichamen
(i.h.b. van de maan) om hun as.
librettist, schrijver van libretto's.
libretto, o., tekst voor opera of
operette.
librije, oude kerk-, klooster- of
stadsbibliotheek.
licentia poetica of poetarum,
dichterlijke vrijheid.
licentiaat, candidaat doctor, bevoegd les to geven.
licentie, ongebonden-, losbandigheid ; vergunning, verlof.
licentieren, vergunning of bevoegdheid verlenen; ontslaan.
licentieus, ongebonden, dartel.
licet, het is geoorloofd.
lichten, (Barg.) rollen; een platvink lichten: een portefeuille
rollen.
lichterik, (Barg.) dag.
lichtmis, losbol; vrouwendag
(2 februari).
licitatie, verkoop aan de meestbiedende.
licitum, geoorloofde zaak.
lictor, pijlbundeldrager in het oude
Rome; gerechtsdienaar, beul.
Lido, strand bij Venetie, natuurbad.
lie-detector,
leugenverklikker;
toestel dat verraadt of iemand al
of niet waarheid spreekt.
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Berea, verbinden, verenigen.
lien mobilis, wandelende vier.
lieue, Franse mijl.
life-preserver, ploertendoder.
lift, hijstoestel voor personen of
goederen naar hogere verdiepingen van een gebouw; het gratis
meerijden (liften) in een auto.
liga, verbond.
ligament, bindweefsel om gewricht; verband, zwachtel.
ligatuur, afbinden van slagader;
verbinding van muzieknoten;
enige aaneengekoppelde drukletters.
ligeren, verbinden, vermengen.
ligniet, o., bruinkool.
ligorist, (ook redemptorist) lid
van de congregatie van de Allerheiligste Verlosser door de Napolitaan Liguore gesticht.
ligue, verbond; samenspanning.
liguster, zwartebessen-heester.
lijs, pop, soort fijne, ranke porseleinen vaas.
lik, (Barg.) gevangenis; likkar
celwagen.
lila, licht blauw-paars.
Lilliput, o., fabelachtig land met
zeer kleine mensjes (lilliputters)
uit Gullivers reizen van Jonathan
Swift.
liman, brede moerassige monden
van Zuidrussische rivieren.
limatie, het vijlen.
limatuur, vijlsel.
limbus, zoom; rand; borduursel;
graadboog; voorgeborchte der
hel, plaats van wie uitgesloten
zijn van Gods aanschouwing, bijv.
ongedoopte kinderen.
limerick, 5-regelig grappig of
ironisch versje met rijmschema
as bb a.
limes, grens, versterkte grenslinie
van het Romeinse rijk.
limiet, grens; hoogste bod, waartoe men mag gaan.
limitatie, beperking, begrenzing.
limitatief, beperkend.
limited, beperkt; ook: verkorting
voor: limited liability: met be:

limited
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perkte verantwoordelijkheid (van
aandeelhouders).
limiteren, begrenzen, beperken;
bepalen.
limonade, citroen- of in het algemeen vruchtesap met suiker ;
limonade gazeuse: schuimende
limonade.
limoniet, moerasijzer.
limousine, gesloten luxe-auto.
limpide, doorzichtig, helder.
linament, smeersel.
linea, lijn, regel.
lineair, lijnvormig; in de lengte
gemeten.
lineamenten, mv.,lij nen in de hand
in het gelaat ; gelaatstrekken.
linea recta, regelrecht.
linesman, grensrechter bij verschillende balspelen.
lingam of lingga, Sanskriet voor
mannelijk lid, zinnebeeld van
teeltkracht der natuur.
lingerie, damesondergoed.
lingot, staaf, baar (van metaal).
linguafoon, grammofoon voor het
leren spreken van vreemde talen
door middel van grammofoonplaten.
linguales, tongletters.
linguist, taalkenner; taalgeleerde.
linguistiek, taalwetenschap.
liniaal, staafje, dat dient om lijnen
te trekken.
linie, streep, lijn; evennachtslijn;
slagorde; rij verdedigingswerken;
opeenvolgende reeks van geslachten.
linieren, lijnen trekken.
linieschip, o., groot oorlogsschip.
linietroepen, geregelde troepen.
liniment, zie : linament.
link, (Barg.) loos, slim, gevaarlijk ; niet pluis.
link dajem, (Barg.) valse eed;
linker: bedrieger ; link gajes :
yolk, dat niet te vertrouwen is.
linkmiggel, (Barg.) grappenmaker ; deugniet.
links, golfterrein.
linktrainer, toestel om te leren
blindvliegen.

lithograaf
linoleum, vloerbedekking be-

staande uit weefsel, waarop
mengsel van kurk en lijnolie is
aangebracht.
linotype, regelzetmachine.
lion, gevierd man, dandy.
lipiodol, in rontgenologie gebruikt mengsel van jodium en
olie voor contrastwerking.
lippies, (Barg.) sleutels met smalle
baarden.
lip-stick, lippenstift.
liquatie, smelting.
liquet, het blijkt.
liquidatie, vereffening, afrekening,
afwikkeling der nog lopende
zaken van een handelsfirma.
liquide, vloeibaar, duidelijk; helder.
liquide middelen, onmiddellijk
beschikbare geldmiddelen.
liquideren, een handelszaak afwikkelen ; vereffenen; klaar
maken.
liquiditeit, vloeibaarheid, duidelijkheid ; vereffenbaarheid.
liquor, vloeistof, geestrijke drank.
lira of lire, I taliaanse munteenheid.

liste, lijst.
litanie, smeekgebed of -gezang in

de R. -Katholiek e Kerk;klaaglied ;
langdradig, vervelend verhaal of
opsomming.
litera, letter.
literaal, letterlijk.
literaat, geletterde.
literair, letterkundig; literator
letterkundige; literatuur : letterkunde ; geschriften die op een
zaak betrekking hebben.
literomanie, overdreven schrijfzucht.
litewka, korte Poolse soldatenoverjas.
lithium, scheikundig element behorende tot de alkalimetalen.
litho, steendrukprent.
lithochromie, steendruk in kleu
ren.
lithoglyptiek, steensnijkunst.
:

lithograaf,

steendrukker.
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lithografie, steendruk.
lithografisch, door steendruk
voortgebracht; de steendrukkunst betreffend.
lithosfeer, vaste aardkorst.
lithotomie, operatie van steen in
de blaas.
litigeren, een proces voeren.
litigieus, betwistbaar; pleitziek.
litispendentie, het aanhangig zijn
van een proces.
litoraal, tot het strand behorend.
litotes, redekunstige figuur, die
schijnbaar lets verideint, om het
te groter te doen schijnen: niet
kwaad in de betekenis van:
heel goed.
lits-jumeaux, twee eenpersoonsledikanten naast elkaar.
littera, zie: litera en ook al de afleidingen van dit woord.
little, weinig.
liturg, kerkdienaar; liturgic: kerkgebruik ; kerkformulier; kerkdienst; liturgisch: volgens kerkvoorschrift.
liturgiek, wetenschap der liturgic.
livide, loodkleurig; afgunstig.
livre de chevet, bock om in bed
te lezen.
livrei, dienstkleding; bediendenuniform.
livret, in Z.-Nederland (militair)
zakboekje.
liwan, galerij rond de binnenhof
van een moskee.
llama of lama, o., kameelschaap
in Peru.
llanos, uitgestrekte grasvlakten in
Zuid-Amerika.
Lloyd, oorspronkelijk: koffiehuis
van zekere Lloyd te Londen,
waar reders, makelaars en assuradeurs bijeenkwamen; thans:
naam zeevaartmaatschappij en
zeeverzekeringsmaatschappij te
Londen; Lloyd's Register: jaarlijks verschijnende lijst van schepen der internationale scheepvaart met alle gegevens.
lobby, koffiekamer, wandelgang
van het parlement.

loerah

lobbying, invloed uitoefenen op
vergaderingen door zich op te
houden in de wandelgangen en
relaties te bewerken; lobbyist is
degene die hiervan een beroep
maakt.
locaal, plaatselijk.
locaal verkeer, buurtverkeer.
localisatie, het localiseren.
localiseren, tot een plaats beperken, een plaats aanwijzen.
localiteit, plaats; ruimte; zaal.
locataire, huurder, pachter.
loch, o., meer (in Schotland).
lock-out, uitsluiting van werknemers door werkgevers, zodat
de eersten tot werkloosheid gedwongen worden; het tegennuddel tegen de staking der arbeiders.
loco, op de plaats, ter plaatse; in
de handel: ter plaatse (van
goederen); in samenstellingen:
plaatsvervangend, waarnemend;
in loco, ter plaatse; loco citato,
op de aangehaalde plaats.
locomobiel, verplaatsbaar stoomwerktuig.
locus communis (my. loci communes), gemeenplaats, banaal
gezegde.
locutie, uitdrukking, zegswijze.
loden, sterke, lichte, waterdichte,
wollen stof uit Beieren of Oostenrijk.
loderein, o., verbastering van
l'eau de la reine: koninginnewater, een reukwater.
loegie, (Barg.) spel kaarten.
loeken, (Barg.) kijken.
loen, (Barg.) bedrieglijk, vals;
loenen: vals doen.
loene, (Barg.) slecht, kwaad,
loenenaar: valse vent, verrader.
loens, scheel, schuins, onecht, vals;
ook : (Barg.) koperen; Ioens poen:
vals geld; loense cassavies: valse
biljetten; loens daai: valse diamant; loens sjoeve: meineed.
loentjes, (Barg.) leugens; loentjes
draaien: moppen verkopen.
loep of loepie, (Barg.) horloge.
loerah, dorpshoofd op Java.

loeres
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loeres, onnozele, of wie zich zo

houdt.

loewak koffie, koffie geplant van

bonen die door de loewak
(koffierat) zijn uitgeworpen.
logaritme, exponent van een
macht, waartoe een constant getal moet worden verheven om
een gegeven getal op to leveren.
loge, boswachters- of portiersverblijf; afgeschoten zitplaats in
schouwburgzaal; vergaderplaats
en vereniging van vrijmetselaars ;
loge grillee: loge met tralies, in
de schouwburg.
loge of longe, hij of zij, die bij een
ander als gast verblijf houdt.
logeabel, bewoonbaar.
logeren, als gast bij iemand zijn;
huisvesten; wonen.
loggia, overdekte gang langs een
bovenverdieping; galerij.
logica, redeneerkunde; leer der
wetten van het denken.
logicisme, fundering van de wiskunde in de logica.
logies, nachtverblijf; matrozenverblijf op schepen.
logisch, overeenkomstig de logica;
zuiver denkend.
logistiek, wiskundige logica; verzorging der strijdkrachten; uitvoering van plannen door beve1 en.
logogrief, woord- of letterraadsel.
logopedie, onderricht in zuiver
spreken en juist stemgebruik.
logos, woord; rede; denkvermogen.
loisir, o., vrije tijd; a loisir: op zijn
gemak.
lojig, (Barg.) zwaar.
Loke of Laid, god der duisternis
bij de oude Noren.
loket, o., afdeling van een kast
of lessenaar; vakje; raampje;
loketkast: kast met vakken.
lokvogel, (Barg.) de voorman der
kwartjesvinders.
lombard of lommerd, bank van
lening, pandjeshuis.
lombok, Spaanse peper.

loste
lombroso-type, iemand met de

uiterlijke kenmerken van een
misdadiger, zoals Lombroso
(1836-1909) ze waarnam
lommerbriefje, (Barg.) hoer.
lommerspiese, (Barg.) bank van
lening.
longaniem, lankmoedig; longanimiteit : lankmoedigheid.
longe, lijn waaraan men paarden
laat lopen voor dressuur.
longitude, geografische lengte;
lengte.
long-passing, methode bij het
voetbalspel, waarbij met verre
trappen gespeeld wordt.
longroom, officierskamer aan
boord.
longshot, een overzichtsopname
in de film.
lood, o., (Barg.) geld.
looien, (Barg.) kloppen, vechten.
looping the loop, het beschrijven
van verticale cirkels in de lucht
met een vliegtuig.
loquaciteit, praatzucht, babbelarij
loquax, praatzuchtig.
lord, heer; titel van de leden der

hoge aristocratic in Engeland en
van hoge ambtenaren en bisschoppen; lid van het Hogerhuis.
lord-mayor, titel van de burgemeester van Londen en van enkele andere grote steden in Engeland.
lordship, aanspreektitel voor een
lord.
lorette, meisje van lichte zeden.
lorgneren, begluren door een lorgnet of toneelkijker.
lorgnet, knijpbril; toneelkijker.
lorgnon, o., oogglas voor een oog
met handvat.
lorrie, laag en open, meest op rails
lopend dienstwagentje bij de
spoorwegen; kipkar.
lorum, o., (Barg.) zwendel.
losange, ruit, in wapenkunde en
bouwkunde.
loss, geelachtige, vruchtbare zandmergel, Limburgse klei.
loste, (Barg.) alles kwijt.

lotion
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lotion, haarwassing; haar- of gezichtswasmiddel of reukwater.
lottospel, o., nummers- of getallenspel; kienspel.
lotus, witte of blauwe Egyptische
waterlelie, heilige bloem der
Hindoes.
louche, ongunstig, verdacht.
loudspeaker, luidspreker.
louis d'or, eertijds Frans goudstuk, ter waarde van 20 francs.
lounge, hotelhal.
loup of loupe, vergrootglas.
loutre, otter; otterbont.
Louvre, o., voormalig koninklijk
paleis to Parijs; thans museum.
louw, (Barg.) niets, weinig: louw
kans: weinig kans.
louw loene, (Barg.) slechte zaken,
tegenspoed.
love, liefde; in spel nul punten.
low brow, niet-intellectueel (tegenstelling : high brow).
loyaal, rechtmatig; wettig; getrouw; eerlijk.
loyafiteit, loyauteit, wettigheid;
gehoorzaamheid aan de wet; getrouwheid, enz.
lubben, ontmannen, bedriegen,
bedotten.
lubricator, zelfsmeerder aan machines.
lubriciteit, grove zinnelijkheid.
lubriek, zeer zinnelijk; wellustig.
lucerne of luzerne, vlinderbloemig groenvoedergewas.
lucide, helder, klaar.
luciditeit, helderziendheid; helderheid van geest.
Lucifer, vorst der duisternis; ook:
morgenster, lichtbrenger ;
luck, toeval; good luck!: succes!
lucratief, winstgevend.
luctor et emergo, ik worstel en
kom boven; devies van de provincie Zeeland.
•
lucubratie, nachtwerk; nachtstudie.
lucubreren, des nachts werken;
ook: nachtbraken.
lucullisch, weelderig, overdadig,
(naar Romeinse rijkaard Luculles)

lungo
luddieten, my., vernielers van
machines in Engeland (naar hun
leider Luddi).
ludificatie, bespotting, fopperij;
spel.
lues (venerea), syfilis.
luguber, treurig, somber, akelig.
luikes, (Barg.) stilletjes, in het
geniep, stiekem.
luimen, (Barg.) slapen; luimkeet
of luimkit: slaapstee; luimspiese:
slaaphuis, logement.
luis, (Barg.) politieagent.
luisterlap, (Barg.) oor.
lul, (Barg.) suffer, domkop.
lumbaal, tot de lendenen behorende; lumbaalpunctie: prik tussen
de laatste lendenwervels.
lumbago, spit; spierreumatiek.
lumberjack(et), wijde sportkiel
met ritssluiting.
lumen, eenheid van lichtsterkte.
lumieren, licht worden; aanbreken; de dag lumiert: de dag
breekt aan.
lumin
' al, slaapmiddel.
lumineus, klaar, helder; duidelijk;
schitterend.
luminiscentie, uitstraling van
licht door voorwerpen.
luminisme, richting in de schilderkunst, einde 19de eeuw, vooral
in Frankrijk, die onvermengde
kleuren gebruikte.
Luna, maan; Diana, godin der
maan; in alchemic: zilver ; lunair
de maan betreffend.
lunambulisme, slaapwandelen.
lunarium, o., toestel, dat de
maanbeweging om de aarde
voorstelt.
lunatiek, maanziek; grillig; eigenzinnig.
lunch of luncheon, tweede ontbij t,
noenmaal.
lunchroom, restauratie, waar men
een koffiemaaltijd, gebak enz.
gebruiken kan.
lune de miel, wittebroodsweken.
lunette, oogglas, verrekijker; oogklep voor paarden; schans.
lungo, lang.
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Matth.
lycee, staatsgymnasium in Frank-

luniform, halvemaanvormig.
Punion fait la force, eendracht

rijk.

lyceum, school die na gemeen-

maakt macht; devies van bet
wapen van Belgie.
lupanarium, bordeel.
lupine, gele vlinderbloemige plant,
als veevoeder en voor bemesting
bij heide-ontginning gebruikt.
lupus, wolf (soort wegvretende
huidziekte).
Lusiaden, episch dichtwerk van de
Portugese dichter Camoes waarin Vasco da Gama's reis naar
India wordt beschreven.
lusingando, (muz.), vleiend, langzaam, slepend.
Lusitania, Latijnse naam voor
Portugal; naam van passagiersboot, in W.O. I. door duikboot
in de grond geboord.
luster of lustre, glans, luister;
aanzien, kroonhandelaar; ook:
glanskatoen, een glanzige stof.
lustrum, o., tijdruimte van vijf
jaren.
luta, kleefdeeg, kit.
luteren, dichtmaken met kleefstof;
kitten.
Lutetia (Parisorum), Parijs.
luttuoso, (muz.) klagend.
lux, licht; eenheid van lichtsterkte.
luxatie, verrekking, verstuiking.
luxe of luxus, weelde, overvloed;
pracht, praal.
luxeren, verrekken, verstuiken.
lux mundi, licht der wereld, grote
geest, bijnaam van Wessel Gansfort.
luxueus, weelderig, prachtig.
luxurieus, overdadig, weelderig;
ontuchtig.

schappelijke onderbouw h.b.s.of gymnasiumopleiding geeft.
lyddiet, ontplofbare stof.
lymfatisch, de lymf betreffend;
bleek en met weinig weerstandsvermogen.
lymfe, kleurloos eiwit bevattende
vloeistof in dierlijk vaatstelsel
circulerend, voedt weefsels en
voert verbruikte stoffen af.
lymfklieren, boonvormige klieren, die de lymfe zuiveren.
lymfocyten, in lymfklieren
gevormde witte bloedlichaampjes.
lynchen, het zonder vorm van
proces afmaken van verdachten
door volksmenigte, vooral negers
in de V.S.
lynchlaw, lynchrecht of lynchwet, volksrecht of -wraak zonder
vorm van proces.
lynx, los (verscheurend, zeer scherp
ziend dier) ; lynx-ogen: scherpziende ogen.
lyra, Tier, oudste snareninstrument
der Grieken; sterrenbeeld van
het noordelijk halfrond.
lyriek, poezie, die de aandoeningen
en gevoelens van de dichter uitdrukt.
lyrisch, tot de lyriek behorend,
gevoelvol.
lyrisme, hoge, dichterlijke vlucht,
verhevenheid.
lysis, geleidelijke afneming der
koorts.
lysol, ontsmettingsmiddel.
lyssa, dolheid, hondsdolheid.

M
M, Romeins getal 1000; Mark:
Duitse munteenheid; mijnheer,
monsieur, magister (meester).
m, meter (m 2 : vierkante meter;
m3 : kubieke meter); mannelijk;
mikron (eig. afk. is: a).

M.A., magister artium, master of
arts; Militaire Academie.

Mad. of Mme, mevrouw.
Marc., Marcus (evangelic).
Matth., Mattheus (evangelic), ook
wel afgek. tot Mt.

max.
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max., maximum, maximaal.
m.c., mio conto: op of van mijn
rekening.
M.D., medicinae doctor; doctor
in de geneeskunde.
M.E., middeleeuwen.
Mg, magnesium (element).
mg, milligram; m.g.: met gelukwens.
Mgr., monseigneur, titel van bisschop of aartsbisschop.
Mlle., mademoiselle: mejuffrouw.
m.m., mutatis mutandis: met de
nodige veranderingen.
mm., millimeter.
Mn, mangaan (element).
M.P., militaire politie; Member of
Parliament (achter Engelse namen).
Mr., meester (in de rechten);
monsieur; mister.
Mrs., mistress : mevrouw; messieurs: mijne heren.
Ms. of ms., handschrift; MSS. of
mss.: handschriften.
m.v., mezza voce: matig sterk (in
zang).
maal, reiszak; koffer; keer; vlek;
maaltijd.
maarschalk, oorspr.: paardeknecht; opperstalmeester; later:
legeraanvoerder: veldmaarschalk:
opperbevelhebber.
Mab, in de Noorse mythologie de
koningin der feeen.
Mac, (afgekort Mc.), in Schotse
of Ierse familienaam: zoon.
macaber, somber, griezelig; dame
macabre: dodendans.
macadamiseren, met grint of geklopte stenen verharden.
macarone of macrone, suikergebak van amandeldeeg.
macaroni, deegdraden (geliefkoosde volksspijs in Italie).
macaronische verzen, koddige
verzen, waarin aan de woorden
der gewone spreektaal Latijnse
uitganFen worden gegeven; verzen, die bestaan uit aan verschillende talen ontleende woorden.

maconniek

macchia, Ital. voor maquis, zie
aldaar.
macchiavellisme, sluwe, gewetenloze staatkunde; de staatkunde verkondigd door de Florentijnse geschiedschrijver Macchiavelli.
macco, fijne Egyptische katoen
met geelachtige tint.
macedoine, spijs van vruchten
en groenten; vruchtengelei; letterkundig allerlei.
maceratie, weking; inbijting; afmatting; kastijding.
macereren, weken; kwellen, afmatten, kastijden.
macfariane, lichte overjas met
kap en zonder mouwen.
machê, gekauwd, fijn gemaakt.
macher, (Barg.) koopman, boerenbedrieger, kwakzalver.
machete, groot, Zuidamerik
krom mes, zowel kapmes als
wapen.
machicoulis, omlopen met werpgaten op M.E. torens om belegeraars projectielen op het hoofd
to gooien.
machinaal, met de machine vervaardigd; met machines werkend ; werktuiglijk; onnadenkend; volgens de sleur.
machinatie, kuiperij, knoeierij;
sluw bedacht plan of aanslag.
machine, werktuig; toestel.
machineren, beramen, op touw
zetten (van een aanslag) ; kuipen.
machinerie, inrichting of samenstel van machines.
machinist, iemand die een machine behandelt of bestuurt.
machochel, dikke lobbes van een
vrouw.
machsor, (Hebreeuws), Israelitisch gebedenboek.
mackintosh, waterdichte overjas
of mantel; waterdichte verbandstof.
macron, vrijmetselaar.
maconnerie, vrijmetselarij.
maconniek, de vrijmetselarij betreffend.

macrobiotiek
tnacrobiotiek, de kunst om het

leven te verlengen; gezondheidsleer.
macrocosmos, de wereld in het
groot.
macrologie, wijdlopigheid.
macropsie, het vergroot zien van
dingen door een afwijking van
het oog.
macroscopisch, met het blote
oog zichtbaar.
macuba, fijne soort (snuif)tabak.
macula, vlek.
maculatuur, misdruk.
madame, mevrouw.
madapolam, fijn batist.
madat, opium, toebereid om te
roken.
mademoiselle, mejuffrouw.
madonna, de Heilige Maagd.
madras, stof uit zijde en katoen,
doek van Madras.
madrigaal, o., klein zinrijk gedicht; ook muziek hierop.
maduro, donker, zwaar (van sigaren).
m(a) ecenas, vriend en beschermer
van kunst en kunstenaars, naar
Romeinse ridder (70-8 v. Chr.)
maenaden, bacchanten, vrouwen
in het gevolg van Bacchus of
Dionysus.
maestoso, (muz.) plechtig, verheven.
maestro, meester (erenaam voor
groot kunstenaar); componist;
toonkunstenaar, architect.
maf, (Barg.) slaap; ik heb maf:
ik ben slaperig.
mama of mafia, geheime roversvereniging op Sicilie.
maffie, o., (Barg.) een kwartje.
ma foi, op mijn woord ;waarachtig.
magazine, tijdschrift met lichte
lectuur en afbeeldingen.
Magdalena, boetvaardige zondares.
Magdalenien, rendiertijd, jongste tijdvak van de oudere
Steentijd.
maggi, in tabletvorm geperste
groenten- en vlees-extract, naar
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Zwitserse uitvinder Maggi genoemd.
rnaggied, reizend prediker bij de
joden.
maggiordomo, opperhofmeester,
hofmaarschalk.
maggiore, groter, sterker.
magic, toverkunst.
magier, priester bij Meden en
Perzen; sterrenwichelaar; tovenaar
magirusladder, naar de uitvinder
genoemde grote, uitschuifbare
brandladder.
magisch, werkend met toverkracht, bezwerend.
magister, meester; magister artium liberalium: meester van de
vrije kunsten.
magistraal, meesterlijk.
magistraat, overheidspersoon;
overheid; rechtelijk ambtenaar.
magistratuur, overheid; rechterlijke macht.
magma, gloeiende vloeibare massa in het inwendige der aarde.
magnaat, rijksgrote; hoge staatsambtenaar of persoon van oude
adel in Hongarije en Polen; nu:
door rijkdom invloedrijk persoon.
magna charts., grote oorkonde,
door Jan zonder Land in 1215
gegeven, de grondslag der Engelse staatsregeling
Magna Mater, (grote moeder),
naam voor Frygische godin
Cybele, te Rome vereerd.
magnamiteit, zielegrootheid.
magnaniem, grootmoedig, verheven.
magna pete, streef naar grote
dingen; naam van meisjesstudentenvereniging te Groningen.
magneet, ijzersteen, zeilsteen, dat
eigenschap heeft ijzer aan te
trekken; ook staal, dat kunstmatig magnetisch is gemaakt; electnsche opwekker van stroom in
auto's.
magneetnaald, staafje gemagnetiseerd staal, dat, op een spil ge-
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plaatst steeds naar het noorden
wijst.
magnesia, bitteraarde, wit poedervormig geneesmiddel.
magnesium, o. wit metaal, in
magnesia aanwezig.
magnetisch, met de aantrekkingskracht van een magneet.
magnetiseren, magnetische
kracht geven; geheime krachten
opwekken in het menselijk lichaam ter genezing van ziekten.
magnetiseur, degene, die door
het dierlijk magnetisme ziekten
zoekt to genezen.
magnetisme, de aantrekkende
kracht van magneten; deel van
de natuurkunde, dat magnetische
verschijnselen behandelt; kracht
van sommige mensen en dieren,
die kracht van het ene op
het andere organisme over zou
kunnen brengen.
magneton, eenheid van magnetisch moment, n.1. dat van
waterstofatoom in grondtoestand.
magnetron, toestel voor uitzending van zeer korte, gerichte
radiogolven.
magnificat, beginwoord en naam
van lofzang van Maria (vgl.
Luc. 1 : 46-55).
magnificentie, pracht, heerlijkheid.
magnifiek, prachtig, schitterend,
kostbaar.
magniloquentie, hoogdravendheid, woordenpraal.
magnolia, tulpeboom.
magot, spaarvarkentje; Chinees
poppetje; verborgen schat.
Magreb, naam voor Het Westen
bij de Arabieren.
Magyaren, oorspronkelijke naam
voor Hongaren.
Mahabharata, grootste heldendicht in India.
of mahoniehout,
mahagonie
fijn bruinrood en zeer hard hout
van de mahagonieboom in WestIndie en Zuid-Amerika.
maharadja, vorst in India.
-

majoor
mahatma, (grote ziel), in India

titel van wijze of leraar;

mandi, de verlosser, die de mo-

hammedanen verwachten.

mah jongg, Chinees spel met 144
-

op domino gelijkende bamboe en
benen stenen.
maholle, (Barg.) bedorven, kapot.
Mahratten, Indisch yolk ten zuiden van de Ganges.
maidenspeech, eerste rede, vooral van een parlementslid.
mail, brievenpost; mailboot: de
boot, die de post meeneemt.
mailcoach, ouderwetse postwagen
met vier paarden.
maillot, tricot van acrobaten.
maintenee, minnares die onderhouden wordt.
mainteneren, handhaven; een
minnares onderhouden of „kameren".
maintien, houding.
(je) maintiendrai, (ik) zal handhaven, zinspreuk in het Nederlandse wapen.
maire, burgemeester (in Frankrijk).
znairie, ambt, waardigheid van
maire; gemeentehuis; raadhuis.
mais, Turkse tarwe.
maison, huis, select modehuis, banketbakkerij enz.
maitre d'armes, schermmeester;
maitre d'hOtel: hofmeester.
maitresse, meesteres; bijzit.
maitriseren, de meester spelen;
beheersen.
maizena, fijn maismeel.
majem, (Barg.) water; majemen
regenen, wateren.
majesteit, hoogheid, heerlijkheid;
titels van keizers en koningen.
majestueus, hoog, statig; verheven, koninklijk.
majeur, dur of grote terts.
majolica, ouditaliaans aardewerk;
ook: nabootsing daarvan.
majoor, militaire rang, volgende
op kapitein; bataljonscommandant.

major
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major, ouder, groter; eerste deel

van een sluitrede.
majoraat, o., recht van de oudste
zoon op titels en erfenis ; ook :
onvervreemdbaar familiegoed.
majordomus, opperhofmeester,
hofmaarschalk; prelaat, die over
het pauselijk personeel gaat.
majorenniteit, meerderjarigheid.
majoreren, bedrag van inschrijving op kapitaalsuitgifte verhogen.
majoriteit, meerderheid (van
stemmen); meerderjarigheid.
majuskel, hoofdletter.
makamen, (Arab.) verhaal in
proza en poezie.
makara, waterspuier; monsterbak
als decoratie aan Indische ternpels.
make-up, gelaatsverzorging; het
grimeren van acteurs.
makkes, (Barg.) slaag; klap; last;
onheil.
malachiet, o., groen geaderd gesteente, dat zich fraai laat
polijsten.
maladresse, onhandigheid, lompheid.
mala fide, te kwader trouw.
malaga, zoete Spaanse wijn.
malaise, onbehaaglijke toestand;
slapte in zaken, gedrukte stemming.
mal-a-propos, ten onpas, ongelegen ; ook : misverstand.
malaria, moeraskoorts.
mal a son aise, niet op zijn gemak.
malaxeren, week, lenig maken.
malaxeur, kneed- en mengmachine.
malcontent, ontevreden.
maledictie, vloek; verwensing.
malentendu, o., misverstand.
malfacon, gebrek, fout; bedrog.
malheur, o., ongeluk; ongeval.
malhonnete, onbeleefd, onbetamelijk.
malice, boosaardigheid; kwaadwilligheid; guiterij.
malicieus, boosaardig, kwaadwillig ; guitig.

mammon
malie, metalen ringetje van wapenrok ; vandaar: maliènkolder;
ook kolf voor kolfspel; vandaar:
maliebaan en -veld.
maligneus, boosaardig (van ziekten).
malinger, lijntrekker, simulant.
malleabel, smeedbaar, hamerbaar.
malloot, meisje, dat zich mal aanstel ; dwaze vrouw.
malocchio, (Ital.) het boze oog.
malogemen, (Barg.) werken; malogemer: werkman; maloochum:
werkplaats; ook: werk.
malpropre, onzindelijk, vuil.
maltezer, langharig smoushondje.
Maltezer-orde, katholieke tak der
ridderorde van de Johannieters,
aan wie in 1530 het eiland Malta

werd afgestaan.
malthusianisme, o., leer van de
Engelse staathuishoudkundige
Malthus, dat de aanwas der
bevolking moet worden beperkt;
streven om weinig kinderen te
krijgen; het neo-malthusianisme
propageert kinderbeperking door
gebruik van voorbehoedmidde-

len.
maltose, moutsuiker.
maltraiteren, mishandelen.
malveillance, kwaadwilligheid.
malversatie, slecht beheer, verduistering van gelden.
malverseren, geldenverduisteren;
zijn post slecht waarnemen.
malvezij, zoete Griekse wijn.
malzextract, o., soort gezondheidsbier ; extract van mout.

mamiering, geleibuis om vocht
of gas naar een andere plaats te
doen wegvloeien.
mammalia of mammiferae,
zoogdieren.

mammeluk, oorspr. Egyptische
ruitersoldaat; uit christenouders
geboren slaaf die mohammedaan
is geworden.

manunoet, voorwereldlijke reuzenolifant.

mammon, geld, aardse goederen;
geldgod.

mamsel
mamsel, samentrekking van mademoiselle (mejuffrouw).
mana, Melanesisch woord voor
levenskracht.
manager, chef, bestuurder, administrateur ; partijleider ; impresario.
Manche, Franse naam voor Het
Kanaal.
manchester, o., katoenfluweel.
ntanchet, handlub, gesteven
boord over of aan hemdsmouw.
mancipatie, eigendomsoverdracht
(dikwijls in de vorm van schijnkoop).
manco, o., (handelsterm), tekort,
gebrek.
mandaat, o., bevel; opdracht;
volmacht; imperatief mandaat:
bindende opdracht, vooral voor
afgevaardigden.
mandaatgebied, vijandelijk koloniaal gebied dat in opdracht van
Volkenbond aan overwinnende
landen in beheer is gegeven.
mandarijn, Chinees staatsambtenaar van hoge rang; kleine
sinaasappel.
mandataris, lasthebber; gevolmachtigde.
mandement, o., herderlijke, vermanende briefvan bisschop (pen).
mandien, (Indon.) baden.
mandoline, kleine luit met vier
snaren.
mandoor of mandoer, opzichter
of meesterknecht in Indonesia.
mandragorawortel, alruin,waaraan eertijds toverkracht werd
toegekend.
mandril, apensoort; bosduivel.
manducatie, het kauwen of eten.
manege, rijschool, rijbaan;
manes, schimmen, de zielen der
afgestorvenen.
mangaan, o., schitterend wit en
zeer broos metaal.
mangen, (Barg.) vragen, bedelen.
mangrove, aan moerassige kusten
in tropische landen voorkomende boom met luchtwortels.
mania, verstandsverbijstering,
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voornamelijk op een punt; mania religiosa; godsdienstwaanzin.
maniabel, handelbaar, lenig; gezeglijk.
maniak, iemand, die met een
manie is behept.
manicheeer, ketter in de eerste
christenkerk, volgeling van Mani
(begin 3de eeuw).
manicure, verzorger of verzorgster van handen, vooral der
nagels; ook het verzorgen zelf.
manie, dwaze voorliefde, verzotheid ; ziekelijke hang naar iets.
manierisme, gekunsteldheid.
manifest, o., openlijke verklaring;
bijv.nw.: klaarblijkelijk.
manifestatie, publieke betoging
of vertoning om opzien to baren;
ook: verschijning, het openbaar
worden.
manifestant, betoger.
manifesteren, verklaren, openbaren, betogen.
manilla, geurige tabakssoort van
de Philippijnen; sigaren daarvan
gemaakt; sterke touwsoort.
manffle, tweede troef in verschillende kaartspelen.
man in the street, de gewone
man, Jan publiek.
maniok, broodwortelboom.
manipel, stool, die de priester om
de linkerarm draagt bij de bediening der mis; Romeinse legereenheid.
manipulatie, verrichting met de
hand; handgreep; betasting;
ook fig. : bijv. financiele manipulaties.
manipuleren, behandelen, met
de hand bewerken; kunstgrepen
aanwenden.
manisch-depressief, zwaarmoedig.
manisme, verering van de geesten der onderwereld, vooral voorouders.
Manitoe, Grote Geest bij Noordamerik. Indianen.
mankement, o., gebrek, nalatigheid ; fout.

manna
manna, hemels voedsel voor de
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Israelieten in de woestijn (Exod.
16 : 15); hemelse gave; eucharistic.
mannequin, houten pop met beweegbare ledematen (ledepop);
mandwerk om japonnen op te
passen; vrouw die modellen van
kleding demonstreert.
mannequinage, beeldhouwwerk
aan gebouwen.
manoeuvre, handeling, handgreep, wending van een schip;
beweging; manoeuvres: oefeningen van troepen of oorlogsschepen; ook: listen en lagen,
kunstgrepen.
manoeuvreren, kunstgrepen uitvoeren; met troepen, schepen
enz. bewegingen maken.
man of war, oorlogsschip.
manograaf, meetwerktuig der
spanning van het gas in een
motor.
manometer, toestel om de druk
van gassen en dampen te meten.
manque d'egards, het te kort
schieten in beleefdheid.
rnansarde, zolderkamertje, dakkamertj e .
Mansion-house, de ambtelijke
woning van de Lord Mayor van
Londen.
mansjen, (Barg.) aanprij zen, aanbevelen.
mantiek, waarzeggerskunst.
mantilla, sluier der Spaanse
vrouwen die hoofd en borst bedekt; mantille: kort manteltje
zonder mouwen.
rnantisse, decimale breuk van
een logaritme.
mantri, vroegere bestuurs- of
politieambtenaar in lagere rang
in Indonesia.
manuaal, handgebaar; handklavier op orgel.
manufacturen, textielwaren.
manufacturier, verkoper van
manufacturen.
manufactuur, bedrijfsvorm, waarbij in fabrieken met de hand of

marcando
eenvoudige machine goederen
voor de markt werden vervaardigd.
manuldruk, vermenigvuldiging
van onveranderde herdrukken
langs fotochemische weg.
manumissie, het vrijgeven van
slaven door hun meesters.
maim propria, met eigen hand
(geschreven).
manuscript, o., handschrift; ongedrukte kopij.
mappe, omslag; teken- of brieventas.
mappemonde, wereldkaart in
twee halfronden verdeeld.
mapperen, landkaarten tekenen.
maquereau, makreel; koppelaar;
souteneur.
maquette, klein model van gebouw, aanleg enz.
maquignon, paardenhandelaar;
sjacheraar.
maquignonnage, paardenhandel;
geknoei; beunhazerij.

maquillage, het schminken, de
make-up.

maquis, dicht struikgewas; naam

voor Franse verzetsbeweging in
W.O. II; maquisard: lid van de
maquis.
maraboe, Indische ooievaar.
maraboet, vrome kluizenaar onder de mohammedanen.
maranatha, de Heer komt, of:
kom, o Heer.
marasmus, uittering, verzwakking, wegkwijning.
marasquin, maraschino, fijne
likeur getrokken uit fijngestoten
kersepitten.
marathonloop, deal van de Olympische spelen, wedloop over afstand van 40-195 km.
maraudeur, stropend soldaat,
plunderaar.
marbrite, glasmateriaal, dat niet
aangetast wordt door vetten en
zuren, voor laboratoria, toonbanken, wastafels enz.
marcando, (muz.), met veel uitdrukking.

marchand
marchand, koopman, handelaar;
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marchand tailleur: kleermaker,
die tevens stoffen verkoopt.
marchanderen, kopen, dingen,
loven en bieden.
marchandise, koopwaar.
marche funibre of marcia funebre, dodenmars.
marchese, markies (titel van
Italiaans edelman).
marconigram, o., draadloos telegram;
marconi-telegrafie:
draadloze telegrafie.
marconist, radiotelegrafist.
mardi gras, vette dinsdag: vastenavond.
marechal, maarschalk.
marechaussee, op militaire leest
geschoeide rijkspolitie, tevens
legerpolitie; ook: lid van die
politie.
mareedsemen, (Barg.) stelen;
mareedsemer: dief.
Maremrnen, ongezonde en moerassige landstreek in de Italiaanse provincie Toscane.
margarine, kunstboter, uit vetstoffen, dierlijk of plantevet,
vervaardigd.
marge, onbeschreven rand; ruimte
aan de kant van een bladzijde;
speeiruimte; winstmarge; marginate aanmerkingen; aantekeningen lop de rand; in margine:
op de rand.
marginalia, kanttekeningen, randglossen.
margineren, van een witte rand
voorzien; voorzien van aantekeningen.
mariage, huwelijk; ook: heer en
vrouw in het kaartspel; mariage
de raison of de convenance:
huwelijk uit berekening;mariage
d'amour: huwelijk uit liefde.
Marianne, personificatie van
Franse republiek.
marimba, slaginstrument gelijkend op xylofoon.
marinade, met azijn en kruiderijen ingelegde vis of vlees; de
pekel zelf.

marque
marine, zeemacht; zeewezen.
marineren, inleggen, inmaken.
mariner, zeesoldaat.
marinisme, o., gezwollen, smake-

loze stijl naar de Italiaanse
dichter Marini.
marionetten, ledepoppen, die
door middel van een draad of
touwtje in beweging worden
gebracht; marionettenspel: poppenspel.
maritaal, van de echtgenoot uitgaande; bijv. maritale verklaring.
maritiem, tot de zee behorend.
mark, grensland; Duitse en Finse
munteenheid; merk.
markant, sterk sprekend, in het
oog vallend.
markeren, stempelen, merken; de
pas markeren: op de plaats pas
maken.
marketenter en marketentster,
zoetelaar en zoetelaarster (die
aan soldaten verversingen verkoopt).
markeur of marqueur, biljartjongen; aantekenaar.
markies of marquis, hoge adellijke titel in Frankrijk en Engeland; zonnescherm.
mark, o., gaasachtige zijden stof.
marmelade, jam met hele vruchten.
marmite, plantaardig voedselextract; metalen kookpot.
marode, plundering, strooppartij;
zie: maraudeur.
maroderen, heimelijk plunderend
rondzwerven.
marodeur, zie: maraudeur.
marokijn, o., fijn geverfd Marokkaans geiteleder.
Marollen, volksbuurt in Brussel;
Marollenfrans: mengtaal van
Frans en Vlaams.
maronieten, christensecte aan de
Libanon.
maroquin, o., zie: marokijn.
marot (marotte), narrenstaf;
stokpaardje.
marquant, zie markant.
marque, merk.

marqueren
marqueren, zie: markeren.
marqueteriezaag, fijne spanzaag.
marqueur, zie: markeur.
marquis, zie: markies.
marquise, markiezin; oprolbaar
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matador
masker, o., (Barg.) pand voor de
bank van lening.

maskerade, stoet van gemasker-

den; optocht, waarin de deelnemers historische of zinnebeellinnen zonnescherm.
dige figuren voorstellen.
marron, tamme kastanje; marmaskeren, vermommen, verberrons glaces: gekonfijte kastanjes.
gen, verbloemen.
Marrons, Bosnegers in Suriname. masochisme, het sexueel geMars (of Mayors), Romeins
prikkeld worden door het onderkrijgsgod.
gaan van pijniging.
Marseillaise, Frans volkslied van massa, hoop, menigte; vormeloze
klomp; in de negertaal: meester.
1792.
massaal, in massa optredend.
Marshall-plan, Europees herstelplan, Juni 1947 door de toenmassacre, moord, bloedbad.
malige minister van buitenl. massacreren, vermoorden, neerhouwen, afmaken.
zaken der V.S., Marshall, uiteenmassage, het kneden en wrijven
gezet.
van lichaamsdelen (spieren).
marsroute, reisweg; richting van
de tocht. masseren, de massage uitoefenen.
martiaal, krijgshaftig, strijdbaar. massel, (Barg.) winst, geluk,
martingal, verdubbeling van de voordeel ; masselen: goede zaken.
inzet bij de roulette.
massematten, (Barg.) handel,
martyrologie, geschiedenis der
negotie; winst; ook: goed.
masseur of masseuse, degene,
martelaren.
martyrologium, o., martelaarsdie massage uitoefent.
bock.
massief, sterk, vast; gedegen; niet
Marva, Marine Vrouwenafdeling;
hol; zwaar; log; onbehouwen.
lid van dit korps.
massificatie, het tot massa maken.
marwiegen, (Barg.) stelen; marmasteluin, o., brood half van
wieger: dief.
tarwe en van rogge.
marxisme, leer van Marx: histomaster, Engels woord voor meesrisch materialisme; economische
ter, Baas; bestuurder; directeur;
leer, die ondergang van kapitajongeheer; gezagvoerder op een
listisch en komst van socialistisch
koopvaardijschip.
productiestelsel uiteenzet en door masterpiece, meesterstuk.
klassenstrijd wil bevorderen.
mastiek, hars van mastiekboom;
marxist, aanhanger van het marmengsel van koolteer en asfalt
xisme.
voor straat en dakbedekking.
mastiff, Engelse dog.
maryland, tabak uit de gelijknamige staat van de V.S.
mastificatie, het kauwen.
mas, laagste adellijke titel op Java. mastodon of mastodont, soort
mascaron, groteske kop aan fonreuzen-olifant der voorwereld.
mastrupatie of masturbatie,
teinen, deuren, enz.
mascotte, voorwerp of persoon,
zelfbevlekking, onanie
die geluk aanbrengt.
masurka of mazurka, Poolse
masculinisatie, optreden van
nationale dans.
mannelijke kenmerken bij vroumata, (Indon.) oog; mata glap:
wen, bijv. baard en snor.
verblind door razernij; mata
masculinum, mannelijk (van een
hari: oog van de dag zon.
woord) ; masculini generis: van matador, stierenvechter, die de
het mannelijk geslacht.
dodelijke stoot toebrengt; man

matador
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van betekenis, meester in zijn
vak ; hoge troef; steen met zeven
ogen of dubbelblank in het dominospel.
matamore, pocher, snoever.
match, wedstrijd; mededinging in
het spel; lucifer.
mat de cocagne, kokanjemast,
mast voor het mastklimmen bij
volksspelen.
mate, Paraguay thee, Indiaanse
drank.
matelot, strooien hoed met cilindervormige bol en platte rand.
matelote, ragout van vis met peper, wijn, uien enz.
mater, moeder, moeder-overste in
een klooster; mater familias :
huismoeder ; mater dolorosa:
moeder van smarten; mater
gloriosa: Maria, die roem draagt
om Christus.
materiaal, o., (ook: materialen) ;
bouwstoffen, bestanddelen;
grondstoffen.
materialisatie, verstoffelijking,
zichtbaarwording van een geest.
materialisme, leer dat de materie
het wezen, oorsprong en eindoorzaak van het bestaande is;
laag-bij-de-grondse gezindheid.
materialist, aanhanger van het
materialisme.
materia medica, kennis der geneesmiddelen.
materie, stof, grondstof; ziektestof; inhoud.
materieel, stoffelijk, tastbaar; z.
nw. : al wat nodig is voor een werk
of bedrijf.
materniseren, als een moeder
behandelen.
materniteit, moederschap.
maternum, o., moederlijk erfdeel.
mathematica, wiskunde.
mathematicus, wiskundige.
mathematisch, wiskundig.
mathesis, wiskunde.
matinee, morgentijd; middagbijeenkomst ; namiddagvoorstelling in de schouwburg of concertzaal.

maximaal

msstineus, vroeg op.
matograaf, (Barg.) sleutel
matres, houdster van een kleinkinderschool.
matriarchaat, rechtstoestand,
waarin de kinderen tot de stain
van de moeder, die hoofd van
het gezin is, behoren en van deze
naam en erfgoed krijgen.
matricide, moedermoord.
matriculaire bijdragen, bijdragen welke iedere Duitse stad naar
vermogen in de rijksschatkist
moest storten.
matrijs, holle vorm, waarin to
maken product door gieten of
slaan vorm krijgt.
matrimonium, o., huwelijk.
matrone, deftige dame op leeftijd.
matschudding, (Barg.) herrie,
ruzie; ook: gruis van koren, rijst,
enz.; uitschot.
matsen (Barg.) bedriegen.
matses, joods paasbrood (ongezuurd).
matte, koperhoudend erts, onzuiver metaal.
mattenldopper, (Barg.) tien gulden, gouden tientje.
matteren, mat, dof maken.
maturiteit, rijpheid; volwassenheid.
matuschlca, moedertje in Rusland.
matzes, zie : matses.
mausoleum, o., praalgraf.
maussade, morsig, slordig; knorrig.
mauvais gofit, slechte smaak.
mauvais sujet, lichtmis, deugniet.
mauve, zacht paars van kleur.
maxillair, tot de kaak behorend.
maxim, soort van machinegeweer.
maximaal, een maximum, (het
meeste, hoogste) uitmakend; maximaal bedrag: hoogste bedrag;
maximaal-dosis : grootste hoeveelheid van een geneesmiddel
per keer of per dag; maximaalgewicht : grootste gewicht; maximaal-thermometer : thermometer, die de hoogste temperaturen

maximaal

in een bepaalde tijd aanwijst;
maximaal-tarief: hoogste tarief.
maximalist, degene die (vooral in
hervormingspartij) het uiterst
mogelijke verlangt.
maxime, grondstelling; grondregel ; leerspreuk.
maximum, (mv.: maxima) het
hoogste, grootste, meeste.
maya, de sluier van de schijn, die
volgens Indische opvatting over
de dingen ligt.
mayonaise, een saus van eierdooier met olie en azijn.
mayor, burgemeester.
mazdaznan, gemoderniseerde zoroastrische godsdienst, geeft
voorschriften voor ademhalingstechniek, vegetarisme enz.
mazurka, zie: masurka.
mazzel, (Barg.) voordeel, winst,
geluk.
mazzelen, goede zaken doen.
mea culpa, (door) mijn schuld;
mea maxima culpa: (door) mijn
zeer grote schuld.
mea gratia, om mijnentwil.
meander, rechthoekig gebroken
lijn; bocht.
meandrisch, kronkelend.
meat, vices.
mecanicien, werktuigkundige.
mec(c)ano,
werktuigkundige;
bouwdoos met metalen onderdelen.
mechanica, werktuigkunde.
mechanicus, werktuigkundige.
mechaniek, samenstel der delen,
waardoor iets in werking komt;
rader- of drijfwerk.
mechanisatie, vervanging van
menselijke of dierlijke kracht
door machines.
mechanisch, werktuiglijk; zonder nadenken.
mechanisme, inwendige samenstelling van werktuig of orgaan,
dat het in werking stelt.
mechanotherapie, genezing door
aan werktuigen uitgevoerdegymnastiek.
meconium, eerste, donkere ont-
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medio, in medio

lasting van pasgeborene.

medaille, gedenkpenning; ere-

penning.

medailleur, stempelsnijder.
medallion, o., grote medaille;

halssieraad, dat vaak een portretje of haarlokje bevat; rond
reliefportret; miniatuurportret.
mediaan, middelgroot papierformaat; klein mediaan 40 x 55 cm;
groot mediaan 47 x 62 cm.
mediaan en dubbele mediaan,
druklettersoorten.
mediaeval, lettersoort, overeenkomend met 17de-eeuwse Hollandse drukletter.
mediaevist, beoefenaar van de
geschiedenis der middeleeuwen.
mediair, middelst, in het midden.
mediamiek, door middel van een
medium.
mediant, (muz.) middentoon tussen grondtoon en quint.
medianotte ofmedianoche, middernachtelijk feest na de Vasten.
mediateur, bemiddelaar, scheidsman.
mediatie, bemiddeling; tussenkomst; voorspraak.
mediatief, bemiddelend.
mediatiseren, de souvereiniteit
aan een vorst ontnemen; het
grondgebied van een vorst of van
een stad bij een ander inlijven.
medicament, o., geneesmiddel.
medicaster, kwakzalver of minachtende aanduiding van een
dokter.
medicatie, het voorschrijven van
geneesmiddelen.
medicinaal, geneeskundig, geneeskrachtig; tot de medicijnen
behorend; medicinaal gewicht:
apothekersgewicht.
medicinae doctor, doctor in de
geneeskunde; geneesheer.
medicineren, artsenij innemen;
als arts werkzaam zijn.
medicus, geneesheer.
medio, in medio, in het midden;
medio juni: in het midden van

juni.

mediocratie
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mediocratie, heerschappij der
middelmatigheid.
mediocre, middelmatig.
mediocriteit, middelmatigheid.
medisch, tot de geneeskunde behorend.
meditatie, bespiegeling, overpeinzing, inwendig gebed.
mediteren, overdenken; overwegen; bespiegelen.
mediterraan, de Middellandse
Zee en haar omgeving betreffend.
medium, midden; middenstof;
hulpmiddel; in het spiritisme:
persoon door wie geesten zich
manifesteren.
medulla, merg, kern.
medusahoofd, o., hoofd van Medusa, een der drie Gorgonen,
monsters uit de Griekse mythologie; schrikwekkend voorwerp.
meeting, vergadering, bijeenkomst.
mefitis, stiklucht, bedorven lucht;
mefitisch: stikkend, stinkend.
mega, in samenstellingen• groot.
meg(a)era, boosaardige vrouw;
eig.: een der drie furien.
megafoon, geluidsversterker.
megalieten, voorhistorische grote
steenbrokken, gedenktekenen
megalomanie, grootheidswaan.
megig, (Barg.) lui, suf.
megilloth, (Hebr.) de vijf feestrollen die op de grote joodse
feestdagen worden voorgedragen
Hooglied, Ruth, Klaagliederen,
Prediker, Esther.
mehalla, legerafdeling in Marokko.
meier, (Barg.) honderd gulden.
meier, (Barg.) man.
meikever, (Barg.) zwerver, schooier.
umiak, (Barg.) koning; meiligin:
koningin.
meimus, (Barg.) dood.
meis, (Barg.) lijk.
mekajem, (Barg.) grote hoeveelheid; hoop; klap; slaag.
mekattering, (Barg.) beschuldiging ; ook: ruzie,.
melancholic, zwaarmoedigheid;

melos
droefgeestigheid.
melancholiek, zwaarmoedig;
droefgeestig.
melancholicus, een droefgeestig,
zwaarmoedig mens.
melane, (Barg.) lading.
melange, mengsel.
melaniet, ijzergranaat; zwarte
granaat.
melanisme, het donkerder worden
van organismen door overmatige
pigmentatie; ook melanose of
zwartzucht geheten.
melasma, het zwart gevlekt worden der huid bij bejaarden.
melasse, suikerstroop; het sap,
dat bij suikerbereiding achterblijft.
melati, Indische jasmijn.
mêlée, handgerneen; heftige woordenstrijd.
meleg, (Barg.) zout.
mileren, mengen, schudden van
kaarten.
melik of meluk, (Barg.) zak;
melukpezer: zakkenroller.
meliniet, een ontplofbare stof,
vnl. picrinezuur.
melioratie, verbetering, vooral:
grondverbetering.
melis, halffijne suiker; citroenkruid.
melisse, geneeskrachtig kruid;
bijen- of citroenkruid.
melodic, zangwijze; welluidende
opvolging van tonen; welluidendheid.
melodieus, melodisch, zangerig,
welluidend; zoetklinkend.
melodrama, o., oorspronkelijk:
toneelstuk met muziekbegeleiding ; volkstoneelstuk, waarin
hevig op het gemoed wordt
gewerkt.
melogo of melogum, o., (Barg.)
werk.
melojen, (Barg.) werken.
melomaan, hartstochtelijk liefhebber van de muziek.
melomanie, overdreven liefde
voor muziek.

melos, gezang, lied.

melotype
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mensjewiek

melotype, muzieknotendruk door
middel van letters.
Melpomene, Muze van het treurspel.
mem, (Barg.) veertig; ook: moeder ; lafbek.
membraan, vlies, dun huidje; dun
metalen plaatje voor het overbrengen van geluidstrillingen
membrum honorarium, o., erelid.
memento, gedenk, gedenkteken,
herinnering; memento mori: gedenk te sterven;
memme, (Barg.) moeder, lafbek.
memoires, gedenkschriften.
memorabel, gedenkwaardig; memorabilia: gedenkwaardige zaken.
memorandum, o., herinneringsboek; aantekenboekje; gedenkbock; diplomatieke nota.
memoriaal, o., eerste koopmansbock, waaruit de posten in het
journaal worden overgeschreven.
memoreren, herinneren; opteke-

merken door opeenvolgende
generaties naar de wetten van
Mendel (1822-1884).
mendiciteit, bedelarij; grote armoede.
meneertje, (Barg.) commissaris
van politie.
menestreel, dichter en zanger in
de middeleeuwen, die van het
ene kasteel naar het andere trok.
mene tekel, (voluit: mene tekel
upharsin) gij zijt gewogen en te
licht bevonden; in betere lezing
mena-tekal-peras-paras, Aramees
voor: hij heeft gewogen, geteld,
verscheurd, de Pers (Dan. 5).
menie, rood loodoxyde, loodvermiljoen (verfstof).
meningitis, ontstekening van het
hersenvlies; meningitis cerebrospinalis : besmettelijkenekkramp;
hersenvlies-ruggemergsontsteking.
meniscus, maanglas; lens, aan de
ene zijde hol, aan de andere bol

memorie, geheugen; herinnering;
nagedachtenis; schriftelijke uitlegging.
memorie van toelichting, toelichting tot wetsontwerp; memorie van antwoord : antwoord van
de regering op het voorlopig verslag van een der Kamers over
een wetsontwerp.
memoriseren, van buiten leren.
menage, huishouden; spaarzaamheid ; soldatenkost; menage a
trois : samenleven van man,
vrouw en vriend.
menageren, ontzien, met verschoning behandelen.
menagement, voorzichtige behandeling.
menagire, huishoudster; huismoeder ; etui voor naalden.
menagerie, diergaarde; wildebeestenspel.
menageus, huishoudelijk, spaarzaam.
mendelen, het overerven van ken-

pervlak van een vloeistof in een
haarbuis.
mennoniet of menist, doopsgezinde ; menistenbruiloft: ruiming
van een beerput; menistenstreek:
fijne vrome list; menistenwaarheid : halve waarheid.
menobbel, (Barg.) monster, bijzonder lelijk schepsel.
menorah, de heilige zevenarmige
kandelaar.
menopauze, het afnemen en ophouden van de menstruatie.
mensa, tafel, studententafel.
mens divina, goddelijke ingeving.
mensendieck, gymnastieksysteem
voor vrouwen, volgens de uitvinder, een Amerikaanse arts.
mensis, maand; ejusdem mensis:
van dezelfde maand.
mensjewiek, aanhanger van de
minderheid, d.w.z. op congres
van de Russ. socialistische partij
1903 te Londen; gematigd socialist.

nen.

geslepen ; cirkelsector in de
vorm van een halve maan; op-

mens sana
mens sana in corpore sano, een
gezonde ziel in een gezond
lichaam.
menstruatie, maandelijkse zuivering der vrouwen; maandstonden.
menstrueren, de maandstonden
krijgen of hebben.
mensurabiliteit, meetbaarheid.
mensuratie, meting.
mensuur, maat, tijdmaat; maatverhoudingen der muziekinstrumenten; afstand tussen de strijders in een tweegevecht; studentenduel in Duitsland
mentaal, wat de geest betreft.
mentaliteit, geestesgesteldheid;
wijze van denken.
menthol, hoofdbestanddeel van
antisepticum
pepermuntolie;
voor neus- en keelholte.
menticide, moord op de geest door
onverdraaglijke pressiemiddelen.
mentie, vermelding.
mention honorable, eervolle vermelding.
mentioneren, vermelden,
mentor, leidsman, raadgever; bejaard en wijs opvoeder van een
jong mens.
menu, spijslijst; spijskaart, volgorde der gerechten.
menues depenses, kleine uitgaven; menus plaisirs: zakgeld.
menuet, langzame, statige dans;
danswijze.
Mephistopheles, de duivel, de
boze.
meppelhout, hardhout van de
Amerik. ahorn (maple).
meppen, (Barg.) stelen.
meprise, misvatting; dwaling,
misverstand.
mepschoren, (Barg.) onbruikbare goederen.
mer it boire, onbegonnen werk.
mercantiel, wat de handel betreft;
mercantilisme: staathuishoudkundig stelsel, volgens welk handel en nijverheid het meest begunstigd moeten worden, vooral
door zware invoerrechten.
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merveille

mercator-projectie, cartografische methode, waarbij lengteen breedtegraden als rechte
lijnen loodrecht op elkaar staan
(Mercator was Vlaamse cartograaf 1512-1594).
mercenair, baatzuchtig; veil.
mercenair, loontrekkend bediende ; huurling.
mercerie, kramerij.
merceriseren, het glanzen en
zijdeachtig maken van katoenen
stoffen (naar John Merces 17911866).
merci, dank' dank ul
mercuriale, marktbericht.
mercurialia, mercuriale middelen, kwikhoudende geneesmiddelen.
Mercurius, Mercuur, god van de
koophandel en der dieven; bode
der goden; een der planeten;
kwik.
mercurochroom, desinfectiemiddel.
merdeka, (Indon.), vrij, onafhankelijk.
mere, aanspreektitel in sommige
orden van kloosterzusters.
meridiaan, middagcirkel; cirkel,
die door het toppunt (zenit)
van een plaats en door de beide
polen gaat en loodrecht op de
evenaar staat.
meridionaal, zuidelijk.
meringue, gebak van eiwit en
suiker, gevuld met geklopte room
en confituren.
merinos, Spaanse schapen met
zeer fijne wol; (ook:) gekeperde
stof van de wol van die schapen.
meristeem, groep van plantencellen, die zich kunnen delen
en nieuw weefsel vormen
merite, verdienste; de merites
van een zaak: het gewicht, de
waarde daarvan.
merode, (Barg.) nederlaag, armoede.
merriekie, (Barg.) moeder.
merveille, wonder; merveilleus:
wonderbaarlijk.

merveilleuse
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merveilleuse, modepop onder

het Franse directoire.
mesalliance, huwelijk met iemand
van lagere stand; zich mesallièren:
beneden zijn stand trouwen.
mescaline, verdovende stof uit
planten bereid in Mexico.
mesdjid, mohammedaans bedehuis, moskee.
mesigith, zie: mesdjid.
mesjokke, of mesjoege (Barg.)
gek, dwaas.
mesmerisme, dierlijk magnetisme in de geneeskunde (F. A.
Mesmer 1784-1815).
Mesolithicum, overgang van Paleolithicum naar Neolithicum.
mesonen, materiele deeltjes,
zwaarder dan electronen, van
uiterst korte levensduur.
mesquinerie, vrekkigheid, bekrompenheid.
mess, officierstafel; mess-room:
officiers-verblijf of -eetzaal op
schip.
messagerie, dienst tot vervoer
van reizigers en goederen
(expeditiekantoor).
Messalina, vrouw van keizer
Claudius; schaamteloze, zedeloze vrouw.
messenger-boy, loopjongen;
boodschapper van een hotel of
club.
messiaans, op (de komst van) de
Messias betrekking hebbend.
Messiade, heldendicht van de
Messias (door Klopstock).
Messias, gezalfde, verwachte Verlosser.
messidor, oogstmaand, tiende
maand van de eerste Franse republiek (van 20 juni - 19 juli).
messieurs, my. van monsieur,
mijnheer.
messing, o., geel koper, bestaande
uit 70 delen koper en 30 delen
zink.
mestiezen, kleurlingen, afstammelingen van Europeanen en
I ndianen.
mesurabel, meetbaar.

metallurgic
met, o., gehakt vices; metworst:

vleesworst.

meta, helft; brandstof in tablet-

vorm.

met(a), in samenstellingen: na,

tussen, met;

metabolisme, stofwisseling.
metacarpus, middenhand.
metachronisme, fout in de tijd-

rekening.

metafoor, overdracht van bete-

kenis, figuurlijke uitdrukking.

metaforisch, zinnebeeldig, fi-

guurlijk, overdrachtelijk.

metafragma, tussenschot, dat

de borst der insecten scheidt van
het achterlijf.
metafrase, omschrijving ; uitlegging van een overdrachtelijke
uitdrukking.
metafysica of metafysiek,
wetenschap van het bovenzinnelijke; leer van het wezen der
dingen, of van de denkbeelden
en beginselen, die de rede, het

verstand zich vormt zonder de
hulp der ervaring.
metakritiek, beoordeling van een

beoordeling.

metallize, pakkingstof; zacht me-

taalmengsel, dat het voortdurend
smeren (met olie of vet) onnodig

maakt.
metalliek, metaalachtig; metal-

lieken : staatsschuldbrieven, die in

zilver en niet in papier aflosbaar
zijn.
metallisatie, metaalvorming; be-

dekking met metaallaag.

metallochemie, scheikunde der

metalen.

metallografie, leer van de struc-

tuur der metalen; het in relief
brengen van een in metaal gegrifte tekening.
metalloiden, scheikundige elementen, die geen metaal zijn.
metallotechniek, metaalbewerking; metaalbouwkunst.
metallurgic, ertsbewerking; kunst
om metalen uit mijnen to trekken; bewerking van metalen.

metamorfose
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metamorfose, gedaanteverwisseling, herschepping.
metamorfoseren, van gedaante veranderen of doen veranderen; herscheppen.
metapodium, middenvoet, wreef.
metapolitiek, wetenschap der
zuiver wijsgerige staatsleer.
metastase, wijziging in de vorm
van een ziekte; overgang van een
ziekte van het ene lichaamsdeel
in het andere.
metatablet, tablet veiligheidsbrandstof die bij verwarming een
licht ontvlambare vloeistof afgeeft.
metatarsus, middenvoet.
metathesis, letterverplaatsing,
bijv. born voor bran.
metazoa, veelcellige dieren.
metempsychose,
zielsverhuizing.
meteoor, luchtsteen; luchtverschijnsel.
meteoriet of meteoroliet, vallende luchtsteen.
meteorisme, o., opzwelling van
de buik door ophoping van gassen.
meteorograaf, toestel dat automatisch vochttoestand, luchtdruk en temperatuur registreert.
meteorologie, weerkunde; leer
der luchtverschijnselen.
meteoroloog, weerkundige.
meteoroscoop, werktuig om het
weer waar te nemen; werktuig
om de lengte en breedte der
plaatsen op aarde te bepalen.
methaan, mijngaas, moerasgas, als
brandstof gebruikt.
methode, handelwijze; leerwijze.
methodiek of methodologie,
onderwijskunde; leer der methoden.
methodisch, stelselmatig, geregeld; ordelijk.
methodisten, mv., pietistische
secte in Engeland en N.-Amerika.
Methusalem, zeer oud man; volgens de bijbel een man, die 969
;aar oud werd (Gen. 5 : 27).

mezomen of mesomme

methyl, verbinding van koolstof
en waterstof.
methylalcohol, houtgeest, houtalcohol.
meticuleus, vreesachtig, schroomvallig.
métier, o., ambacht, handwerk,
yak; weefgetouw.
metonymie, woordverwisseling,
een redekunstige figuur, waarbij
men bijv. grijze haren noemt in
plaats van ouderdom.
metope, gebeeldhouwde of geschilderde vulplaat in fries van
Dorische zuilen.
metriek, kennis der maatsoorten
in de muz.; leer van de versbouw;
bijv. nw.: wat betrekking heeft
op meters, bijv. metriek stelsel.
metrisch, volgens de regels van
de versbouw.
metritis, baarmoederontsteking.
metro, ondergrondse spoorweg te
Parijs (eig. metropolitain).
metrocelide, moedervlek.
metrometer of metronoom,
kleine slinger, die dient om de
maat in de muziek te regelen.
metropolitaan, metropoliet,
aartsbisschop, hoofd van kerkprovincie.
metropolitaans, aartsbisschoppelijk.
metropool of metropolis, hoofdstad, wereldstad; moederstad
met betrekking tot dochtersteden
of kolonien; zetel van een aartsbisschop.
metrotomie, keizersnede (onnatuurlijke verlossing)
metrum, o., maat, versmaat.
metten, dienst in de vroege morgen in de R.K. Kerk; iemand de
metten lezen: iemand de waarheid zeggen.
menus et tuum, het mijn en dijn.
meute, koppel jachthonden; losgelaten bende.
mezoles, (Barg.) bedorven, kapot, zoek.
mezomen of mesomme, (Barg.)
geld.

mezza of mezzo
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mezza of mezzo, half; mezza voce :

met gedempte stem; mezzosopraan: vrouwenstem tussen
sopraan en alt; mezzo tinto:
halve of lichte schaduw.
miasma, (mv. miasmen) ziektestof uit lucht, water of bodem.
mica, o., glimmer, een op glas
gelijkend vuurvast metaal.
Michel, personificatie en spotnaam
van Duitse yolk.
micro, in samenstellingen: klein.
microben, levende organismen
die alleen met een sterk vergrootglas zijn waar te nemen.
microcefalie, kleinhoofdigheid.
microcosmos, de wereld in het
klein; ook: de mens.
microfoon, geluidversterker (bij
de telefoon) ; toestel om geluidstrillingen op te nemen en ze door
omzetting in electrische energie
over grote afstanden te verspreiden; i.h.b. bij de radio: voor de
microfoon spreken.

micrometer, werktuig om micro-

scopisch kleine voorwerpen of
afstanden te meten.
micron, o., het duizendste deel van
1 mm
micro-organismen, de kleinste
levende wezens.
microscoop, vergrootglas.
microscopisch, alleen door vergrootglazen zichtbaar.
Midas-oren, lange oren, ezelsoren; (koning Midas kreeg tot
straf lange oren, toen hij Pans
fluit boven Apollo's her stelde).
middendek, o., (Barg.) sleutel.
Midgard, in de Germaanse mythologie de woonplaats der mensen,
de aarde.
midget-golf, soort golfspel op
klein terrein.
midinette, Parijs naai- of ateliermeisje; oorspr. meisje, dat precies 12 uur (midi net) van haar
werk weg gaat.
midrasj, uitlegging van het O.T.
door de rabbijnen.

millefolium
miesgasser, (Barg.) vuilak,
ling.

miezig, (Barg.) schuldig.
miggelen, (Barg.) lachen.
miggelnaar, (Barg.) uitkijker; degene, die op de uitkijk staat.

mignon, lieveling, gunsteling;

mignonne: liefje, hartje, schatje.
migraine, eenzijdige hoofdpijn,
schele hoofdpijn.
migratie, verhuizing van stammen of volken; trek; uittocht.
bisschopsmuts; mijterstad: bisschopsstad: Utrecht,
Luik, enz.
mik, (Barg.) buik, maag.
mikado, titel van de keizer van
Japan.
mikmak, moeilijkheid, twist, ruzie; herrie; feil, gebrek.
mikwe, (Barg.) bad.
miles gloriosus, pocher, houwdegen ; grootspreker.
milicien, soldaat, die voor het
eerst onder de wapenen is.
milieu, o., midden, omgeving;
kring, waarin lets gebeurt of
waarin men leeft.
militair, iemand die in krijgsdienst is; als bijv. nw.: tot de
krijgsdienst behorend.
militairement, op soldatenmanier, stipt.
militair gezag, (tijdelijk) wettelijk gezag van de militairen over
de burgermaatschappij.
militant, strijdvaardig.
militarisme, overwegende invloed van de militaire stand op
de samenleving.
militarist, aanhanger van het
militarisme.
militie, krijgswezen; krijgsmacht
uit de bevolking gelicht.
miljard, o., duizend miljoen.
miljardair, bezitter van een
miljard.
miljonair, hij die een miljoen of
meer rijk is.
duizend.
millefolitmt, o., duizendblad, ge-
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neeskrachtige plant.

millennium, o., duizend jaar; het

duizendjarig rijk.
=Ilia
' de, reeks van duizend jaar.
duizend miljarden;
ontzaglijke menigte.
milligram, o., duizendste van een
gram.
milliliter, duizendste van een
liter.
millimeter, duizendste van een
meter.
milord, aanspreektitel voor een
hooggeplaatst Engels edelman.
milreis, of millresi, duizend reis
of realen Portugese munteenheid.
mimbar, (Arab.) kansel in moskee.
mime, gebarenspel, door gebaren
Fespeelde klucht; gebaar.
numicry, nabootsing, verschijnsel
dat dieren de vorm en kleur
van de omgeving aannemen.
mimicus, toneelspeler, die zich
door gebaren uitdrukt.
mizniek, gebarenspel; gebarentaal.
mimi(etje) of mimitafeltje, salontafeltje, deel van serie in elkaar
te schuiven tafeltjes.
mimisch, tot de mime behorend;
nabootsend.
mimmele, (Barg.) moeder.
mimosa noli me tangere, kruidjeroer-me-niet.
minaret, ronde toren aan moskeeen.
minauderen, behaagziek doen.
mine, gelaatsuitdrukking; mines
maken: aanstalten maken.
mineraal, delfstof, erts; bijv. nw.:
delfstofhoudend.
mineralogie, delfstofkunde.
mineraloog, delfstofkundige.
mineren, ondermijnen; mijnen
aanleggen.
Minerva, godin van de wijsheid;
beschermster van kunsten en
wetenschappen.
minerval, o., leergeld, schoolgeld
van Latijnse school (in Belgie).
mineur, mijngraver; geniesoldaat.

minstreel
mineur, kleine tertstoonladder; in
mineur : droevig.

miniatuur, oorspr. rood gekleurde

met menie (minium) geschilderde beginletters van een handschrift; klein, fijn schilderijtje in
handschrift of klein formaat
portret.
mmiem, zeer klein, gering.
nxinimaal, een minimum uitmakend.
minimalist, hervormingsgezinde
die minimum eisen stelt.
minimum, o., het kleinste, minste.
miniznumlijder, iemand die van
een minimum-loon leeft.
minister, eig, dienaar; hoofd van
een departement van staatsdienst; minister-president: voorzitter van de ministerraad ; minister-resident: zaakgelastigde van
staat of vorst.
ministerie, departement (gebouw)
van de minister; gezamenlijke
ministers; gezamenlijke predikanten van een plaats; openbaar
ministerie: openbare aanklager
bij een rechtbank.
ministeriabel, geschikt als minister op te treden.
zninisterieel, wat een minister of
het ministerie aangaat; een ministerie (de aan het bewind
zijnde regering) toegedaan.
ministreren, de kerkdienst verrichten, of helpen verrichten.
minolsch, behorend tot de v6OrGriekse beschaving op Creta.
minor, jongere, kleinere; tweede
stelling in een sluitrede.
minoraat, o., erfopvolgingsrecht
der jongeren.
minorenniteit, erfopvolgingsrecht
der jongeren; minderjarigheid.
minderbroeders,
minorieten,
franciscaners.
minoriteit, minderheid, minderjarigheid.
minotaurus, monster uit de fabelleer : half mens, half stier.
minstreel, of menestreel: zanger,
speelman.
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minuit
minuit, middernacht.
minus, min; een minus : een tekort ;

het minteken —
minuskel, kleine letter.
minuscuul, buitengewoon klein.
minuteren, ontwerpen, op papier
brengen, een minuut (klad) opstellen.
minutieus, tot in bijzonderheden
afdalende, kleingeestig, haarfijn.
minuut, 60ste deel van een uur,
van een graad.
minuut, minute, ontwerp, klad,
het origineel van een openbare
akte, van een contract, enz.
Mioceen, op een na jongste geologische formatie van het Tertiair.
inio conto (m. c.), mijn rekening.
mi-parti, in tweeal verdeeld.
mir, in voormalig Rusland zelfbesturende dorpsgemeente met
gemeenschappelijk grondbezit.
mirabelle, kleine roodbruine of
geelrode ronde pruim.
mirabile dicta, wonderlijk om te
zeggen.
mirabile visu, wonderlijk om te
zien.
miraculeus, wonderbaar, wonderdadig
miradsj, hemelvaart van Mohammed.
mirage, luchtspiegeling.
mirakel, o., wonder, wonderwerk,
iets wonderbaarlijks.
snirliton, rieten fluitje.
mirre, bitter, welriekend, geneeskrachtig gomhars van een
oosters struikgewas.
mirte, heester met geurige bladen,
bij de Romeinen symbool van de
jeugd, aan Venus gewijd.
Mirza, Tartaarse vorst, Perzische
prins.
mis, r.k. heilig altaaroffer, consecratie van brood en wijn tot
lichaam en bloed van Christus;
Fezangen, muziek daarbij.
nusantroop, mensenhater; knorrig, ontevreden mens.
misantropie, mensenhaat, mensenschuwheid.
.

missing link
misantropisch, mensenschuw,
mensenhatend.

miscellanea, gemengde opstellen,
mengelingen, allerlei.

miscibel, mengbaar.
mise, inzet, inleg bij spel, loterij,
enz.

mise en pages, het opmaken van
drukwerk.

mise en scene, toneelschikking,

voorbereiding van een opvoering,
wijze van opvoering.
miserabel, ellendig, armzalig,
jammerlijk.
znisere, ellende, nood; in kaartspel : opzettelijk geen enkele
slag trachten te halen.
miserere, o., aanhef van de 57ste
psalm als boetezang in de R.K.
Kerk; barmhartigheid; darmbeklemming.
misericordia, steunsel van koorstoelen, vaak met beeldhouwwerk versierd.
misericordias Domini, tweede
zondag na Pasen (begin van
psalm 89).
misjna, (Hebr.) verzameling van
rabbijnse discussies over de
Thora.
miskrediet, o., kwade naam, gedaald vertrouwen.
mismas, mengelmoes; allerlei.
misogaam, huwelijkshater.
misogallo, Fransenhater.
misogynie, afkeer van de vrouw.
miss, aanspreektitel voor ongetrouwde dame in Engeland,
Amerika, enz.
missaal, o., misboek op het altaar ;
grote druklettersoort.
missa pro defunctis, zielmis; mis
voor afgestorvenen.
missa solemnis, plechtige mis.
missie, r.k. zending; katholieke
bevolking in een niet-kerkelijk geregelde staat; opdracht, last; vertegenwoordiging van een staat
bij een andere regering.
missigit of mesigit, mohammedaanse moskee in Indonesiè.
missing link, ontbrekende scha-
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kel; de door sommige geleerden
gezochte overgangsvorm tussen
de mens en de apen.
missionaris, r.k. zendeling.
missive, zendbrief, brief, dienstbrief.
mis slaan, (Barg.) geld achterhouden, niet eerlijk delen; misslaander: dief, die het gestolene
met zijn maat niet eerlijk deelt.
mister, mr., mijnheer.
mistletoe, maretak, kustplant heilig bij de oude Germanen.
mistral, noordwestenwind in Z.Frankrijk.
mistress (mrs.), mevrouw, getrouwde dame in Engeland.
mitaine, handschoen zonder vingers met alleen een duim
mitella, draagband voor de arm.
cnitigatie,verzachting, verlichting.
mitigeren, verzachten; lenigen.
mitra, mijter, bisschopsmuts; met
de mitra bekleden: tot bisschop
verheffen.
mitraille, gekapt ijzer of lood,
schroot.
mitrailleren, met mitrailleurs
schieten, neerschieten.
mitrailleur, mitrailleuse, machinegeweer, snelvurend wapen.
mitteren, zenden, afzenden; wegzenden.
mixed-pickles, met azijn, peper,
enz., ingemaakte groene vruchten en groenten; gemengd zuur.
mixer, toonmeester: persoon die
voor film geluiden samenstelt
en sterkte bepaalt.
mixtum compositum, o., mengsel, mengeImoes.
mixtuur, mengsel, artsenijmengsel; ook: orgelregister, van veel
kleine pijpen op een davis of
toets.
mizrachi, orthodox-zionistische
partij, die de staat Israel een religieuze grondslag wil geven.
mnemoniek, mnemotechniek,

herinnerings- of geheugenkunst.

Mnemosyne, godin der herinne-

ring, moeder der 9 muzen.

modern
mob, het grauw, gemeen, gepeu-

pel.

mobiel, beweeglijk; mars- of

tochtvaardig.

mobilair, beweeglijke have, ge-

zamenlijk roerend goed, meubelen.
mobile perpetuum, zich eeuwigdurend bewegend drijf- of
uurwerk (veel gezocht, maar tot
dusver onmogelijk gebleken zonder bijkomende beweging van
buiten).
mobilia, roerende goederen.
mobilisatie, het op voet van oorlog brengen van het leger.
mobiliseren, mobiel maken, bijeenhalen; mobilisatie doorvoeren.
mobiliteit, beweeglijkheid; vluchtigheid.
mobilofoon, telefoontoestel in
auto's.
mockturtle soup, nagemaakte
schildpadsoep.
modaliteit,
voorstellingswijze;
wijze van zijn of van gesteldheid.
modelleren, boetseren, navormen,
in het klein voorstellen; een
model maken.
modelleur, iemand die modelleert.
moderaat, gematigd; billijk.
moderamen, o., bestuur; leiding;
dagelijks bestuur van een classis.
moderantisme, o., gematigd regeringsstelsel.
moderateur, bestuurder; deel van
een machine, dat de beweging
matigt.
moderateurlamp, lamp, die zelf
de aanvoer der olie bij de pit
regelt.
moderatie, gematigdheid, bezadigdheid.
moderato, (muz.) gematigd, matig.
moderator, leider van een debatingclub; geestelijk adviseur van
een r.k. studentenvereniging;
voorzitter van een synode.
modereren, matigen, verzachten.
modern,hedendaags,nieuwerwets.

Moderne Devotie
Moderne Devotie, Nederl. geeste-
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lijke stroming in de 14de en 15de
eeuw tot verinniging van het
geloofsleven.
moderne theologie, theologisch
liberalisme in het 19de-eeuwse
protestantisme.
moderniseren, naar de nieuwe
smaak of stijl inrichten.
modernisme, door paus Pius X
veroordeeld streven in de R.K.
Kerk om de kerkleer meer in
overeenstemming te brengen met
de resultaten van wetenschap en
historische kritiek.
modeshow, vertoning van de
nieuwste modes.
modest, zedig, eerbaar, bescheiden.
modestie, zedigheid, eerbaarheid
bescheidenheid.
modiek, gering; goedkoop; spaarzaam.
modieus, naar de nieuwste mode.
modificatie, wijziging, verandering, beperking
modificeren, wijzigen, beperken,
verzachten.
modisch, naar de mode, naar het
gebruik van de dag.
modiste, vermaakster of verkoopster van dameshoeden.
modul, modulus, maat, maatstaf, gietvorm, muntmaat.
modulatie, stembuiging, toonbuiging.
modus, wijze, !nattier; veranderlijke vorm van het werkwoord;
eenheidsmaat, waarin verhoudingen van een gebouw werden
uitgedrukt in klassieke bouwkunst ; betrekkingsgetal.
modus acquirendi, de wijze,
waarop men jets krijgt.
modus vivendi, voorlopige schikking tussen twee strijdige partij en.
moefti, mohammedaans rechtsgeleerde en opperpriester.
moejik, boer (in Rusland).
moekim, mohammedaanse parochie in Atjeh.

moeren, (Barg.) kapen; stelen.
moesson, heersende wind gedu-

rende een der beide jaargetijden
in de keerkringen; ook : een jaargetijde zelf.
moet, vlek; indruk.
mof, scheldnaam voor Duitser;
Moffrika voor: Duitsiand.
mofette, uitdamping van koolzuur
of ander verstikkend gas uit
aardspleten.
mogol, titel van Tartaarse heersers in India.
mohair, o., wol van de angorageit, en daarvan vervaardigd
weefsel.
mohel, kerkelijke besnijder bij de
joden.
Mohicanen, uitgestorven Indianenstam; de laatste der Mohicanen: de laatste van zijn geslacht, zijn soort, enz.
moire, gewaterd, met gevlamd
voorkomen; soort van gewaterde
of gevlamde zijdestof.
Moiren, schikgodinnen.
mok, (Barg.) beker, kop.
mokkakoffie, geurige Arabische

koffie.

mokkel, mokkeltje, o., (Barg.)

meisje.

moku.m, (Barg.) stad; groot Mo-

kum: Amsterdam.
mol, afk. van b-mol, teken dat een
noot een halve toon verlaagd
moet worden; toonaard in mineur.
moleculaire kracht, de aan moleculen eigen kracht om elkaar aan
te trekken en of te stoten.
moleculen, kleinste deeltjes, waarin een stof verdeeld kan worden,
zonder haar scheikundige samenstelling te veranderen ; zij bestaan
uit atomen.
molest, schade door moedwil;
overlast.
molestatie, overlast.
molesteren, bezwaren, overlast
aandoen, hinderen.
molferd, onbeschoft, ruw mens.
molieres, lage gesloten schoenen.

monk
molik, vogelverschrikker.
molla of mollah, heer, bestuurder
(in Turkije); ook: priester; opperrechter.
mollusken, weekdieren.
molm, o., (Barg.) geld; kattebak
met molm: een winkellade met
geld..
molo, dam, havendam, hoofd.
Moloch, afgod der Moabieten en
Ammonieten, wie zij mensen
offerden; dat waaraan alles opgeofferd wordt, bijv.: de bewapening, de moloch van deze tijd.
molos, jachthond.
molto, veel, sterk, zeer (in muz.).
molton, o., zachte, geruwde, overwegend katoenen stof.
moment, o., ogenblik, tijdstip;
hoofdomstandigheid, hoofdpunt.
momentaan, zie: momenteel.
momenteel, voor het ogenblik;
een ogenblik betreffende.
momentopname, fotografische
opname in een onderdeel van een
seconde.
momisch, spottend.
Momus, god der satire, spot en
schimp.
monachisme, o., monnikenstand;
monnikengeest.
monachus, monnik.
monaden, eenheden, gedachte ondeelbare stofbestanddelen, waaruit volgens Leibniz de wereld
is opgebouwd; infusiediertjes.
monandriae, planten met een
meeldraad.
monarch, alleenheerser, vorst.
monarchaal, alleenheersend; de
monarchie toegedaan.
monarchic, alleenheerschappij,
regeringsvorm, waarbij de opperste macht aan een enkele
persoon is toevertrouwd; absolute —: onbeperkte vorstelijke
heerschappij; constitutionele —:
met een volksvertegenwoordiging
gedeelde en aan grondwet gebonden vorstelijke macht.
monasterium, o., klooster, kloosterkerk.
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mondain, werelds, veel uitgaand.
mondaniteit, wereldsgezindheid,
ijdelheid.
monde, wereld, mensen.
mon Dieu, mijn God! goede
hemel !
moneren, herinneren, vermanen,
waarschuwen.
monetair, op de munt betrekking
hebbende.
monetisatie, het in omloop brengen (van papier) als geld.
money, geld.
money-maker, geldmaker, hij
die de kunst verstaat veel geld
to verdienen.
mongolenvlek, blauwe geboortevlek bij de stuit bij negers en
mongolen.
mongolisme, aangeboren vorm
van idiotic met schedelafwijkingen, die overeenkomst vertonen
met kenmerken van het mongoolse ras.
monisme, o., eenheidsleer, die
stof en geest beschouwt als van
dezelfde oorsprong.
monist, aanhanger van het monisme.
moniteur, eig. raadgever; naam
van Belgische en Franse staatscourant.
monitie, herinnering, vermaning;
wenk, waarschuwing.
monitor, klein oorlogsschip met
geringe diepgang voor kustbeschieting : moniteur.
monkey, aap; som van 500 pond
sterling als inzet bij weddenschappen.
monnaie, munt, geld.
monnie, (Barg.) geld, zie: money.
mono, in samenstellingen: een of
enkel.
monochord, instrument met een
snaar van bepaalde spanning,
die verkort kan worden.
monochroom, eenkleurig.
monocle, oogglas.
monocotylen, eenzaadlobbige
planten.
monocraat, alleenheerser.
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monocratie, alleenheerschappij.
monocyten, grootste witte bloed-

lichaampjes.
monodie, eenstemmig gezang zonder instrumentale begeleiding.
monodrama, o., toneelstuk voor
een persoon.
monofysieten, aanhangers van de
leer, dat Christus slechts een
(menselijk geworden goddelijke)
natuur bezat.
monogamie, huwelijk van een
man met een vrouw.
monogenese, afstamming van de
mensen van een enkel paar.
monogonie, voortplanting door
slechts een van beide geslachten.
monografie, verhandeling over
een enkel of bijzonder voorwerp.
monogram, o., ineengevlochten
aanvangsletters van een naam.
monoliet, kunstvoorwerp, bijv.
zuil, uit een blok of steen.
monoloog, alleenspraak, zelfgesprek.
monomaan, Iijder aan een idee

fixe.

monomanie, soort waanzinnig-

heid die zich in een overheersend
waandenkbeeld openbaart.
monometallisme, o., stelsel met
een metaal als standaardmunt.
inonoplaan, eendekker, vliegtuig met een zweefvlak.
monoplegie, verlamming van een
enkel lichaamsdeel of van een
enkele spiergroep.
monopolie, recht om met uitsluiting van anderen handel te
drijven, te produceren of diensten
te verrichten.
monopoliseren, een monopolie
instellen of opeisen.
monorail, een-rail-spoorweg.
eenlettergrepig
monosyllabe,
woord.
monotheisme, o., geloof aan een
God.
monotone, eentonigheid, eenvormigheid.
monotoon, eentonig, vervelend.

mont de piete
monotype, zet- en gietmachine
die losse letters giet.

mon plaisir, mijn genoegen.
mon repos, mijn rust.
Monroeleer, stelsel, dat Been
Europese mogendheid vaste voet
in Amerika mag krijgen en dat
elke Europese invloed geweerd
moet worden (afkomstig van
president Monroe en zijn boodschap in 1823).
mons, mont, monte, berg.
monseigneur, doorluchtige heer,
titel van hoge geestelijken en
prinsen van den bloede in
Frankrijk.
monsieur, mijnheer.
monstrans, gouden of zilveren
hostievaas.
monstrueus, monstreus, ge-

drochtelijk, wanschapen.

monstrum, monster, o., misge-

boorte, gedrocht, wanschepsel,
al het onnatuurlijke en zeldzame
in zijn soort.

monstrum horrendum, afgrijselijk monster.
misvorming,
monstruositeit,

wanstaltigheid, gedrochtelijkheid

mons veneris, venusheuvel, on-

derste behaarde deel van buik
van vrouwen.
montage, het monteren; het bevestigen van een cliche op houten
voet; het bijeenvoegen van
beeldreeksen voor een film.
montagebouw, het bouwen van
werken met vooraf vervaardigde
onderdelen.
montagnard, bergbewoner; lid
der bergpartij in de Franse Nationale Conventie (1792).
montagne russe, rutschbaan op
kermis.
montanen, bergbewoners, berglieden.
montant, o., bedrag, beloop (bijv.
van een rekening).
Mont Blanc, witte berg, hoogste
top der Alpen.
mont de piete, lommerd, bank
van lening.

monte-jus
monte-jus, toestel in fabrieken om

sappen, °lien, enz. to laten
stijgen.
monteren, machinedelen in elkaar
zetten; een diamant zetten; toneelstuk of film in elkaar zetten.
montering,militaire dienstkieding.
montessori-onderwijs, onder-

wijs naar het stelsel van Dr. Maria
Montessori, gebaseerd op vrije
ontwikkeling naar aanleg.
monteur, vakman, die de delen
van een machine ineenzet, of
monteert.
montgolfiire, luchtballon met
verwarmde lucht (naar de uitvinders de gebroeders Montgolfier).
monthly, maandblad.
montist, rentenier, die zijn geld
alleen op onroerend goed uitleent.
montuur, omlijsting, omvatting.
monument, o., gedenkteken.
monumentaal, weids, indrukwekkend.
moonlighter, bedrijver van
agrarische misdaden tijdens de
nacht (in Ierland vooral).
moonliner, lijnvliegtuig, dat bij
nacht vliegt.
moos, (Barg.) geld.
moppentrommel, (Barg.) geldlust; effectentrommel.
moquant, bespottend, honend,
schertsend.
moquerie, spotternij.
moquette, soort trijp, dienende tot
meubelbekleding.
mora, Italiaans raadspel met de
vingers.
mora, verwijl, vertraging; in mora
zijn: nalatig, in gebreke zijn;
periculum in mora: gevaar bij
uitstel.
moraal, zedenleer, zedelijke beginselen, zedeles.
moraine, gletsjerwal, puin aan
de rand van gletschers.
moral insanity, zedelijke krankzinnigheid; overgeerfde zwakheid van wil.
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moralisatie, zedekundige les en

het inprenten daarvan.

moraliseren, zedekundige be-

schouwingen of lessen ten beste
geven.
moralist, zedeleraar, schrijver
over de moraal.
moraliteit,zedelijkheid;didactisch

toneelspel uit 15de en 16de eeuw.

morando, (muz.), vertragend.
moratorium, o., uitstel van beta-

ling (in tijd van crisis of oorlog),
wettelijk toegestaan.
Moravische broeders, hernhutters.
morbide, ziekelijk, door ziekte
voortgebracht.
morbiditeit, ziekelijke toestand,
het ziektecijfer.
morbleu, verduiveld! drommels !
morbus, ziekte.
morceleren, verbrokkelen.
mordaciteit, bijtvermogen; bijtende scherpte.
mordant, bijtend, scherp.
mordicus, hardnekkig (mordicus
volhouden).
mordore, hoogrood, bruinrood.
more majorum, naar oud gebruik.
moreel, innerlijk gevoel van zedelijke of natuurlijke kracht of
waarde; bijv. nw.: zedelijk, in
overeenstemming met de zedelijkheid.
morendo, (muz.), wegstervend.
morene, zie: moraine.
mores, zeden, gebruiken; iemand
mores leren: iemand terechtzetten, de les lezen.
morfine, opiumzuur, pijnstillend,
verdovend middel.
morfinisme, verslaafdheid aan
morfine met de gevolgen sours
van afstomping en zenuwziekte.
morfinist, iemand die aan morfine verslaafd is.
morfogenese, leer van het ontstaan van de vormen der aardkorst.
morfologie, leer van de vorm en
bouw der organismen; leer van
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de verbuigings- en vervoegingsvormen van de taal.
morganatisch huwelijk, o., huwelijk van een vorstelijk of hoogadellijk persoon met iemand van
lagere geboorte, waarbij deze
laatste z.g. morganitica: morgengave, ontvangt, terwijl de kinderen alleen de naam en het vermogen der moeder erven.
morgue, gebouw waar men ter
herkenning onbekende lijken
neerlegt; hoogmoed, verwaandheid.
morig, (Barg.) bang, angstig,
vreesachtig.
morille, morielje, soort (rimpelige) eetbare paddestoel.
morisco's of morisken, tot het
christendom gedwongen Spaanse Moren.
morituri to salutant, zij die gaan
sterven groeten u!
morlaix, dicht, sterk huislinnen.
mormonen, door Joseph Smith
gestichte godsdienstsecte in Amerika (1827).

mormoranda, mormorevole,
mormoroso, murmelend.
morne, doods, droefgeestig, somber; betrokken.

morning, morgen, ochtend.
morocomium, morodochium,
o., krankzinnigengesticht.

morose, gemelijk, knorrig, kwaad
geluimd.

morositeit, gemelijkheid, kwade
luim

Morpheus, god van de slaap; de
slaap.

mors, dood; morsdood: ontwijfelbaar dood.

morseschrift, o., telegrafisch

schrift, bestaande uit punten en
strepen, uitgevonden door de
Amerikaan Morse.
mort, dode of dood; la mort sans
phrase: de dood zonder verdere
praatjes.
mortaliteit, sterfelijkheid; sterftecijfer.
mortel, metselspecie; steengruis.

motu proprio
mortgage, onderpand, hypotheek.
mortier, vijzel; zeer kort kanon,

dat de projectielen met sterk gekromde banen afschiet.
mortifiant, krenkend, beschamend, vernederend.
mortificatie, „doding des vlezes";
krenking; ongeldigverklaring
van een recht.
mortificeren, doden, kastijden,
het lichaam kwellen; krenken,
Teed doen; mals maken.
mortufis, een dode.
morue, kabeljauw, stokvis.
mosasaurus, Maashagedis, voorwereldlijke reuzenkrokodil, o.a.
bij Maastricht als fossiel opgegraven.
moscovade, ruwe, ongeraffineerde
suiker.
moscovisch gebak, o., luchtig
eiergebak.
moskee, mohammedaanse tempel, bedehuis.
moskiet, mosquito, bijtvlieg,
steekvlieg in IndiE.
Moskoviet, inwoner van Moskou,
Rus.
moslem, (my. moslemin), aanhanger van Mohammed, rechtgelovige mohammedaan.
mosso, bewogen, beweeglijk.
mot, (Barg.) twist, ruzie; herrie.
motlap, (Barg.) mottige.
motet, o., veelstemmig kerkgezang.
mode, voorstel in een vergadering ;
beweging.
motief, beweegreden, drijfveer;
grondgedachte, bijv. thema op
kunstgebied.
modveren, met redenen omkleden, staven.
motograaf, (Barg.) sleutel.
motor, beweger; vooral: beweegkracht voortbrengende machine.
motorisch, bewegend, in beweging brengend.
motoriseren, met motor of motoren uitrusten.
motto, o., zinspreuk, kernspreuk
als opschrift.
motu proprio, uit eigen beweging

motu proprio
of aandrift; pauselijk schrijven,
dat de paus eigener beweging
uitvaardigt.
mouchard, verklikker, politiespion.
mouche, vlieg, moesje, schoonheidspleistertje ; sikje.
mouches volantes, beweeglijke
vlekken voor de ogen.
moucheteren, met zwarte vlekken
besprenkelen, spikkelen.
mouilleren, bevochtigen.
mouillette, geroosterd reepje
brood.
moulage, afgietsel, afdruk.
mouleren, in een vorm gieten of
slaan.
moulineren, het twijnen of fileren
der zijde in de molen.
mousse, schuim; scheepsjongen,
kajuitwachter.
mousseline, dun, fijn neteldoek.
mousseren, schuimen, opbruisen.
mousseux, schuimend (b.v. als
champagnewijn).
monsoon, zie: moesson.
moustache, knevel, snorrebaard.
mouvement, o., beweging; ook:
gangwerk in een uurwerk.
moveren, bewegen, in beweging
zetten.
movietone, geluidsfilm, waarbij
het geluid op de filmband is gefotografeerd.
movimento, beweging, tijdmaat.
moyens, middelen, vermogen.
mozalek, o., inlegwerk van steen,
glas of email.
mozaisme, o., de mozaische of
joodse godsdienst.
mozalsch, behorend tot de leer
van Mozes of tot de joodse godsdienst.
mozaist, maker van mozalek of
ingelegd werk.
much ado about nothing, veel
drukte om nets; veel geschreeuw
en weinig wol.
mucosa, slijmvlies.

mucus, slijm.
muezzin, uitroeper der biduren
van de minarets.
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mufti, zie: moefti.

muim, (Barg.) slaag; muimen:

slaan.
mul, aarde, zand; dun katoenen
weefsel als voeringstof gebruikt.
mulat, mulattin, kleurling(e) uit
negers en blanken geboren.
mullah, titel van rechters in Turkije en Arabie; zie ook: mollah.
multa, velerlei.
multa paucis, veel in weinig
(woorden).
Multatuli, ik heb veel gedragen,
pseudoniem van Douwes Dekker.
multiform, van allerlei vorm.
multilateraal, veelzijdig.
multimiljonair, vele malen milj onair.
multiplaan, veeldekker, vliegtuig, met meer dan twee
zweefvlakken.
multiple, multiplex, veelvoudig.
multiplette, rijwiel voor meer dan
twee personen.
multiplex, hout, bestaande uit verschillende dunne op elkaar gelijmde houtlagen.
multiplicatie, vermenigvuldiging
vermeerdering.
multiplicator, verveelvoudigingstoestel, bijv. voor adressering;
toestel om de electrische stroom
krachtiger to maken.
multipliceren, vermenigvuldigen.
multipliciteit, menigvuldigheid,
veelvuldigheid, menigte.
multum, veel.
multum in parvo, veel in kort
bestek.
multum, non multa, veel, niet
velerlei.
mummie, gebalsemd en gedroogd
lijk.
mummificeren, als een mummie
indrogen.

mundus vult decipi (ergo decipiatur), de wereld wil bedro-

gen worden (derhalve worde zij
bedrogen).
mungo, kunstwol uit lompen vervaardigd.

municipaal
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municipaal, de gemeente- of de
stadsregering betreffend.
municipaliteit, gemeentebestuur,
raadhuis; rechtsgebied van een
gemeente.
municipium, Romeinse vrijstad.
munificentie,
milddadigheid,
mildheid.
munitie, schietvoorraad.
munster, stiftskerk, domkerk.
muntmeter, (Barg.) brandkast.
muraille, muur; en muraille: in
lange, gesloten gelederen.
murmureren, morren, ontevreden zijn en klagen.
muscadin, saletjonker, modegek,
fat.
musculair, de spieren (muskelen)
betreffend, daaraan eigen.
musculatuur, het spierenstelsel
van het menselijk lichaam.
musculeus, gespierd, sterk van
spieren, pezig.
musette, tas, ransel, soort doedelzak ; bal musette: dansen op
harmonicamuziek.

museum, o., muzentempel, kunstkabinet.
musica, muziek.
musiceren, goede muziek maken.
music-hall, variete, schouwburg.
musicienne, toonkunstenares.
musicologie, muziekwetenschap.
musicoloog, beoefenaar der musicologie.
musicus, toonkunstenaar.
musis sacrum, aan de Muzen gewij d .
muskadel(wijn), zoete witte of
rode wijn uit het sap van de
muskaatdruif.
musket, o., vuurroer (voormalig
soldatengeweer).
musketier, geweerdrager, voetsoldaat.
muskiet, Indische steekmug.
muskus, sterk riekende stof door
muskusdieren afgescheiden.
mustang, Amerikaans wild (verwilderd) paard.
mustie, dochter van een blanke
bij een mulattin.

myelitis
mutabel, veranderlijk, onbestendig.
mutabiliteit, veranderlijkheid, onbestendigheid.
mutatie, verandering; wisseling
van de stem; overplaatsing van
ambtenaren; sprongsgewijze verandering van erfelijke aanleg.
mutatis mutandis, (afgekort m.
m.) met de nodige veranderingen.
mutator, gelijkrichter in de electrotechniek.
mutilatie, verminking
mutileren, verminken.
mutineren, aan het muiten slaan,
oproerig worden.
mutisme, o., vrijwillige stomheid,
s tilzwij gen.
mutton-chops, lamsribbetjes.
mutua confidentia, mutua fides,
wederzijds vertrouwen.
mutualisme, samenleving van
organismen, die elkaar hulp verlenen; streven elkaars belangen
to verdedigen.
mutualiteit,
wederkerigheid;
maatschappij voor onderling
hulpbetoon.
mutueel, wederzijds, over en weer.
muzelman, rechtgelovige volgeling van Mohammed.
Muzen, zanggodinnen; godinnen
van schone kunsten en wetenschappen, negen dochters van
Zeus.
muzenzoon, student, academieburger.
muziefgoud, o., verbinding van
zwavel met tin voor het vergulden of bronzen.
muziefwerk, o., zie mozalek.
muzief-zilver, o., vals zilver, wit
tin met bismut en kwik.
muziekdoos, (Barg.) brandkast.
muzikaal, toonkunstig; welklinkend.
myalgie, spierpijn.
myasthenie, spierzwakte.
mycologie, leer, kennis der padde
stoelen of zwammen.
myelitis, ruggemergsontsteking.

Mylady

272

naftaline

mysticisme, o., neiging tot het

Mylady, titel der vrouwen van

wondergeloof of de geheime
wetenschap.
mystiek, geheimzinnig, verborgen.
mystiek, leer van de verborgen
gemeenschap of omgang met
God of het goddelijke.
mystificatie, misleiding, fopperij.
mystificeren, op slimme manier
beetnemen.
mythe, overgeleverd symbolisch
verhaal, meest de goden of het
mensenlot betreffende.
mythisch, verdicht, fabelachtig.
mythologie, godenleer, fabelleer.
mythologisch, de godenleer of de
fabelgeschiedenis betreffende.
myxoedeem, het wasachtig en
dikke- worden van de huid bij
schildklierziekten.

lords en baronets in Engeland.
Mylord, titel van de hoge adel
in Engeland.
myocarditis, ontsteking van de
hartspier.
spierbeschrijving;
myografie,
myologie: kennis der spieren.
myoom, goedaardig spiergezwel.
myopie, kortzichtigheid, bijziendheid.
myositis, spierontsteking.
myosotis, vergeet-mij-metje.
myria, in samenstellingen : 10.000.
myriade, tienduizendtal; ontelbare menigte.
mysterie, o., geheimenis, verborgenheid ; geheimleer.
mysteriespel, godsdienstig toneelstuk, vooral in de M.E.
mysterieus, geheimzinnig, raadselachtig.

mpiomatose, konijneziekte.

N
N, nitrogeen: stikstof; Romeins

getal 900
n, neutrum: onzijdig; onbepaald
getal.
Na, natrium (element).
n.a., non-actief: niet werkzaam.
N.A.T.O., North Atlantic Treaty
Organization: Noordatlantische
Verdrags Organisatie;(N.A.V.0.)
N.B., nota bene: let wel.
N.B.C., National Broadcasting
Company, een Amerikaanse
radio-omroepvereniging.
N.C., Nederlands courant: aanduiding voor bedrag in Nederlandse munt.
n.c., nostro conto: onze rekening.

Ned. Ct., zie: N.C.
N.I.C.A., Netherlands Indies Civil

Administration; burgerlijk bestuur in Indonesia na de Tweede
Wereldoorlog.
N.L.P., National Labour Party.
N.N., nomen nescio : de naam weet
ik niet.
nom., nominaal.

N.T., Nieuwe Testament.
Num., Numeri (boek uit het 0.T.).
N.Y., New York.
nabob, stadhouder van de Mogol;

rijk (geworden) persoon; vooral
in „De Oost" rijk geworden.
Naboth's wijngaard, fel begeerd
bezit (zie: Kon. 21).
nachtevening, de dagen van het
jaar (21 maart en 22 september)
als dag en nacht even lang zijn.
nacre, o., parelmoer; nacre chinois: Chinees lakwerk met ingelevl parelmoer.
nadir, punt aan de hemel, loodrecht onder onze voeten; voetpunt ; tegenovergestelde van
„zenit".
naevus, moederviek.
nafke, (Barg.) liefje, beminde,
meid.
nafta, sterk riekende, zeer brandbare berg- of steenolie.
naftaline, stof, die gedistilleerd
wordt uit koolteer; steenkoolkamfer (tegen mot).

nagelaar
nagelaar, (Barg.) een jongen, die
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oneerlijk speelt, vooral knikkert.
nalef, ongekunsteld, onschuldig,
argeloos.
naiveteit, ongedwongenheid, argeloosheid ; natuurlijke openhartigheid.
naja, brilslang.
najade, waternimf.
namaz, o., gebed der mohammedanen, vijfmaal daags.
nandoe, Zuidamerikaanse struisvogel.
nanisme, dwerggroei.
nanking, o., Chinese geelachtige
katoenen stof; nankinet, o., is
lichte nanking.
napoleon d'or, Franse gouden
munt van 20 francs.
napoleoniden, nakomelingen van
Napoleon of van zijn broers.
napolitaine, wollen stof voor mantels en omslagdoeken.
nappaleder, handschoenleder,
meest van lamsvellen gemaakt.
narcisme, ziekelijke liefde tot
zich zelf.
Narcissus, in de Griekse mythologie de op zich zelf verliefde
jongeling (bij het zien van zijn
spiegelbeeld in het water), die
tot straf in een narcis veranderde.
narcose, toestand van verdoving.
narcoticum, o., bedwelmend middel, slaapmiddel.
narcotisch, bedwelmend, slaapwekkend.
nardus, oosterse plant, uit welker
bloesems een welriekende olie
wordt bereid.
nargileh, Turkse waterpijp, tabakspijp, waaruit de rook door
middel van een slang door water
gaat.
narratie, verhaal.
narthex, de voorhal in vroegchristelijke basiliek.
narwal, walvisachtig dier met
spiraalvormige stoottand.
nasaal, wat de neus betreft; nasaal
geluid: neusgeluid; nasale letter:
neusletter.

Natten

nas(s)i, Maleise naam voor rijst;
nas(s)i goreng: rijst met fijn gehakt vlees, uien, eieren en Spaanse peper.
nasonoriseren, geluid aanbrengen op een voltooide film.
nasynchroniseren, een film in een
andere taal overbrengen door
andere met de acteurs gelijktijdig sprekende personen.
nataal, betrekking hebbend op de
geboorte.
nataliteit, geboortecijfer.
natatie, het zwemmen.
natie, yolk, samengebonden door
eenzelfde cultuur, taal en historie.
natief, geboortig, afkomstig.
national, wat de natie betreft, de
natie eigen is, van het eigen land,
vaderlands.
nationaabsocialisme, politieke
rassistische, dictatoriale beweging in Duitsland voor en tijdens
W.O. II.
nationaliseren, tot staatseigendom maken; als burger in de
staat opnemen.
nationalisme, sterke voorliefde
voor de eigen natie, streven deze
zo groot en sterk mogelijk to
maken.
nationalist, aanhanger van het
nationalisme, iemand die vijandig staat tegenover vreemde
invloeden.
nationaliteit, het toebehoren tot
een natie; karakter van een yolk
of natie.
natives, inboorlingen, inlanders.
nativiteit, geboortecijfer; stand
der sterren op het uur der geboorte.
natrium, o., een wit metaal.
natriumbicarbonaat, dubbelkoolzure soda.
natroliet, witte of gelige, glanzende delfstof.
natron, o., gekristalliseerde koolzure soda; mineraal loogzout.
Natten, de nationalistische partij

in Zuid-Afrika.

natura
natura, natuur; in natura (betalen): niet in geld, maar in goederen of producten (betalen).
natura artis magistra, de natuur
is de leermeesteres der kunst,
naam van de Amsterdamse dierentuin.
naturalien, merkwaardige natuurvoortbrengselen.
naturalisatie,verkrijging van een
andere nationaliteit; verlening
van eigen nationaliteit aan een
vreemdeling.
naturaliseren, als staatsburger
opnemen; doen gewennen van
planten in een ander klimaat;
opnemen van vreemde woorden
in een taal.
naturalisme, o., wijsgerig stelsel,
dat de oplossing van alle vraagstukken in de natuur zoekt en
geen norm of behoren kent;
richting in de kunst, die er zich
op toelegt om de natuur in alles
zo getrouw mogelijk weer te geven.
naturalist, (enigszins verouderd) :
natuuronderzoeker; aanhanger,
in wijsbegeerte of kunst van het
naturalisme.
natural selection, natuurkeuze
volgens de leer van Darwin.
nature', inboorling; geaardheid,
natuurlijke aanleg; (muz.) herstellingsteken; bijv. nw.: natuurlijk, b.v. van kleur.
naturellenkwestie, vraagstuk van
de behandeling en de rechten
van de Zuidafrikaanse negerbevolking.
naumachie, spiegelgevecht te
water.
nauscoop, zeekijker.
nausea, zeeziekte, misselijkheid.
nautiek, scheepswezen; zeevaartkunde.
nautisch, tot het zeewezen, tot de
scheepvaart behorend.
navaal, wat het zeewezen en de
scheepvaart betreft.
navenant, naar evenredigheid.
navigabel, bevaarbaar.
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necrose

navigatie, zeevaart; scheepvaart;
akte van navigatie: Engelse
scheepvaartwet door Cromwell in
1651 uitgevaardigd volgens
welke de voortbrengselen van een
land alleen in schepen van datzelfde land in Engelse havens
mochten worden ingevoerd; doel
dier wet was de Hollandse
vrachtvaart te vernietigen.
navigator, boordtelegrafist bij de
luchtvaart.
navrant, bitter, aangrijpend.
Nazareeer of Nazarener, man
van Nazareth, Jezus Christus.
nazireeer, in O.T. een aan God
gewijde, die bepaalde beloften
had afgelegd (Num. 6:1-21).
nazisme, nationaal-socialisme.
Neanderdal-mens, paleolithisch
mensenras, genoemd naar vindplaats van overblijfselen in Neanderthal bij Dusseldorf.
neartrose, nieuw gewricht op
verkeerde plaats bij niet-genezen
beenbreuk.
nebbisch, (Barg.) niets, mis.
nebuleus, nevelig, mistig; verward.
necessaire, reistasje met toiletbenodigdheden.
necessiteren, noodzaken, noodzakelijk maken.
necessiteit, noodzakelijkheid.
nec plus ultra, het hoogste, het
beste.
necrobiose, het afsterven van ledematen tijdens het leven.
necrologie, levensbeschrijving van
een overledene.
necroloog, levensbeschrijver van
een overledene; ook: levensbeschrijving.
necromant, geestenbezweerder.
necromantie, gewaande kunst
om doden op te roepen, die voorspellingen doen of geheimen
onthullen.
necropolis, dodenstad, begraafplaats.
necrose, het afsterven der beenderen.

nectar
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nectar, godendrank, godenwijn;
zeer lekkere drank.
nefas, o., onrecht; per nefas : door
onrecht; met wederrechtelijke
middelen.
nefelae, wolken; lichte vlekken
op het hoornvlies; lichte vlekken
op de nagels; wolkjes in de urine.
nefralgie, vier- of lendenpijn.
nefritis, nierontsteking.
negara, gewest; gedurende korte
tijd: deelstaat van de Verenigde
Staten van Indonesie.
negatie, ontkenning.
negatief, ontkennend, tegengesteld, afwijzend.
negatief, o., eerste, omgekeerd,
fotografisch beeld waarvan de
foto's worden afgedrukt.
negeren, ontkennen; ook opzettelijk doen, alsof men iemand niet
ziet of iets niet wil weten.
negerij of negorij, Indonesische
kampong of verzameling kampongs; i.h.a. gehucht, boerendorp.
neglige, o., huiskledij, ochtendkleed.
negligentie, nalatigheid, onachtzaamheid, verzuim.
negligeren, veronachtzamen, niet
achten.
negorij, zie: negerij.
negotiabel, verhandelbaar.
negotiatie, verhandeling van een
nog niet vervallen wissel; verhandeling, onderhandeling; het
sluiten van een lening.
negotie, handel, koopmanschap:
koopwaar.
negotieren, handel drijven; onderhandelen; bewerken.
negrillen, pygmoide negers in
Afrika.
negrito's, kleine negers, oorspr.
bewoners van de Philippijnen,
verzamelnaam van dwergrassen
in Z.0.-Azie.
negrografie, zwartdruk.
negroiden, negerkenmerken vertonende rassen.
negro-spirituals, godsdienstige

neptunisme
liederen der Noordamerikaanse
negers.
negus, de gekroonde, titel van de
koning van Abessinie; ook een
gekruide drank: water, wijn,
notemuskaat, suiker en citroensap.
Nehelennia, godin van de vruchtbaarheid bij de Germanen.
nekton, verzamelnaam voor de
zwemmende dieren, die door
eigen beweging onafhankelijk
zijn van aanwezige zeestromingen.
nel, troef-negen in het kaartspel.
Nemesis, godin der wraak en der
gerechtigheid; de straffende.
nemo, niemand.
nemorosen, bosplanten.
nenia, klaagzang, treurzang.
neof iet, nieuw gedoopte, nieuw
bekeerde; pas tot priester gewijde
of in monniksorde opgenomene;
nieuw lidmaat van een gemeente.
Neolithicum, jong Steentijdperk.
neologisme, o., nieuw gevormd
woord; ook: woord met een
nieuwe betekenis.
neoloog, voorstander van het
invoeren van nieuwe woorden in
de taal.
neomalthusianisme, streven om
het kindertal door gebruik van
voorbehoedmiddelentebeperken.
neon, gasvormig element, voor
verlichting gebruikt (neonlicht).
neoplatonisme, voortzetting van
de leer van Plato met oosterse,
pythagorische e.a. leringen tot
een theosofische emanatieleer.
nep, (Barg.) bedrog.
Nep, afk. van Nieuwe Economische
Politiek van 1921-1924 in de
Sovjet-Unie.
nepotisme, o., begunstiging van
bloedverwanten, door hooggeplaatste personen, die ambten
hebben to vergeven.
nepper, iemand, die nagemaakte
waren voor echt verkoopt; schilderij zonder waarde.
neptunisme, o., of neptunische
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theorie, leer, volgens welke het

ontstaan der aardkorst aan de
werking van het zeewater moet
worden toegeschreven.
neptunist, aanhanger der neptunische theorie.
Neptunus, god der zee; ook : een
planeet.
Nereide, waternimf, elk der 50
dochters van Nereus; zeeduizendpoot.
Nereus, zeegod.
nernstlamp, electrische gloeilamp.
nertz, roofdier in N. Amerika en
Azie, levert kostbaar bont.
nervatuur, de nerven van een
blad, hun wijze van bouw.
nerveus, zenuwachtig, vol zenuwen.
nervositeit,

zenuwachtigheid;

zenuwzwakte.
nervus, zenuw; nervus rerum:
de zenuw van alle zaken ; het geld.

nescio, ik weet niet.
Nessuskleed, een kwaad, waarvan

men zich niet kan ontdoen; eig.
het vergiftige kleed, dat Nessus
aan Hercules' vrouw Dianira
had geschonken en waarin Hercules stied.
Nestor, wijze, schrandere grijsaard in Griekenland, i.h.a. oudste
(van een groep).
netto, zuiver gewicht ; netto-bedrag
na aftrek der kosten.
netzoeke, Japans, gelukaanbrengend figuurtje van hout, ivoor
enz.
neuralgie, zenuwpijn.
neurasthenicus, lijder aan neurasthenie.
neurasthenie, zenuwzwakte.
neuren, (Barg.) op stelen uitzijn;

verkennen, waar iets te stelen
valt.
neurie, (Barg.) voedsel, sterke
drank; neuriespiese: herberg,
koffiehuis.
neuritis, ontsteking der zenuwen.
neurologie, leer der organische
ziekten van het zenuwstelsel.

nicotiana
neuroloog, geneeskundige die de

neurologie beoefent.

neuron, cellichaam of zenuwcel

met draadvormige uitlopers.

neuropathie, zenuwziekte.
neuropathisch, zenuwziek.
neuropathologie, leer der zenuw-

ziekten.

neurose, geestesziekte, die zich

uit in het onvermogen de levensproblematiek op normale wijze
tot een bevredigende oplossing
te brengen.
neurotisch, op een neurose betrekking hebbend.
neut, (Barg.) kop, hoofd.
neutje, o., (Barg.) borreltje, glaasje.
neutraal, onzijdig, onpartijdig.
neutralisatie, onzijdigverklaring:
neutraal maken van een zuur
door een base.
neutraliseren, onzijdig verklaren;

krachteloos en onschadelijk maken; opheffen van eigenschappen.
neutraliteit, onzijdigheid.
neutralisme, beginsel van neutraliteit, i.h.b. van West-Europa
in betrekking tot de tegenstelling
Rusland-Amerika (S.U.-V.S.).
neutron, deel van een atoom
zonder electrische lading.
neutrum, onzijdig geslacht, onzijdig woord.
nevado, sneeuwberg in ZuidAmerika.
ne varietur, dat nets veranderd
worde (van een handtekening).
never mind, doet er niet toe.
nevrose, zie: neurose.
newfoundlander, grote langharige hondesoort.
new look, nieuwe mode na
W. 0. II.
nexus, samenhang, verband.
niabel, wat ontkend kan worden.
niaiserie, onnozelheid, domme
streek.
Nibelungenlied, o., Oudduits
heldendicht.
nicotiana, tabak; tabaksplant.

nicotine
nicotine, vergiftige stof, die in de

tabak voorkomt.
nielleren, graveren volgens nielloprocede.
niello, graveerwerk in blank metaal (gegraveerde figuur wordt
zwart ingebrand).
niese, (Barg.) meisje, liefje.
Nilfheim, in Germaanse mythologie verblijfplaats der doden:
Nevelheim.
nifteren, (Barg.) doden; nifterik:
mes.
nigger-song, negerliedje.
night-cap, slaapmutsje (naam van
een drank).
nigroniantie, zwarte kunst; toyeti].
nihil of nil, niets.
nihilisme, o., in het tsaristische
Rusland de leer van een staatkundige partij, die de vernietiging van de bestaande staatsregeling en der maatschappelijke
instellingen beoogde; het verwerpen van alle bindingen, normen en vaste waarden.
nihilist, iemand, die het nihilisme
voorstaat ; bij Been bond aangesloten student.
nihil obstat, niets staat in de weg
(toestemming van r.k. censor
tot publicatie).
nijf, (Barg.) mes.
nikker, boze geest in de Germaanse fabelleer.
nil admirari, niets bewonderen;
zich over niets verwonderen.
nil desperandum,
wanhoop
nooit.
nil volentibus arduum, niets (is)
de willenden (te) zwaar.
nimbus, stralenkroon; lichtkrans
om het hoofd der heiligen; glans,
luister.
nimf, godin van rivieren, bossen
enz.; bevallig meisje; pop van
insecten.
nymfomanie, ziekelijke geslachtsdrift bij vrouwen.
nimium nocet, te veel schaadt.
n'importe, het doet er niet toe.

277

Nobelprijs
Nimrod, geweldig Jager; zie: Gen.
10 :8,9.

Niobe, moeder, wier kinderen door

Apollo en Artemis werden gedood en die tot een rots versteende; van smart versteende vrouw.
Nippon, Japan.
niqueteren, de neertrekkende
spieren van de staart van een
paard verminken, zodat het de
staart boogsgewijs draagt.
nirwana, het verzinken in het
niets; opgaan in de grote rust
(vooral in het boeddhisme).
nitraat, o., salpeterzuur zout.
nitras argenti, zilversalpeter, helse steen.
nitreren, behandelen met salpeterzuur of zijn verbindingen.
nitro, in verbindingen: salpeter.
nitrofosfaat, meststof van chilisalpeter en superfosfaat.
nitrogenium, o., stikstof.
nitroglycerine, sterk ontplofbare
stof uit glycerine met zwavel- en
salpeterzuur samengesteld.
nitrum, salpeter; nitrum argenti:
zilversalpeter; helse steen.
nitschewo, niets; het betekent
niets.
niveau, waterpas; waterspiegel;
hoogte, waarop een vocht staat.
nivelleren, waterpas maken; gelijk maken.
nivose, vierde of sneeuwmaand in
de kalender van de Eerste Franse
Republiek (21 dec.-19 jan.)
nixe, boosaardige watergeest.
nja of njahi, vroeger inlandse huishoudster in Ned.-Indie, afkorting
van njonja.
njo, Maleis voor jongeheer; afkorting voor sinjo: halfbloed.
njonja, Maleis voor mevrouw.
nobel, edel, edelmoedig, voortreffelijk; adellijk.
nobel, (Barg.) vertrouwd, zeker,
geschikt.
nobele, (Barg.) man, beminde.
Nobelprijs, door Zweed A. Nobel,
ingestelde jaarlijkse prijs voor
belangrijkste werk op het terrein

Nobelprijs
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van natuur-, schei- en geneeskunde, letterkunde en vredesactie.
nobility, de hoge adel in Engeland.
noblesse, adeldom, adelstand;
edelaardigheid; noblesse oblige:
adel verplicht.
noblesse de robe, gesloten adellijke juristenstand in het oude
Frankrijk
nobody, niemand; onbeduidend
persoon.
noctambule,slaapwandelaar (s ter).
noctambulisme of noctambulatie, het slaap- of nachtwandelen.
nocturne, nachtmuziek; droefgeestige pianomuziek.
no cure no pay, geen herstel, geen
betaling (clausule in contracten
inzake het lichten van schepen).
noedels, deegreepjes uit meel en
eieren.
noen, eigenlijk : de negende ure;
middag ; noenmaal: middagmaal;
(Barg.) vijftig.
noetiek, ken ( nis) leer.
nolens volens, willens of niet
willens, goed- of kwaadschiks;
niet of graag.
noli me tangere, kruidje-roer-mijniet.
noma, waterkanker.
nomaden, rondzwervende herdersstammen.
nomadisch, rondtrekkend, zonder
vast verblijf.
nomadisme, o., zwervend leven.
no man's land, niemandsland.
nom de guerre, valse naam; nom
de plume: pseudoniem, aangenomen naam als schrijver.
nomenclatuur, revels voor naamgeving; naamregister.
nomen est omen, de naam is een
voorteken.
nominaal, de naam betreffend,
in naam; nominale waarde:
waarde van staatspapier of geld,
zoals die bij de uitgifte wordt
bepaald.
nominalisme, wijsgerige richting
in de M.E. volgens welke alge-

non-interventie

mene begrippen slechts namen
waren.
nomina aunt odiosa, woordelijk:
namen zijn hatelijk; men moet
geen naam noemen.
nominatie, benoeming.
nominatief, nominativus, eerste
naamval.
' atim, bij name.
nomin
nominator, benoemer; noemer
van een breuk.
nomineren, benoemen.
nomothetisch, wetten stellend
(van wetenschappen gezegd).
non, in samenstellingen: niet.
nova, slaapziekte.
non-acceptatie, weigering om een
wissel aan te nemen.
non-actief, niet in werkelijke
dienst; op nonactiviteit: tijdelijk
buiten dienst gesteld.
name, in Romeinse kalender 7de
of 5de dag (zie ook Idus).
non-belligerent, niet aan de oorlog deelnemend, zonder strikt
neutraal te zijn.
nonchalance, nalatigheid, achteloosheid.
nonchalant, nalatig, achteloos.
non-combattant, militair, die
niet behoeft te vechten, bijv.
ziekenoppasser; bevolkingsdeel,
dat in oorlog niet actief aan de
strijd deelneemt.
non-conformist, iemand die zich
van de Eng. staatskerk heeft
afgescheiden; i.h.a. iemand die
naar een zelfstandige houding
streeft.
non-co-operation, geen samenwerking, lijdelijk verzet (i. h. b.
systeem in vroeger Engels-Indie
van nationalisten tegenover
Engeland).
none, de 9de toon van diatonische
toonladder; daggebed van het
9de uur.
non-ens, het niet bestaande, het
onding; mispunt.
non-ferro, niet ijzerhoudend.
non-interventie, het niet tussenbeide komen; onzijdig blijven.

nonius
nonius, hulpschaalverdeling; werk-

tuig om een graad in zeer kleine
delen te verdelen.
non licet, het is niet geoorloofd.
non liquet, dat is niet duidelijk.
nonna, halfboed, kleurlinge, in
Indonesia.
nonpareil, weergaloos, zonder
wederga.
nonpareille, kleine 6-punts drukletter.
non plus ultra, waarboven niets
gaat, het allerbeste.
non possumus, wij kunnen niet,
het is onmogelijk (Hand. 4:20).
nonsens, onzin.
non-stop, zonder onderbreking of
tussenlanding.
non tali mural°, niet met zulk een
hulp.
non troppo, niet te zeer.
non-usus, niet-gebruikmaking van
een recht.
nonvaleur, waardeloos of renteloos voorwerp; oninbare schuld;
onverkoopbare waar ; persoon,
die niet meetelt.
noppes, (Barg.) niets; neen.
nor, gevangenis, cachot.
noria, ketting zonder eind met
bakken of emmers om modder,
vloeistoffen, enz. op te halen.
nori(e)t, actieve kool voor medicinale toepassing.
norm, richtsnoer, voorbeeld, regel.
normaal, regelmatig, gewoon;
volgens de regel.
normalisatie, het beperken van
soorten en maten tot enkele
standaardtypen of formaten.
normaliseren, geregeld maken:
regelen; de loop van een rivier
verbeteren door bochten en ondiepten op te ruimen.
normaliteit, het gewoon zijn,
normale toestand.
normaliter, volgens de regel.
normatief, een norm stellend of
bevattend.
Nornen, schikgodinnen; feeen, die
's mensen lot bepalen.
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nous verrons

nortonpomp, welpomp, die zeer
diep in de grond gaat.
nosce te ipsum, ken u zelven.
nosofobie, ziektenvrees.
nosokomium, o., ziekenhuis.
nosokomos, ziekenverpleging.
nosokoom, ziekenverpleger.
nosologie, ziektenleer.
nosselen, (Barg.) stelen, roven.
nostalgic, heimwee.
nostalgisch, wat het heimwee betreft of daardoor ontstaat.

nosteren, (Barg.) vloeken; spreken.

nota, kennisneming; diplomatieke
verklaring; rekening.

notabel, merkwaardig; notabelen:
aanzienlijkste burgers.

nota bene, let wel, geef acht.
notariaat, o., ambt van notaris.
notarieel, door een notaris opge-

maakt; het ambt van een notaris
betreffend.
notatie, het aantekenen; het noten schrijven.
noteren, aantekenen, boeken; optekenen; notering: prijsopgave,
het opschrijven van koersen.
notie, denkbeeld; begrip; kennis.
notificatie, bekendmaking; kennisgeving; voor notificatie aannemen: zich niet verder om bekorruneren.
notitie, verslag, optekening, bericht ; notitie nemen van: kennis
nemen van, letten op.
notorisch, notoir, wereldkundig,
algemeen bekend.
notoriteit, algemene bekendheid.
notos, onstuimige wind.
Notre Dame, Onze-Lieve-Vrouw;
naam van kathedraal te Parijs.
notturno, zie: nocturne.

notulen, aantekeningen, schriftelijk verslag van wat in een vergadering is besproken.
nouga of noga, suikergebak met
amandelen.

nourri dans le serail, opgevoed
in het serail, ergens door en door
bekend mee zijn.

nous verrons, wij zullen zien.

nystagmus
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nystagmus of ogensidderen, het
ziekelijk trillen der oogleden.
nouveautes, nieuwigheden (vooral op het gebied der mode).
nouvelle, iets nieuws; nieuwigheid; nieuwe verordening of
aanvulling van een oude.
novae, nieuwe of nieuw ontdekte
sterren in sterrenbeeld.
novelle, kort letterkundig verhaal.
novellette, klein, vrolijk verhaal;
verhalend muziekstuk.
novellist, schrijver van novellen.
novene, negen dagen lang herhaalde gebeden.
novice, nieuweling (vooral in
kloosters).
noviciaat, o., proeftijd.
noviet of novitius, baar of groen
die in studentencorps wil opgenomen worden.
noviteit, iets nieuws; nieuw hartdelsartikel; pas verschenen boek;
nieuw toneel- of muziekstuk.
novococaine, verdovingsmiddel.
novum, o., iets nieuws; een nieuw
bewijs in een rechtszaak; omstandigheid, die aanleiding geeft tot
een nieuwe behandeling der
zaak; my.: nova: nieuwigheden.
novas homo, een man, die pas
naam maakt.
noyade, terdoodbrenging door
verdrinking.
nuance, schakering; bijna onmerkbaar verschil, fijn onderscheid.
nuanceren, schakeren, bijna onmerkbaar doen overgaan; fijne
verschillen aangeven.
nubiliteit, huwbaarheid.
nucleus, kern, van atoom of
komeet; celkern.
nudisme, naaktcultuur.
nudist, aanhanger van het nudisme.
nuditeit, naaktheid.

nylon

nullificatie, nietigverklaring; opheffing.
nullificeren, to niet doen, opheffen, voor nietig verklaren; geringschatten.
nulliteit, nietigheid, ongeldigheid ;
iemand, die niet meetelt.
numen, godheid.
numerair, volgens het getal;
numeraire waarde: omloopswaarde.
numerair, o., gemunt geld, klinkende specie.
numereren, nummeren; tellen.
numeriek, telbaar, wat door getallen kan worden uitgedrukt;
numerieke waarde: getalwaarde.
numeroteren, met cijfers tekenen.
numeroteur, nummertoestel.
numerus clausus, gesloten getal,
regeling volgens welke slechts
een beperkt getal studenten van
een gezindte of ras aan een
universiteit wordt toegelaten.
numismatiek, munt- of penningkunde.
numineus, het goddelijke betreffend.
nunciatie, aankondiging, aanklacht.
nuntiatuur, gezantschap van de
paus, waardigheid van nuntius.
nuntius, pauselijke gezant.
nuptiaal, wat het huwelijk betreft.
nurse, verpleegster; ook: kindermeid.
nutatie, periodieke verplaatsing
van de hemelpool.
outride, voeding.
nutritief, voedend, voedzaam.
nun vomica, braaknoot, kraaieoog.
nylon, plastische stof, waaruit
draden van grote sterkte en
elasticiteit gevormd worden.

0
O., oxygenium: zuurstof.
O.A.M.D.G., omnia ad majorem
Dei gloriam: alles ter meerdere
glorie Gods.
ob., obiit : is overleden.
O. Carm. , Ordo Carmelitorum:
karmelie tenorde.
0.E.S.A., Ordo Eremitarum Sancti
Augustini: augustijner orde.
O.F.M., Orde Fratrum Minorum:
minderbroederorde.
0.I.C., Oost-Indische Compagnie.
O.K., all correct: alles in orde.
O.M., Openbaar Ministerie.
O.M.C., Ordo Minorum Capucinorum: capucijner orde.
0.P., Ordo Praedicatorum: predikheren of dominicaner orde.
op. cit., opere citato: in het aangehaalde werk.
O.P.N., Ora Pro Nobis: bid voor
ons.
O. Praem., Ordo Praemonstratensium : praemonstratenzer of
norbertijner orde.
O.S.B., Ordo Sancti Benedicti:
benedictijner orde.
O.T., Oude Testament.
oase, vruchtbare plek in een
woestijn.
obat, (Indon.) medicijn.
obduceren, lijkopening verrichten.
obductie, gerechtelijke lijkschouwing.
obduratie, verharding; verhardheid.
obedientie, gehoorzaamheid.
obedieren, gehoorzamen.
obelisk, gedenkzuil.
ober of oberkelner, eerste kelner.
Oberon, elfenkoning; een der
manen van Uranus.
oblit, is gestorven.
object, o., voorwerp; lijdend voorwerp.
objecteren, tegenwerpen; tegenwerpingen maken.
objectie, bedenking, tegenwerping.
objectief, bijv. nw.: onbeinvloed

door voorkeur of gevoelens;
zakelijk.
objectief, o., lens in kijker, microscoop, enz., dat naar het
voorwerp, dat men onderzoeken
wil, is toegekeerd.
objectiveren, een zaak beschouwen, alsof men er niet in betrokken is.
objectiviteit, het zakelijk zijn;
een beschouwing zonder vooroordeel of vooringenomenheid;
onpartijdigheid.
oblaat, gewijde hostie, ouwel; jongen die in een klooster wordt
opgevoed om lid van een orde to
worden; lid van een religieuze
stichting, die nog geen belofte
heeft afgelegd, maar een oblatie
of toewijding
oblie, soort opgerold wafeltje.
obligaat, verplicht, verbonden.
obligaat, o., melodie voor een bepaald muziekinstrument met
begeleiding van andere instrumenten; hoofdstem, melodie.
schuldbekentenis;
obligatie,
schuldbrief; verplichting.
obligato, (muz.) wat niet kan
worden weggelaten.
obligatoir of obligatorisch, verplichtend.
obligeant, beleefd, dienstwillig.
obligeren, verplichten, van dienst
zijn; ook: dwingen.
obligo, o., (handelsterm) verbintenis; zijn obligo geven: zich
borg stellen.
obliquiteit, scheefheid; arglistigheid.
obliteratie, doorhaling, uitwissing, vernietiging.
oblitereren, uitdelgen (letters).
oblong, langwerpig.
obolus, obool, Oudgriekse pasmunt.
obovaal, omgekeerd eivormig.
obreptie, verkrijging door list of
bedrog.

obsceen
obsceen, oneerbaar, ontuchtig.
obsceniteit, vuilheid, gemeenheid.
obscurant, duisterling; domper;
vijand van verlichting.
obscurantisme, o., streven om de
ontwikkeling en verlichting der
grote massa tegen te gaan.
obscuriteit, duisterheid; onbegrijpelijkheid ; duisternis.
obscuur, duister, onbekend, verdacht.
obsederen, beslag leggen op;
bezighouden,
lastig vallen;
drukken (van gedachten) bijv.
obsequieus, zeer onderdanig,
kruipend; overgedienstig.
obsequiurn, gehoorzaamheid van
de kloosterling jegens de oversten.
observabel, opmerkenswaardig,
opmerkelijk.
observant, monnik, die de oorspronkelijke, strenge kloosterregels getrouw in acht neemt.
observantie, streng in acht nemen
der regels ; ook : kloosterregel.
observatie, waarneming. opmerking ; inachtneming.
observatorium, waarnemingspost ; sterrenwacht.
observeren, opmerken, waarnemen ; gadeslaan.
obsessie, kwelling, dwanggedachte, plaag, druk.
obsignatie, verzegeling; inbeslagneming.
obsoleet, verouderd.
obstakel, o., hinderpaal, belemmering.
obsteren, hinderen, in de weg
staan.
obstetric, verloskunde.
obstetrisch, verloskundig.
obstinaat, hardnekkig, stijfhoofdig.
obstinatie, koppigheid.
obstipatie, hardlijvigheid.
obstructie, belemmering, i.h.b.
van de geregelde gang van de
wetgevende arbeid in het parlement.
obstructionisme, o., het streven
om door allerlei kunstgrepen het
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octaeder

tot stand komen van een zaak
te verhinderen.
obstrueren, verhinderen, tegenwerken, verstoppen.
obtineren, verkrijgen; winrien.
obvieren, maatregelen tegen iets
nemen, voorkomen, afwenden.
occarina of occarino, fluitinstrument met negen toongaten.
occasie, gelegenheid; geschikte
tijd; per occasie: bij gelegenheid.
occasion, gelegenheidskoopje.
occasioned, toevallig, aanknopend bij een bepaalde gelegenheid,
occident, o., het westen; avondland.
occidentaal, westelijk; westers.
occiput, o., achterhoofd.
occlusie, afsluiting.
occult, verborgen, geheim.
occultatie, het tijdelijk onzichtbaar worden van een hemellichaam.
occultisme, o., leer van het occulte; geheime wetenschap, bijv.
spiritisme.
occupatie, bezetting; inbezitneming; bezigheid.
occuperen, bezetten, in bezit
nemen; bezighouden.
occurreren, gebeuren; voorvallen.
occurrentie, gebeurtenis; voorval.
oceaan, wereldzee.
Oceania, de gezamenlijke eilanden
in de Stille Zuidzee.
oceanisch, tot de oceaan behorend;
tot de eilandengroepen der Stille
Zuidzee behorend.
oceanografie, wetenschap van de
zeeen.
ochlocraat, leider van het gepeupel.

ochlocratie, heerschappij der
grote menigte.

Ochrana, geheime politic in het
tsaristische Rusland.
octaaf, achtste toon van de grondtoon af; omvang van acht tonen;
achtdaagse viering van een r.k.
kerkfeest.
octaeder, o., achtvlak.

octant
octant, achtste deel van een cirkel,
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boog van 45 gr.; instrument om
de hoogte der hemellichamen te
meten.
octavo, boekformaat van acht
bladen of 16 bladzijden per vel
(go )
octet, o., muziekstuk voor acht
stemmen of instrumenten; ook
een ensemble van 8.
Octobristen, de gematigd-constitutionele partij in de vroegere
Russische doema.
octodecimo, boekformaat van 18
bladen of 36 bladzijden per vel.
octogonaal, achthoekig.
octogoon, achthoek.
octopus, 8-armige inktvis.
octrooi, o., recht, door een regering aan een uitvinder gegeven
om uitsluitend zijn uitvinding in
praktijk te brengen; belasting
op eetwaren, dranken enz.
octrooieren, octrooi verlenen.
oculair, bijv. nw.: het oog betreffend ; z.nw.: de lens van de kijker
die naar het oog van de waarnemer gericht is.
oculatie, het enten van bomen.
oculeren, enten.
Oculi, naam van de vierde zondag
vO6r Pasen.
oculist, oogarts.
oculus, klein, rond venster, meestal roosvenster.
odalisk, blanke slavin, concubine
in harem; (Turkse) danseres,
die sluierdans uitvoert.
oddfellows, leden van een humanitaire vereniging, die op de
wijze van vrijmetselaarsloges is
ingericht.
ode, lyrisch lofdicht; compositie
van verheven aard.
Odelsting, Tweede Kamer der
Noorse volksvertegenwoordiging
(Storting).
odeon, o., plaats te Athene, waar
dichters of toonkunstenaars zich
lieten horen; concertzaal.
odeur, geur, reuk; reukwater.
odieus, hatelijk, onuitstaanbaar.
.

oesofagisme
Odin, Germaanse oppergod, Wo-

dan.

odiosa, onuitstaanbare, hatelijke

dingen.

odi profanum vulgus et arceo,

ik haat het oningewijde gemeen
en weer het af.
odium, o., haat, vijandschap.
odium theologicum, haat onder
theologen door geloofsverschil.
odontalgie, tandpijn, kiespijn.
odontica, mondwaters tegen kiespijn.
odora, welriekende dingen.
odoraat of odorant, welriekend,
geurig.
odyssee, heldendicht van Homerus over de zwerftochten van
Odysseus; zwerftocht; verhaal
van een avontuurlijke reis.
oecologie, wetenschap van de verhouding van planten of dieren
tot hun omgeving en van de verhoudingenvaniplanten- endierenwereld onderling.
oeconomie, zie: economie.
oecumenisch, de gehele bewoonde wereld betreffende ; algemeen.
oedeem, waterophoping; zwelling;
waterzucht.
Oedipus, Thebaanse koning die
onwetend zijn vader doodde en
moeder trouwde.
Oedipuscomplex, door S. Freud
gegeven naam aanlgeslachtelijke
binding van kind aan ouder van
het andere geslacht enaan agressie
tegen ouder van hetzelfde geslacht.
oeil de boeuf, o., rond dakvenster.
oekase of ukase, bevelschrift van
de Russische tsaar.
oelama, mohammedaans schriftgeleerde; priester in Atjeh.
oenologie, leer van de verbouw
en de behandeling der wijnen.
oenoloog, wijnkenner.
oenometer, wijnmeter; werktuig
ter bepaling van het alcoholgehalte van wijn.
oesofagisme, ontsteking van de
slokdarm.

oesofagus
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oesofagus, slokdarm.
oetsen, (Barg.) bedriegen.
oeufs poches, zonder schaal gekookte eieren, zakeieren.
oeufs sur le plat, spiegeleieren.
oeuvres, werken, geschriften;
oeuvres completes: volledige
werken; oeuvres in&lits : onuitgegeven werken; oeuvres posthumes : nagelaten werken.
offenderen, beledigen, kwetsen,
aanvallen.
offensie, belediging, aanval.
offensief, aanvallend; z.nw.: aanval.
offerande, offer.
offerte, aanbieding, voorstel.
offertorium, o., gebed voor de opheffing der gewijde hostie onder
de mis door de priester; offergeld, offerblok.
office, kantoor.
official, officieel persoon i.h.b. bij
sportdemonstraties.
officiant, mis opdragende geestelijke.
officie, ambt, bediening; de mis;
het Heilig Officie : Romeinse congregatie, belast met de bescherming van geloof, leer en zeden.
officieel, ambtshalve, wat van een
regering uitgaat; geloofwaardig,
authentiek.
officier van justitie, openbaar
aanklager bij een rechtbank.
officieus, half-ambtelijk, van overheidswege geinspireerd, zijdelings, informed.
officinaal, in een apotheek voorhanden; geneeskrachtig; officinalia : artsenijen.
officio (ex), van ambtswege; officium: ambt.
offreren, aanbieden, offeren.
offset, reproductiewijze, waarbij
negatief op gummicylinder wordt
overgebracht en vandaar afgedrukt op papier.
offside, buitenspel, bij het voetbalen hockeyspel.
oftalmie, oogontsteking, oogziekte.

olografisch

oftalmoscopie, onderzoek met
de oogspiegel.
ogief, spitsboog, kruisboog.
oginoisme, kinderbeperking door
periodieke onthouding volgens
Ogino.
ogre, wildeman in sprookjes, die
kleine kinderen opeet; menseneter.
ohm, eenheid van electrische
weerstand.
oil screen, doorzichtige stof op
lens van filmcamera om onwerkelijk aandoende beelden to verkrijgen.
okapi, zeldzaam voorkomend
zoogdier in Afrika, dat het midden houdt tussen zebra en giraffe.
oks, (Barg.) kostbaar, van waarde, goud; oksenaartje: horloge.
oksaal, galerij voor zangers en
orgel in r.k. kerk; zangerskoor.
olderman, oude benaming van
verschillende overheidspersonen
in Friese en Saksische landstreken.
Old Jack, de Britse vlag.
oleander, altijd groene sierplant
met rose of witte bloemen.
oleine, hoofdbestanddeel van de
olie.
oleografie, gekleurde tekening of
prent, nabootsing van olieverfschilderij.
olfactorisch, welriekend.
olfactorius, het reukorgaan.
oligarchic, regering van weinige
aanzienlijken.
Oligoceen, het tweede gedeelte
van het tertiaire tijdvak.
olim, voorheen, eertijds; in de
dagen van ohm: in vroegere tijd.
olla podrida, lievelingsspijs der
Spanjaarden; een mengsel van
verschillende soorten vlees,
groenten en kruiderijen; mengelmoes.
olms, (Barg.) oud, ook: ouds,
kinds; olmse: ouders; olmspiese:
oudemannenhuis.
olografisch, eigenhandig geschreven.

olympiade
olympiade, tijdvak van 4 jaren
tussen twee olympische spelen;
deze spelen zelf; internationale
sportfeesten om de 4 jaar sinds
1896 gehouden.
Olympus, berg in de Griekse
provincie Thessalia; woonplaats
der goden.
omagra, schouderjicht.
omalgie, pijn in de schouder.
omber, donkerbruine kleurstof,
aardsoort uit Umbrie; kaartspel.
ombrageren, verdonkeren, verkleinen; achterdocht wekken.
ombre, schaduw, lommer, schim;
een bekend kaartspel: ombres
chinoises: Chinese schimmen.
ombrometer, regenmeter.
omega, laatste letter van het Griekse alfabet; het einde.
omelet, eierstruif, eierpannekoek.
omelette aux confitures, eierkoek met jam.
omen, o., voorteken.
omfalocele, navelbreuk.
omfalus, navel.
omineus, onheilspellend.
omissie, weglating, abuis; nalatigheid.
oniitteren, laten, nalaten.
omnia vincit labor, arbeid overwint alles.
omnibus, woordelijk: voor alien;
groot voertuig als verkeersmiddel
tussen twee plaatsen.
omniglot(te), in alle talen ervaren.
omnipotentie, almacht.
omnis homo, mannetje voor
alles, factotum.
omnivoren, o., my. dieren, die
alles eten.
omslaan, (Barg.) bekennen, verraden.
omslag, (Barg.) uitvlucht, misleidende verklaring of beweging.
onanie, zelfbevlekking.
onanist, zelfbevlekker, zo genoemd
naar Onan (Gen. 38 : 9).
onctie, zalving, zalvende toon.
onderkast, onderste helft der
letterkast van zetters, waarin
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opaciteit

alleen gewone letters, geen kapitalen en cijfers zijn.
onderkruiper, iemand, die bij
een staking het werk der stakers
doet; (Barg.) een klein mannetje.
onderkruis, o., (Barg.) sleutel.
on dit, men zegt; een ondit : een los
gerucht, praatje.
ondulatie, golving; schommelende
beweging; het aanbrengen van
een haargolf; deze haargolf zelf.
onduleren, golven; doen golven
(van het haar).
onduline, golflijn, bochtige slingerlijn in de ornamentiek.
oneirokritiek, droomuitlegging.
onera, lasten, plichten, verbintenissen.
onereus, drukkend, bezwarend,
lastig.
one step, dans in 3 / 4 maat.
ongodin, (Barg.) vals, leugenachtig.
onomantie, waarzeggerij uit namen.
onomasticon, lijst van eigennamen; verklaring van namen;
verjaarvers.
onomatiek, naamkunde.
onomatopee, woordvorming door
klanknabootsing; klanknabootsend woord.
on parle francais, men spreekt
Frans.
onrust, (in een horloge) voerwiel
in verbinding met een spiraalveer.
ontogenie of ontogenese, leer
van de ontwikkeling van een
individu.
ontologie, leer van het zijn(de).
ontrampeneerd, beschadigd, bedorven, gebroken.
onus, last.
onychofagie, het nagelbijten.
onyx, een soort edelsteen, fijn
agaat met evenwijdige strepen;
nagelsteen.
oiiliet, kalksteen, bestaande uit op
op viseieren gelijkende korreltjes.
opaal, lichtblauw bijna doorschijnend edelgesteente.
opaciteit,
ondoorzichtigheid;
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opaak of opaque: ondoorschijnend.
opank, Zuidslavische riemschoen
zonder hak.
opera, muziekdrama; gebouw
waar opera's gespeeld worden.
opera buffs, komische opera.
opera omnia, alle de werken
(opera my. van: opus).
operateur, chirurg, die een operatie verricht; in de film degene,
die een opname doet.
operatie, kunstbewerking van een
chirurg; beweging leger of vloot;
onderneming, verrichting; operatielijn : richting, waarin een
legermacht zich beweegt.
operatief, d.m.v. een operatie.
opere citato, in het aangehaalde
werk (op. cit.).
opereren, werken, bewerken; een
operatie uitvoeren; militaire bewegingen uitvoeren.
operette, zangspel, met gesproken
gedeelten; kleine opera.
operment, o., gele zwavelarseen.
Ophir, goudland.
opiaat, o., slaapmiddel; pijnstillend middel.
opineren, stemmen, zijn mening
of gevoelen uiten.
opiniater, stijthoofdig, hardnekkig.
opinie, mening, gevoelen, zienswijze; opinie-onderzoek : het
peilen van de publieke opinie.
opium, o., papaversap; slaap- en
pijnstillend middel.
opladen, (Barg.) overhalen, bewerken.
opodeldoch, vloeibare zalf voor
reumatiek, bestaande uit zeep,
kamfer en rosmarijngeest.
oportet, men moet.
opossum, buidelrat in Zuid-Amerika en Australie; bont van dit
dier.
oppletie, overlading der maag.
opponent, tegenstander, bestrijder.
opponeren, bestrijden, zich verzetten.
opportunisme, handelwijze of
politiek, die alles van de om-

optometer

standigheden laat afhangen, of
van allerlei gunstige omstandigheden partij trekt; beginselloze
politiek.
opportuniteit, geschikte tijd of
gelegenheid; gunstige omstandigheid.
opportuun, van pas, gelegen
komend.
opposant, tegenstander.
oppositie, tegenstand, verzet;
partij, die zich in de volksvertegenwoordiging tegenover de
regering stelt; stand van twee
hemellichamen die 180° in lengte
verschillen.
oppositief, tegenstellend, tegenovergesteld.
oppositum, het tegenovergestelde.
oppressie, onderdrukking; benauwdheid.
oppressief, drukkend, bezwarend.
opprimeren, onderdrukken.
opprobatie, beschimping, berisping, verwijt.
optatief, of optativus, wensende
wijs (taalk.).
epteren, verkiezen; kiezen tussen
twee dingen, die men wenst of
kan krijgen.
optics, leer van het licht en het
zien.
opticien, vervaardiger van brillen,
kijkers, enz., van optische instrumenten dus.
optie, vrije keuze: recht van voorkeur.
optiek, optica, optische uitrusting.
optimaal, hoogst, gunstigst.
optima forma (in), in de beste
vorm.
optimaten, rijke, voorname lieden
(voornamelijk in het oude Rome).
optimisme, o., neiging om alles
van de beste kant to bekijken.
optimist, iemand, die van alles de
goede zijde ziet.
optisch, op het zien, het gezicht
betrekking hebbend; optische
illusie: gezichtsbedrog.
optometer, werktuig om de maat
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van het duidelijk zien van verschillende ogen te meten.
opulent, zeer rijk; vermogend; invloedrijk.
opulentie, rijkdom, weelde.
opus, o., werk (my.: opera).
oraal, mondeling; woordelijk;
door de mond.
oraculeus, geheimzinnig, raadselachtig, duister.
ora et labora, bid en werk.
orageus, onstuimig, stormachtig,
woelig.
orakel, godspraak ; plaats of heiligdom van een orakel, ook wel
persoon, die orakel uitspreekt;
groot man (bijv. Delfts orakel:
Hugo de Groot).
orakelen, orakel uitspreken; ironisch voor: voorspellen.
orang, mens; orang-oetang: mensaap; grote aap op Borneo;
orang blanda: blanke.
orangeade, drank uit wijn, water,
suiker en sinaasappelensap; sinaasappellimonade.
orangist, aanhanger van het huis
van Oranje in patriottentijd,
tijdens Belgische onwenteling;
Engelsgezinde in Ulster (Ierland).
oranjerie, broeikas voor uitheemse planten; wintertuin.
orante, in oudchristelijke kunst
een figuur (vrouw) met uitgespreide armen.
ora pro nobis, bid voor ons.
oratie, redevoering, toespraak;
professorale intreerede; oratio
funebris: lijkrede; oratio pro
domo: redevoering voor eigen
belangen.
orator, redenaar.
oratorisch, met redenaarstalent;
in redenaarstrant; in verheven
trant.
oratorium, muziekstuk, meest van
bijbelse inhoud, voor zang en
orkest of orgel; bidvertrek.
orbiculair, rond, kringvorming.
orbis pictus, de wereld in beeld;
naam voor atlas.

oremus

orchidee, (meestal) tropische
plant met fraaie veelkleurige
bloemen.
orcus, onderwereld; schimmenrijk.
ordale, (m.v.: ordalièn), godsoordeel , proef door vuur of water.
Order of the Garter, Orde van
de Kousenband.
ordinaat, lijn om de plaats van
een punt in de ruimte te bepalen.
ordinair, gewoon; gering; algemeen.
ordinalia, ranggetallen.
ordinantie, regeling, verordening.
ordinaris, gewoon, gebruikelijk;
z.n.w eethuis.
ordinarium, gewoon beloop van
inkomsten en uitgaven; vast
terugkerende misgezangen; samenstel der misgebeden.
ordinarius, gewoon bezoldigd
hoogleraar; met gewone rechtsen bestuursmacht bekleed kerkelijk overheidspersoon in R.K.
Kerk.

ordinatie, regeling; priesterwijding; inzegening van een predikant.
ordineren, in-, vaststellen; tot
priester wijden.
Ordnance Survey, Engelse topografische dienst.
ordner, map voor alfabetische
opberging van correspondentie.
ordonnans, militair, belast met
het overbrengen van berichten
of bevelen.
ordonnantie, regeling, schikking,
inrichting; verordening, voorschrift.
ordonneren, bevelen, verordenen.
ordre of order, orde, bevel, last;
slagorde (ordre de bataille).
Ore, Skandinavische pasmunt, 1 , /iou
kroon.
oreaden, bergnimfen.
oreillon-passertje, passertje tot
het trekken van kleine cirkels.
oremus, laat ons bidden; het is
daar oremus: het is daar jam-
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merlijk gesteld.
oreren, een redevoering houden;
betogen.
orfevre, goudsmid.
orfevrerie, goudsmidswaren.
organdie, dun, gesteven katoenen
weefsel.
organiek, zie: organisch.
organieke wetten, uit de grondwet voortvloeiende wetten.
organisatie, het organiseren, bewerktuiging; doelbewuste regeling van een geheel met organen
voor de verschillende functies.
organisator, iemand die organiseert of weet te organiseren.
organisch, van organen voorzien;
betrekking hebbend op organen;
tot het dieren- of plantenrijk behorend; organische scheikunde:
scheikunde van koolstofverbindingen.
organiseren, regelen, inrichten.
organisme, o., organische bouw;
samenhang der leden van een geheel; levend bewerktuigd geheel.
organist, orgelbespeler.
organo,o., orgel; orgaan; werktuig.
organogeen, ontstaan uit organismen.
orgasme, hoogtepunt van sexuele
wellustgevoelens.
orgeade, drank uit fijn gestampte
amandels vervaardigd.
orgien, drinkgelagen; zwelgpartijen.
orient, oosten, morgenland.
orientaal, oosterling; bijv. nw.:
oosters.
orientalist, kenner der oosterse
talen.
orientatie, plaatsbepaling.
orienteren (zich), zich op de
hoogte stellen.
oriflamme, rood vaandel met
gouden sterren of vlammen in
Frankrijk in de middeleeuwen.
originair, afkomstig.
originaliteit, oorspronkelijkheid;
eigenaardigheid.
origine, oorsprong; oorzaak, bron.
origineel, o., oorspronkelijk ge-

orthologie

schrift; oorspronkelijke geest;
een zonderling mens; bijv. nw.:
oorspronkelijk.
orkaan, hevige stormwind.
orkestreren, een muziekstuk bewerken voor de verschillende
partijen van een orkest.
orkestrion, o., groot draaiorgel,
dat een geheel orkest nabootst.
orleaan, roodgele verfstof.
orleanist, aanhanger van het
huis Orleans (in Frankrijk).
Ormuzd, de god van het licht in
de leer van Zoroaster; zeer wijs
heerser.
ornaat, o., feesttooi, plechtig amb ts gewaad.
ornament, o., sieraad, versiering.
ornamentiek, versieringskunst.
orneren, versieren.
ornithologie, vogelkunde.
ornitholoog, vogelkenner.
orogenese, gebergtevorming
orognosie, of orologie, gebergtekunde en gebergteleer.
orografie, beschrijving van de
oppervlaktevormen van het vaste
land.
Orpheus, beroemd Grieks zanger
en lierspeler; uitstekend toonkunstenaar.
orpiment zie: operment.
orseille, soort houtmos, waarvan
een paarse kleurstof wordt bereid, die dezelfde naam draagt.
ortho, in samenstellingen: recht of
juist.
orthobiotiek, kunst om een gezond leven te leiden.
orthochroom, gevoelig voor groen
en geel.
orthodox, rechtzinnig.
orthodoxie, rechtzinnigheid.
orthoepie, juiste uitspraak.
orthogenese, rechtlijnige ontwikkeling in de biologic.
orthografie, de kunst om juist te
schrijven; spelling.
orthografisch, volgens de spellingregels.
orthologie, kunst om zich goed
uit te drukken.

orthopedie
orthopedie, heelkunde van skelet
spieren en gewrichten; orthopedist: specialist in de orthopedic.
orthoscopie, het projecteren van
een uitgeslagen voorwerp op een
plat vlak.
orthoscopisch, rechtziende.
ortolaan, tuinmerel, geelgors.
orvietaan, o., befaamd tegengif;
kwakzalversmiddel; kwakzalver.
os, o., mond; been.
oscillatie, slingering, schommeling.
Osiris, zonnegod bij de oude
Egyptenaren.
Osmaans rijk, Turks rijk.
osmium, blauw-wit platinaachtig metaal, gebruikt voor
gloeilampen.
osmiumgloeilamp, electrische
metaaldraadgloeilamp.
osmose, het elkaar doordringen
van vloeistoffen door poreuze
wand.
osramgloeilamp,
electrische
gloeilamp.
ossatuur, beendergestel.
Osservatore Romano, Vaticaans
dagblad.
ossificatie, verbening.
ossuarium, knekelhuis.
ostensibel, zichtbaar, voorgewend.

ostensief, aanschouwelijk, pralend.

ostensorie, hostievaas.
ostentatie, vertoon; pralerij.
ostentatief, opzienbarend, opzettelijk aandacht trekkend.
ostenteren, tentoonspreiden.
osteologie, leer der beenderen.
osteomalacie, beenverweking
osteoom, goedaardig beenweea elgezwel.
osteoplastiek, vervanging van
verloren gegane beenstukken.
osteria, herberg of logement in
Italie.
ostitis, beenontsteking.

ostium, monding, opening; invaart.
ostracisme, o., schervengerecht
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in Oud-Athene; volksgerecht,
waardoor aanzienlijke mannen
werden verbannen voor 10 jaar.
ostraka, scherven door de Grieken
gebruikt voor korte mededelingen.

ostreicultuur, oesterteelt.
otalgie, oorpijn; otalgische middelen of otalgica: middelen
tegen oorpijn.
o tempora o mores! o tijden, o
zeden!
otiatrie, oorheelkunde.
otitis, oorontsteking.
otium cum dignitate, waardige
rust.
otofoon, geluidversterker; toestel
voor hardhorenden.
otoliet, oorsteen, deel van evenwichtsorgaan.
otoscoop, oorspiegel.
otoscopie, onderzoek van het oor,
met de oorspiegel.
ottomane, lage sofa.
oubliette, onderaards hol in ge-

vangenis, waarin gevangenen
aan de vergetelheid werden
prijsgegeven.
outcast, uitgestoten persoon; verschoppeling.
outfit, uitrusting.
outil, werktuig, gereedschap.
outillage, uitrusting met benodigde werktuigen en materiaal.
outilleren, uitrusten, van werktuigen voorzien.
outlaw, vogelvrijverklaarde.
outline, omtrek, schets.

outlook, uitkijk.
outrage, smadelijke belediging.
outreren, overdrijven; tot het
uiterste brengen.

outrigged, in : outrigged giek: giek

met de roeidollen op ijzeren
punten buiten boord.
outside, een bal, die over de lijn
gaat, bij verschillende balspelen.
outsider, buitenstaander; iemand,
die bij een zaak geen belang

heeft; paard bij de wedrennen,
dat geen grote kans heeft to winnen; i.h.a. oningewijde.

ouverture
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P.S.

oxalaatstenen, nier- of blaasstenen.
Oxford-groep-beweging, religieuze opwekkingsbeweging van
Oxford uitgegaan (1931 door
Frank Buchman).
oxtailsoep, ossestaartsoep.
oxydatie, verbinding met zuurstof.
oxyde, zuurstofverbinding.
oxyderen of oxygeneren, met
zuurstof verbinden; roesten.
oxygenium, o., zuurstof.
oxygoon, scherphoekig.
oxymoron, stijlfiguur die een
schijnbare tegenstrijdigheid uitdrukt, bijv.: een welsprekend
zwij gen.
oxyopie, scherp zien, oogziekte
waarbij men bij donkey scherper
ziet dan bij licht.
oxytonon, woord met klemtoon op
laatste lettergreep.
ozie of oze, over de muur uitstekend deel van een dak.
ozokeriet, aardwas, vast bestanddeel van petroleum.
ozon, o., zuurstof in bijzondere
toestand, riekt sterk en heeft een
groter oxyderend vermogen dan
zuurstof zelf; ozoniseren: met
ozon zuiveren (bijv. drinkwater).

ouverture, opening; voorspel van
het orkest voor een opera.
ouvreuse, vrouw die in schouwburg of bioscoop de plaatsen
aanwijst of inde garderobeoppast.
ovaal, langwerpig rond; eirond.
ovarisme, o., leer volgens welke
alle bewerktuigde lichamen uit
het ei zouden voortkomen.
ovarium, o., eierstok.
ovatie, openbare hulde, geestdriftige toejuiching.
overall, uit een stuk bestaand
werkpak dat over de lderen heen
gedragen wordt.
overbruggen, (Barg.) verraden,
verklikken.
overdone, overdreven.
overdue, te laat, over zijn tijd.
overtoom, brug om een klein
vaartuig in ander lager of hoger
water over te brengen over de
waterscheiding heen.
oviparen, eierleggende dieren.
ovulatie, het uittreden van het ei
uit de eierstok.
ovum, o., ei. ab ovo: van begin af
aan.
oxaal, zie oksaal.
oxaalzuur, zuringzuur, tegen inktvlekken bijv. en bij verfbereiding
gebruikt.

P
P., Fosfor (element) ; Pater, Papa
(paus), Pius (vrome) ; versnelling
(in natuurkundige formules).
p., pagina: bladzijde; piano:
zacht.
p.a., per adres.
Pb, plumbum: lood.
p.c., par couvert: onder omslag;
pour condoleance : tot rouwbeklag.
P.C., Permanente Commissie.
P.D., Pro Deo: gratis.
Pd, palladium (element).
p.e., par exemple: bijvoorbeeld.
p.f., pour fdliciter: om geluk te
wensen.

pf., poco forte; een weinig sterk.
p.f.v., pour faire visite: om een
bezoek af te leggen (op kaartjes).
p.m., post meridiem: na de middag ;
pax memoriae: zaliger gedachtenis; pro memoria : indachtig ; per mine: per duizend.
p.p., pia piano: zachter; per
procurationem: bij volmacht;
praemissis praemittendis: met
vooropplaatsing van wat moet
vooropstaan.
p.r., poste-restante; pour remercier: om te bedanken.
P.S., post scriptum: naschrift.
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Pair

ps., pseudo: onder aangenomen

pacotille, vrachtvrije bagage; pas-

Pt., platina (element).
p.t., pro tempore: ten tijde.
paai, oude man; oudste matroos

pact of pactum, o., verdrag, ver-

paaiement, o., gedeeltelijke af-

paddle, brede maar korte roei-

naam.

van een afdeling.

doening van een geldschuld;
paaien: door gedeeltelijke betaling, soms ook met beloften
alleen, tevreden stellen.
paal, afstandsmaat in Indonesia,
ruim 1500 m op Java, ca. 1850
m op Sumatra.
paaltje, o., (Barg.) gevangenisbrood; stuk roggebrood.
paap, eig. wader; vroeger erenaam
voor r.k. geestelijken, thans
eerder scheldnaam.
pace, (sportterm), gang, vaart;
pacemaking: gangmaking.; pacer: gangmaker.
pacha, titel voor hoge Turkse
ambtenaren.
pachometer, diktemeter, vooral
voor spiegelglas.
pachydermen,dikhuid(ig) en (olifanten, nijlpaarden, enz.).
pachydermie, verharding van de
huid.
Pacific, Grote Oceaan of Stille
Zuidzee.
pacificale, voorwerp om gewijde
zaken in to bewaren.
pacificatie, vredestichting, vredesluiting, totrustbrenging, verdrag.
pacificator, vredestichter; bemiddelaar.
pacificeren, tot een toestand van
vrede of rust brengen.
Amerikaanse
Pacific-railway,
spoorweg tussen de Atlantische
en de Stille Oceaan.
pacifiek, vreedzaam, vredelievend.
pacifisme, streven naar vrede,
bestrijding van de bewapening.
paciscent, vredestichter.
pakketboot, pakketboot, stoomschip, dat de post aan boord
heeft.

sagiersgoed op schepen.
bond, overeenkomst.

pacteren, bij verdrag of overeen-

komst bepalen.
riem, pagaai.

paddock, omheinde plaats voor

paarden, bij de wedrennen; ook
afgesloten plaats voor merries en
veulens.
paddy, scheldnaam voor Ier (verkorting van Patrick).
padi, rijst in de aar.
padisjah, Perzische naam voor:
grote heer, keizer, sultan.
padjakker, (ook patjakker), deugniet, schelm, booswicht.
paean, lofzang (op Apollo).
pafferik, (Barg.) schietwapen,
revolver.
pagaai, roeispaan, riem.
pagadetterig, onwel, landerig.
paganisme, o., heidendom.
paganist, heiden; (benaming voor
onkerkelijke door Dr. A. Kuyper
ingevoerd).
page, edelknaap, hofjonker; bladzijde.
pageintjes, (Barg.) gekheden,
grapjes.
pagger, bamboezen heining op
Java.
pagina, bladzijde.
pagineren, de bladzijden nummeren.
pagode, tempel in Indonesia,
China, Japan; afgodsbeeld daarin; Chines beeldje met beweegIijk hoofd; Indische gouden
munt.
pahlavi, Perzische munteenheid.
paillasse, strozak; hansworst,
paljas.
paille, of paillegeel, strogeel.
pailletten, lovertjes van blinkend
metaal.
pain de luxe, fijn brood.
pain-expeller,
pijnverdrijver,
wrijfmiddel tegen reumatiek.
pair, edelman van gelijke stand als

pair
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de koning in Frankrijk; lid van
de Franse Kamer van Pairs
(1818-1848) ; in Engeland
peer (zie aldaar) ; au pair: op
voet van gelijkheid.
pair et impair (ook: pair ou non),
even of oneven.
paisibel, vreedzaam, rustig.
pait of pahit, (Indon.), bittertje.
pajement, zie: paaiement.
pajong of pajoeng, in Indonesia
zonne- of regenscherm.
pajot, (Barg.) soldaat.
pakfong, wit koper, Chinees metaalmengsel.
paladijn, ridder uit het gevolg van
Karel de Grote; dapper en ridderlijk man; dolende ridder.
palankijn, Indische draagstoel.
palatijn, paltsgraaf.
palatine, pelskraag voor dames.
Palatinus, een der zeven heuvelen
waarop Rome gebouwd is.
palatum, o., verhemelte.
palaver, gepraat, bespreking
pale-ale, lichtbruin, krachtig bier
(in Engeland).
palei, katrol; ook: oud foltertuig.
paleo, in samenstellingen: oud.
paleografie, kennis van het
schrift der Ouden; kunst om
handschriften te ontcijferen.
paleolithicum, oude steentijd.
paleologie, oudheidkunde, kennis
der oudheid.
paleontologie, wetenschap, die
over de voorwereldlijke (fossiele)
planten en dieren handelt.
paleotherium, o., voorwereldlijk
dikhuidig dier.
paleozoen, voorwereldlijke dieren.
paleren, opschikken, versieren.
palestra, kampplaats; worstelperk.
palet, o., houten of porseleinen
plaat, waarop de schilders hun
verven uitspreiden; kaatsplankje.
paletot, korte heren-overjas.
palfrenier, stalknecht.
palificatie, inheiing van palen;
versterking van de bodem door
palen.
palimpsest, perkament waarop

pall-mall

het oorspronkelijk schrift is weggewist om er opnieuw op te
schrijven.
palindroom, o., woord, dat van
voren naar achter en van achter
naar voren gelezen kan worden,
bijv.: negen.
palingenese, wedergeboorte; hernieuwing.
palinodie, gedicht, waarin een
dichter zijn vroegere gevoelens
herroept; herroeping.
palinuur, stuurman (van Palinurus, de stuurman van Aeneas).
een palinuur van staat : een kundig staatsman.
palissade, paalheining.
palissaderen, met paalwerk afsluiten; insluiten.
palissander- of palisanderhout,
fijn Zuidamerikaans hout, dat in
de lucht een steeds donkerder
paarse kleur krijgt; purperhout.
paljas, hansworst, potsenmaker;
ook: stro(zak).
palla, lang bovenkleed der Romeinse vrouwen; staatsiekleed;
palla corporatis : altaar- en kelkdoek.
palladium, o., houten beeld van
Pallas Athene (Griekse godin der
wetenschap), dat Troje heette te
beschermen; waarborg, bescherming; beschermgod; ook: chemisch element (Pd.).
palliatie, bewimpeling; verzachting.
palliatief, verzachtend (genees)middel.
pallieren, bemantelen, verzachten.
pallieter, levenslustig man naar
held van roman van F. Timmermans.
gallium, wit opperkleed bij Grieken en Romeinen; wit wollen
schouderdoek met zes zwarte
kruisen gedragen door aartsbisschoppen en patriarchen.
palliumwolk, grauwe regen gevende wolkensluier.
pall-mall, Engels spel, waarbij
een bal door een ijzeren ring

pall-mal

wordt gedreven door middel van
een harrier; de hamer, daarbij
gebruikelijk; straat in Londen;
Engels ministerie van oorlog,
palmarium, behaalde prijs; extra
betaling aan een advocaat die
een proces gewonnen heeft.
Palmarum, Palmzondag, zondag
voor Pasen.
palma sub pondere crescit,

de palm groeit tegen de verdrukking in.
palmbeach, dun, maar sterk weefsel voor lichte costuums.
palmer, (Barg.) soldaat.
palmetten, versiering in de vorm
van palmtakken.
palmine, kokosvet.
palpabel, tastbaar; duidelijk.
palpabiliteit, tastbaarheid; duidelijkheid.
palpatie, betasting; bevoeling.
palpebraal, tot de oogleden behorend.
palperen, betasten (geneeskundig).
palpitatie, klopping; polsslag.
palts, paleis, burcht; paltsgraaf.
pamflet, o., vlugschrift; schotschrift ; spotschrift.
pamflettist, schotschriftschrijver.
pampa's, grote grasvlakten in
Zuid-Amerika.
Pan, Romeinse veld- of bosgod;
in samenstellingen: al(les).
panache, wondermiddel, geneesmiddel voor alle kwalen.
panache, vederbos, helmdos; kranige zwier.
panache, gestreept; ook: soort ijs
van verschillende kleur.
panade, broodsoep.
panamahoed, strohoed van zeer
fijn stro uit Zuid-Amerika.
panaritium, o., fijt, gezwel aan de
vinger.
panas, (Barg.) winkel of pandjeshuis.
panatella, lange, dunne Havannasigaar.
pancarte, groot geschreven of bedrukt papier met een bekendmaking; papieren portefeuille.
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pangermanisme

panchresticum, o., geneesmiddel

voor alle kwalen.

panchromatisch, gevoelig voor

alle kleuren.

pancratesie, alleenheerschappij.
pancratisch, zeer krachtig, sterk

vergrotend.

pancratium, o., wedstrijd, com-

binatie van worstelen en vuistvechten.
pancreas, alvleesklier.
pandecten, verzameling beslissingen van Romeinse rechtsgeleerden in het Corpus Iuris Civilis;
alles omvattend verzamelwerk.
pandemische ziekte, besmettelijke verbreide ziekte (over een
geheel yolk).
pandemonium, o., alle boze
geesten samen; hels lawaai.
pandit, geleerde in India.
pandoer, Hongaarse infanterist.
pandoeren, zeker kaartspel.
Pandora, de met alles begiftigde;
volgens de Griekse fabelleer een
mooi jong meisje, dat van Jupiter een doos kreeg met al de
menselijke rampen; zij opende
die uit nieuwsgierigheid en terstond verspreidden zich alle
rampen over de aarde; alleen de
hoop bleef achter; Pandora's
doos: bron van alle kwaad.
paneel, o., houten beschot; dunne
plank waarop een schilderij is gemaakt ; middelste plank van een
deur ; dunne plank achter spiegel
of schilderij.
panegyricus, of panegyriek, lofdicht, lofrede.
panegyrist, lofredenaar.
panem et circenses, brood en
spelen.
paneren, met gekruimeld brood
bestrooien.
pangenesis, erfelijkheidstheorie
van Darwin, leer dat elk organisme ontstaat uit een cel.
pangeran, hoogste Javaanse adeltitel.
pangermanisme, o., het streven
naar eenheid van alle Duitsers.

panghoeloe
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panghoeloe,
mohammedaans
moskeehoofd in Indonesia.
panglima, Atjehs bendehoofd;
pangliman: Javaans aanvoerder,
rijksgrote.
panharmonicon, o., muziekinstrument, dat vele instrumenten
in zich verenigt.
panhellenion, raad van state in
het latere Griekenland.
panhellenisme, o., het streven om
alle Grieken te verenigen tot e6n
staat.
paniek, plotselinge algemene
schrik en verbijstering.
panier perce, doorbrenger, verkwister.
panisch, schrikwekkend; panische
schrik: plotselinge, algemene,
dikwijls ongegronde schrik.
panislanxisme, beweging tot vereniging van alle mohammedanen.
panne, oponthoud door onklaar
raken van voertuig; geldverlegenheid.
panoplie, wapenrusting; wapenrek.
panopticum, o., grate verzameling van alles, vooral wassenbeeldenverzameling.
panoptisch, alziend.
panorama, o., schilderij, die randloopt ; vergezicht.
panplegie, totale verlamming.
panpsychisme, leer van de albezieldheid.
pansfluit, herdersfluit.
panslavisme, o., streven van alle
Slavische volken tot nauwer
aaneensluiting.
pansone, alwijsheid; waan, dat
men alles weet.
pantalone, hansworst; potsenmaker (in Italiaanse blijspelen).
pantalonnade, dans van hapsworsten ; gehuichelde betuiging
van vreugd of smart.
panta rhei, alles stroomt, is in
voortdurende beweging.
pantheisme, o., wijsgerig stelsel,

papillotten

dat God met de wereld vereenzelvigt.
pantheist, aanhanger van het
pantheisme.
pantheon, o., een aan alle goden
gewijde tempel (bij de Ouden);
eretempel voor overleden grate
mannen.
pantin, draadpop.
pantocratie, alleenheerschappij.
pantograaf, tekenaap, toestel om
op andere schaal over te brengen.
pantomime, gebarenspel.
pantombniek, kunst der gebarentaal.
pantomimisch, door gebaren uitgedrukt.
pantopon, opiumextract voor inspuiting.
pantry, provisiekamer; in vliegtuig ruirate voor het dienklaar
maken van gerechten.
panurge, geslepen persoon; schelm
(persoon uit Rabelais' „Gargantua").
panurgie, geslepen-, doortraptheid.
papa, vader; paus.
papaal, pauselijk.
papabili, candidaten voor het
pausschap.
papagenofluit, herdersfluit.
paperassen, beschreven of bedrukte papieren.
paperclip, metalen klemmetje om
papieren bij elkaar te houden.
papetrie, doos of map met schrijfpapier ; papierhandel.
Papiamento(e), omgangstaal
(meest Spaans) op de Ned. Grote
Antillen.
papier-mache, geperste en verharde papierpap.
papil of papilla, tepel; wratachtige
verhevenheid op de huid.
papillionaceeen, vlinderbloemigen.
papillon, vlinder.
papilloom, wratachtig gezwel op
huid of slijmvliespapillen.
papillotten, reepjes papier om het
haar in krullen te zetten.

papiniaanse pot
papiniaanse pot, luchtdicht sluitende pot.
papirocratie, heerschappij door
middel van talrijke papieren bescheiden.
papisme, o., pausdom; pausgezindheid.
papist, aanhanger van de paus.
papisterij, blinde gehechtheid aan
de paus.
papistisch, pausgezind.
paprika, scherp smakende specerij
van de Cayennepeperbes.
papula, knobbeltje.
papyrologie, studie der Griekse
en Latijnse papyri.
papyrus, Oudegyptisch papier,
uit de papyrusplant bereid.
par, gelijk.
paraaf, verkorte naamtekening,
met de beginletters van de naam.
paraat, gereed, bereid, vaardig.
parabel, gelijkenis, allegoric.
parabellum, automatisch snelvuurpistool.
parabolisch, bij wijze van gelijkenis; in de vorm van een parabool
of kegelsnede.
parabool, kegelsnede; lijn door
een projectiel doorlopen.
paracentese, het verwijderen van
vochten of gassen uit lichaamsholten.
paracentrisch, ongelijkmiddelpuntig.
parachronisme, fout in de tijdrekenkunde, plaatsing van een
gebeurtenis op een onjuist tijdstip.
parachute, valscherm.
parachutist, valschermspringer.
paracleet, helper, trooster, voorspraak (zie: Joh. 14:16; 26).
paracletisch, vertroostend, helpend.
parade, praalvertoon; feestelijke
wapenschouw; afwering van een
stoot of duw ; paradebed : staatsieof praalbed; paradegeld: geld,
waarmee iemand bluft, ofschoon
het niet van hem is; parademaker: bluffer, opschepper.
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paraleipsis

paraderen, pronken, pralen; zich
in zijn beste pak laten zien;
parade houden.
paradet, (Barg.) iemand met een
zeer hoofd, kletskop.
paradigma, o., voorbeeld, model,
monster.
paradijs, o., woonplaats van het
eerste mensenpaar; woonplaats
der zaligen na dit Leven.
paradox, schijnbare tegenstrijdigheid; tegen het algemeen gevoelen indruisende mening; wonderspreuk.
paradoxaal,
wonderspreukig,
schijnbaar tegenstrijdig.
paradoxie, zucht om paradoxen
te verkondigen.
paraenese, vermaning, opwekking
tot deugd.
parafasie, verwisseling van woorden of letters bij het spreken.
paraferen, zijn paraaf (verkorte
handtekening) zetten.
paraffine, wasachtige vetstof, uit
bruinkool of hout verkregen.
parafrase, omschrijving met andere woorden; in muziek bewerking
van een thema.
parafraseren, toelichtend omschrijven.
paragenese, het samen optreden
van bepaalde mineralen bij hun
ontstaan.
paragnosie, kennis langs para.
normale weg.
paragoge, verlenging van een
woord met een of meer klanken.
paragogisch, aan het einde verlengd.
paragraaf, afdeling in een geschrift
of wet.
paragrafie, iets anders schrijven
dan men bedoelt.
paraisseren, verschijnen (in
rechte).
paralafie, gebrekkige, onvolkomen
uitspraak.
paraleipsis, stijlfiguur om de aandacht op iets te vestigen door het
schijnbaar te verwaarlozen, bijv. :
ik wil niet zeggen, dat..

para lipomena
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paralipomena, schriftelijke aanvullingen, bijvoegsels; de twee
boeken der Kronieken in het
Oude Testament.
parallage, verscheidenheid, afwisseling.
parallax, hoek, waaronder men een
hemellichaam uit de aardstraal
ziet.
parallel, evenwijdige lijn; vergelijking; breedtecirkel; loopgraaf
evenwijdig aan het vijandelijk
front; bijv. nw.: evenwijdig.
parallelogram, vierhoek, waarvan de tegenovergestelde zijden
gelijk en evenwijdig zijn.
parallelopipedum, o., lichaam
door zes parallelogrammen begrensd.
paralogie, dwaling; onzinnig gepraat.
paralogiseren, verkeerde gevolgtrekkingen maken.
paralogisme, verkeerde gevolgtrekking of redenering.
paralyse, verlamming, beroerte.
paralyseren, verlammen.
paralyticus, verlamde.
paralytisch, lam, verlamd; aan
een beroerte onderhevig.
parament, altaar- en priesterkleed (in de R.K. Kerk) ; sieraad.
paramnesie, geheugenbedrog:
verschijnsel dat men een nieuwe
situatie of zaak reeds eerder
meent gezien te hebben.
paranese, krachtige opwekking
aan het slot van een rede.
para(n)gon, lettersoort van 18
punten; grote diamant van meer
dan 18 karaat.
paranimf, bruidsjonker; persoon
die promovendus bij promotie
bijstaat.
paranoia, krankzinnigheid, waarbij storing van intellectuele vermogens optreedt.
paranoot, oliehoudende foot uit
Zuid-Amerika.
paranormaal, niet- of bovennormaal.
parapet, borstwering van een wal.

parement

paraplegie, dubbelzijdige verlamming.
paraplu, (Barg.) gevangenis met
een koepeldak.
parapsychologie, studie der z.g.
paranormale verschijnselen.
parasiet, woekerdiertje, of -plant;
klaploper.
parasiteren, klaplopen, als een
parasiet leven.
parasitisch, woekerend, ten koste
van anderen levend.
parasol, zonnescherm.
parate executie, onverwijlde voltrekking van een vonnis.
paratonnerre, bliksemafleider.
paratroopers, valschermtroepen.
paratyfus, op tyfus gelijkende,
minder gevaarlijke ingewandsziekte.
par avance, bij voorbaat; als voorschot.
paravane, toestel om schepen te
beschermen tegen verankerde
mijnen door de kettingen door
te snijden.
paravent, windscherm.
parbleu! voor de duivel! sakkerloot!
parcelleren, landerijen verdelen
in percelen („parcelles"), bijv.
voor een verkoop.
Parcen, schikgodinnen.
parcimonie, schrielheid, karigheid.
par complaisance, uit wellevendheid.
parcours, o., de of te leggen
weg.
par convert, onder omslag (op
brieven).
pardessus, verouderd voor: overjas.
pardoen, lang touw, dat van de
masttop loopt naar het want.
pardon, vergiffenis, genade, vrijstelling van straf; pardon!: neem
me niet kwalijk!
pardonnabel, vergefelijk.
pardonneren, vergeven.
parel, kleine (5-punts) letter.
parement, o., tooi, opschik.

parenchym
parenchym, grondweefsel van

planten.

parentage, familie, verwantschap.
parenthese of parenthesis, tus-

senzin, inlassing; in parenthesi:
tussen twee haakjes, in het voorbij gaan.
pareren, een houw of stoot afweren; opschikken, tooien.
parerga, kleine geschriften, bijzaken.
pares, gelij ken ; primus inter pares :
de eerste onder gelijken.
parese, onvolkomen verlamming
par et impar, even en oneven.
par excellence, bij uitnemendheid.
par exemple, bijvoorbeeld.
par expresse, met een afzonderlijke bode.
parfait amour, een fijne likeur.
par force, met geweld.
parforce jacht, drijf- of klopjacht
met vele honden.
parfum, o., reukwerk.
parfumeren, welriekend maken.
parfumerie, reukwerk.
parfumeur, handelaar in reukwerken.
par grace, bij genade, door gunst.
par hasard, bij toeval.
pad, gelijk, van gelijke waarde;
een effect staat „a pari," als de
werkelijke waarde gelijk is aan
de nominale.
pari, weddenschap.
paria, Hindoe uit de laagste yolksklasse; uitgestotene, onreine.
parieren, wedden, verwedden.
par inter pares, gelijke onder gelijken.
pari passu, met gelijke tred.
parisianisme, o., eigenaardige Parijse uitdrukking.
parisienne, Parijse dame; ook:
parel, zeer kleine drukletter.
paritair, op voet van pariteit.
pariteit, gelijkheid.
parkeren, tijdelijk plaatsen op
straat of bepaald terrein van
auto's enz.
parket, bureau van het Openbaar
-

-
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paroniemen

Ministerie; het O.M. zelf; ingelegde vloer; gelijkvloerse zitplaatsen in schouwburg of bioscoop tussen stalles en parterre;
fig.: (moeilijke) toestand.
parketteren, inleggen (een vloer).
parlage, gepraat, gebabbel.
parlando, parlante, meer sprekend dan zingend in een lied.
parlement, o., volksvertegenwoordiging.
parlementair, tot het parlement
behorend; beleefd.
parlementair, onschendbaar afgezant en onderhandelaar in een
oorlog.
parlementarisme, o., regeringsvorm, waarin de ministers gekozen worden uit de partij, die
in het parlement de meerderheid
heeft.
parlementeren, onderhandelen.
parleren, spreken.
parlevinken, praten, kletsen.
parlevinker, kleinhandelaar to
water die schippers per bootje
van levensmiddelen, enz. voorziet; bootje zelf.
parloir, spreekkamer
parlour, ontvangkamer, salon.
par malheur, bij ongeluk.
parmantig, fier, verwaand.
parmezaan, kaas uit Parma, in
I talie.
Parnas of Parnassus, berg gewijd
aan Apollo en de Muzen .
parnassiens, Franse dichters, die
de vorm boven alles stelden (o.a.
Baudelaire, Gauthier).
parnas(sirn), bestuurder(s) van
joodse gemeente.
par occasion, bij gelegenheid.
parochianen, leden van een kerkgemeente.
parochie, kerkgemeente, kerspel.
parodie, potsierlijke omwerking of
navolging van een ernstig kunstwerk.
parodieren, spottend of schertsend
nabootsen.
paroniemen, bijna gelijkluidende
woorden, die echter en in spel-

paroniemen
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ling en in betekenis verschillen.
paroniem, klankverwant.
paronomasie, gelijkluidendheid
der woorden; woordspeling.
parool, woord; wachtwoord, belofte; leus; parole d'honneur:
woord van eer.
par ordre, op bevel.
parotitis, ontsteking van de speekselklieren ; bof.
parousie, Christus' komst aan het
einde der tijden.
parozysme, o., hevige koortsaanval; het toppunt van smart,
woede enz.
par pistolet, (biljart) uit de losse
hand gestoten.
par preference, bij voorkeur.
par raillerie, uit scherts.
par renonumee, bij gerucht.
parricidium, vader- of moedermoord ; moord op bloedverwanten.
pars, deel; pars pro toto, een
deel (staat) voor het geheel.
parsimonie, zie: parcimonie.
parsisme, tegenwoordige vorm
van de leer van Zoroaster (in
India).
partageren, delen: verdelen.
parterre, verdieping gelijkvloers;
de achterste plaatsen gelijkvloers
in een schouwburgzaal.
partes posteriores, zitvlak.
parthenocarpie, vruchtvorming
zonder voorafgaande bevruchting, waardoor zaadloze vruchten ontstaan.
parthenogenese, voortplanting
zonder bevruchting.
Parthenon, o., tempel van Pallas
Athene op de Acropolis.
partiaal, gedeeltelijk, afzonderlijk; partijdig.
partialiteit, eenzijdigheid, partijdigheid.
participant, deelhebber, deelgefoot.
participatie, deelneming.
participeren, aandeel nemen of
hebben; deelnemen.

pasicrisie

participium, (taalkunde) deelwoord.
particulariseren, uitvoerig beschrijven of vertellen; op zich
zelf plaatsen of beschouwen.
particularisme, streven naar
zelfstandigheid en het stellen van
particulier belang boven het
algemene.
particulariteit, bijzonderheid;
eigenaardigheid.
particulier, bijzonder, afzonderlijk, niet publiek.
particulier, burger zonder ambt;
privaat persoon.
partie, partij; deel.
partieel, deelswijs, gedeeltelijk.
partim, gedeeltelijk; in gelijke
delen.
parti-pris, vooringenomendheid.
partitie, indeling; partituur.
partituur, al de onder elkaar geplaatste delen van een muzikale
compositie.
partizaan, partijganger, iemand
die deel uitmaakt van ongeregelde troepen; guerillastrijder.
partner, deelgenoot in een handelszaak ; dam- of speelgenoot
(bij het kaartspel bijv.) ; partnership: deelgenootschap.
partout, overal; volstrekt.
partus, geboorte; bevalling.
partuur, gelijke; evenknie.
parure, tooi, sieraad van juwelen;
garnituur.
parva componere magnis, het
kleine met het grote vergelijken.
parvenu, iemand die van niet tot
iet is opgeklommen (veelal in
geen zeer gunstige betekenis).
pas, nauwe gang tussen bergen;
geleibrief, reisbrief; de pas markeren : stil blijven staan.
pasanggrahan, van regeringswege
gebouwde herberg of onderdak
voor reizigers en ambtenaren op
inspectie in vroeger Ned.-Indie.
Pascha, joods Pasen; paaslam
dat op Pasen gegeten wordt.
pasicrisie, verzameling rechtspraken in een land.
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pasifrasie
pasifrasie, voor alle volken ver-

staanbare taal.
pasja of pacha, Turks stadhouder.
paskwil, o., schotschrift, smaad
schrift; jets heel zots.
paspoort, reispas; vrijbrief; bewijs
van ontslag uit militaire dienst.
pasporteren, met paspoort uit
militaire dienst ontslaan.
pass, de bal, die bij het voetballen
een speler naar een ander werpt
of trapt.
passaat of passaatwind, regelmatige wind in de keerkring en
in de richting van de evenaar.
passabel, draaglijk; lijdelijk; middelmatig.
passage, doortocht, overtocht;
geld of biljet voor een reis over
zee; plaats in een bock, die aangehaald wordt; overdekte straat
voor voetgangers; verkeer, drukte; het passeren van een ster door
de meridiaan; gedeelte van een
muziekstuk,
passagier, reiziger.
passagieren, aan wal gaan (van
zeelieden).
passant, doortrekkende, yoorbijganger ; voorbijgaand.
passantenhuis, tehuis voor doortrekkende, onvermogende reizigers.
passar of passer, markt.
passato, verleden (maand of jaar) ;
anno passato: verleden jaar.
passediesje, o., lett.: „boven de
tien" bij dobbelspel. ; passediesen :
passediesje spelen.
passement, o., boordsel, tressen.
passe-partout, loper, sleutel,
waarmee verscheidene sloten
kunnen worden geopend; toegangskaart voor alle voorstellingen enz.; pasraam om schilderijen, foto's enz.
passerelle, brug enkel voor voetgangers.
passeren, voorbijgaan; te boven
gaan; voorvallen, gebeuren;
doorbrengen, (de tijd) verdrij-

,

pastoralia

yen; een akte passeren: laten opmaken.
passe-route, vagebond, landloper.
passe-temps, tijdverdrijf.
passibel, lijdelijk, gevoelig.
passibiliteit, lijdzaamheid.
passie, hartstocht; hevige neiging;
het lijden en sterven van Jezus;
de lijdensweken.
passief, lijdelijk, werkloos; passieve tegenstand: lijdelijke tegenstand.
passief, o., de schulden in een
faillissement; op een balans de
schulden enz.
passiespelen, mysteriespelen die
de passie van Jezus uitbeelden.
passim, wijd en zijd, overal.
passionato, (muz.) hartstochtelijk.
passioneren (zich), in vuur geraken; met hartstocht zich beijveren.
passiva, o., my. van passief; de
lasten van een bedrijf enz., op
de creditzijde van de balans.
passiviteit, lijdelijke toestand.
passivum, lijdende vorm van het
werkwoord.
passus, zinsnede; voorval.
pasta, o., deeg, zalf.
pastel, o., kleurstift; schilderij met
de kleurstift vervaardigd.
pastelschilderen, schilderen met
droge verven.
pasteuriseren, verhitten van
vloeistoffen (voedingsstoffen)
volgens de methode van Pasteur,
om de ziektekiemen te vernietigen.
pastiche, nabootsing van kunstwerk of letterkundig werk; bedrog, lapwerk.
pastille, tabletje.
pastor, predikant; herder.
pastoraal, herderlijk; ook: tot de
pastorie behorend.
pastorale, herderslied; toned- of
muziekstuk met landelijke taferelen; pastorale brieven: brieven van Paulus aan Timotheus
en Titus.
pastoralia, zaken, die het predik-

pastoralia

ambt of de pastorie betreffen;
pastoriegoederen.
pastorie, woning van pastoor of
predikant.
pastourelle, herderslied; figuur in
de contre-dance.
pat, toestand van de koning in het
schaakspel, dat hij niet verplaatst
kan worden, zonder schaakmat
to zijn.
Pat, afk. van Patrick, schutspatroon der Ieren; aanduiding voor
I er.
patapoufe, dikzak.
patarafe, gekrabbel; hanepoot;
ordeesbare handtekening.
patat of patater, aardappel.
patates frites, in vet gebakken
reepjes aardappelen.
patchoeli, sterk riekende etherische olie.
pate, pastei; pate de foie gras:
ganzeleverpastei.
pfite, verflaag van een schilderij.
pateel, vlakke schotel.
pateen, kleine gouden of vergulde
schotel, waarop de hostie gelegd
wordt.
patella, soort weekdier met kegelvormige schelp; knieschijf.
patena, zie: pateen.
patent, o., open brief; bewijs der
vergunning voor de uitoefening
van een beroep; octrooi.
patent, fijn, voortreffelijk; ferm;
ook: duidelijk, klaar.
patenteren, een patent uitreiken,
doorkneed zijn (in).
pater, vader; ordegeestelijke; pater
familias: huisvader.
paterniteit, vaderschap.
paternoster, het: Onze Vader;
rozenkrans; handboei; ketting
zonder eind.
paternosterlift, lift die voortbewogen wordt langs een kabel
zonder eind.
patersvaatje, het beste vat wijn
of bier.
patet, o., (Barg.) hoofd.
pathetisch, vol gevoel; roerend;
hoogdravend.
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patricier

pathogeen, ziekte veroorzakend.
pathogenese, ontwikkelingsgang

van een ziekte.

pathogenie, leer van het ontstaan

der ziekt en.

pathognomie, leer van de ziekte-

verschijnselen.

pathologie, ziektenleer.
pathologisch,tot de ziektenleer be-

horend ; op ziekte wijzend, ziekelijk.
pathos, o., hartstocht; hevige
gemoedsbeweging; hoogdravende wijze van spreken; gezwollenheid.
patience, geduld; geduldspel (met
kaarten).
patient, lijder, zieke.
patientie, geduld.
patik, voorheen op Java plaatsvervangende regent.
patina, groene laag op bronzen
voorwerpen;
patineren, kunstmatig met patina
bedekken.
patio, binnenplaats van woonhuizen (in Spanje).
patisserie, banketbakkerij; gebak.
patissier, banketbakker.
patjakker, (Barg.) zie: padjakker.
patjol, hak of krabber bij de rijstteelt in Indonesia.
patois, o., platte volkstaal.
patria, vaderland; pro patria: voor
het vaderland.
patres, vaders ; senatoren in Rome;
kerkvaders; ad patres gaan:
tot de vaderen worden verzameld,
sterven.
patriarch, aartsvader; hoogste
hierarchische graad in de
oosterse kerken.
patriarchaal, aartsvaderlijk; zeer
eerwaardig.
patriarchaat, gebied of waardigheid van een patriarch; vaderrechtelijke samenleving (tegenover matriarchaat).
patriciaat, rang van patricier;
gezamenlijke patriciers.
patricier, lid der adellijke en
regerende klasse in het oude
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Rome; voorname burger van
oude familie.
patricisch, voornaam, aanzienlijk.
patrijs, oorspronkelijke vorm;
stempel voor de matrijs.
patrimonaal, van de vader geerfd.
patrimonium, o., vaderlijk erfdeel.
patriomanie, overdreven liefde
voor het vaderland.
patriot, vaderlander; de patriotten: staatkundige partij in Nederland in het laatst der achttiende eeuw, die gekant was tegen
het huis van Oranje.
patriottisme, o., vaderlandsliefde.
patristiek, kennis van de kerkvaders (ook: patrologie).
patrocinatie, bescherming, voorzorg.
patrocineren, beschermen.
patronaat, o., beschermheerschap;
waardigheid van beschermheer;
r.k. vereniging voor jongens of
meisjes onder geestelijke leiding;
bescherming van een heilige.
patrones,
beschermvrouwe;
schutsheilige.
patronymicum, naam, welke
van die des vaders is afgeleid.
patroon, beschermheer; beschermheilige ; werkgever; model; geweerkogel.
patrouille, wacht, die de ronde
doet; verkenningstroep; patrouilleren : de ronde doen, verkennen.
patser, gemene kerel.
pauk, keteltrom; paukenist: paukslager.
paulinisch, van de apostel Paulus.
pauper, een arme.
pauperisme, o., toestand van massale, chronische armoede.
pauperteit, armoede.
pause of pauze, rusttijd, tussenruimte ; rustteken.
pauzeren, ophouden; rusten.
pavane, pauwendans, een vroegere
deftige Spaanse dans; trotse
gang.
pavaneren, (zich), een hoge borst

pedagoog

opzetten, als een pauw stappen.

paviljoen, o., tuinhuis, zomerhuis;

bijgebouw; achterdek; scheepsvlag.
pavoiseren, met vlaggen versieren.
pavor, schrik; het met schrik opspringen uit de slaap.
pax, vrede; pax vobiscum: vrede
zij ulieden.
payabel, betaalbaar.
paying guest, betalende loge.
paysagiste, landschapschilder.
pays de cocagne, luilekkerland.
peau de chamois, bereide gemzevellen.
peau de suede, fijn leer, op fluweel
gelijkend.
peccadille, pekelzonde; vergeeflijke fout.
peccatum, o., misslag; zonde.
peccavi, ik heb gezondigd.
pecceren, een fout begaan; zondigen.
pecco, fijne Chinese theesoort.
pech, ongeluk; pechvogel: ongeluksvogel.
pectine, gelei vormende stof uit
plantesappen.
pectoraal, de borst betreffende.
pectorale, borstkruis, van bisschoppen.
pectus, borst; pectus carinatum:
kippeborst.
peculaat, o., verduistering van
landsgelden; kasdiefstal.
peculium, o., eigen vermogen.
pecunia, geld, fortuin; pecunia
nervus belli: geld is de zenuw
van de oorlog; pecunia non olet:
geld stinkt niet; pecuniae causa:
om het geld.
pectmiair, wat het geld betreft.
pecus, o., stuk vee; domme vlegel.
pedaal, o., voetregister; trapper;
pedaalharp: harp met voetklavier.
pedagogie, opvoeding.
pedagogiek, opvoedkunde.
pedagogisch, opvoedkundig.
pedagoog, opvoedkundige, opvoeder.

pedant
pedant, schoolvos, betweter ; bijv.

nw.: verwaand.
pedanterie, verwaandheid; betweterij.
pedel, bode; bode of concierge aan
een universiteit.
pederastie, knapenschenderij; onnatuurlijke liefde van mannen.
pedestrisch, to voet.
pediater, kinderarts.
pediatrie, kindergeneeskunde.
pedicure, voetverzorg (st) er ; voetverzorging.
pedigree, stamboom van dieren.
pedologie,
wetenschappelijke
studie en behandeling van psychisch gestoorde kinderen.
pedometer, stappenmeter.
peer, lid van de hoge add in
Engeland ; lid van het Hogerhuis.
peerage, pairschap; add.
peesvrijer, (Barg.) werkman; pezen: arbeiden.
Pegasus, gevleugeld paard in de
Griekse mythologie; het ros der
dichters.
peiger, (Barg.) dood, kapot, bedorven, verrot; peiger maken:
doodslaan; peigeren: sterven,
doodgaan.
peignoir, wijde ochtendjapon.
peis, vrede.
pejeratie, eedbreuk; meinedigheid.
pejoratie, verergering.
pejoratief, verergerend ; woord
met onaangename betekenis.
pekaan, (Barg.) voorhanden, voorradig.
pelagiaal, woongebied van niet
aan de bodem gebonden waterdieren; deze dieren tezamen.
pelagianisme, leer van Pelagius,
die de erfzonde verwierp (5de
eeuw.)
pelagisch, de diepe zee betreffend.
pelagoscoop, diepzeekijker.
pelargonium, tuingeranium.
pale-male, dooreengemengd; verward.
pelerine, korte damesmantel.
pelgrimage, pelgrimstocht.
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pengii

pelikaan, kropgans; grote zwemvogel; glazen distilleervat.

pelisse, vrouwenmantel met bont
gevoerd; pelsrok.

pellagra, tropische ziekte, avi-

taminose, gevolg van uitsluitend
mais eten.
pelleterie, pels- of bontwerk;
bontwinkel.
peloton, onderafdeling van een
compagnie of eskadron.
pemmican, Amerikaans gedroogd
fijn gestampt buffelvlees.
pemoeda, jong soldaat in Indonesia.
penaal, wat de straffen betreft;
lijfstraffelijk.
penaliteit, strafbepaling; bestraffing.
penalty, straf, boete.
penalty-kick, strafschop bij het
voetbalspel.
penant, muur tussen twee vensters.
penarie, verbastering van penurie :
benauwdheid, (geld)nood.
penaten, huis- en beschermgoden
bij de Romeinen.
pence, meerv. van penny: Engels
muntstuk.
penchant, neiging; voorliefde.
Penclub, internationale vereniging
van: „poets, essayists, novelists".
pendant, o., tegenhanger; tegenstuk.
pendeloque, hanger van edelstenen ; kristallen hanger aan kroonlamp.
pendoppo, open galerij van voornaam huis in Indonesia.
pendule, slinger; slingeruurwerk;
staande klok.
penetrabel, doordringbaar.
penetrant, doordringend (van
geur).
penetratie, doorgronding, scherpzinnigheid.
penetration pacifique, vreedzame, meest economische doordringing in een land.
penetreren, doordringen, indringen ; doorgronden.
pengii, Hongaarse munteenheid.

pengoeloe
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pengoeloe, zie: panghoeloe.
penibel, moeilijk; lastig; pijnlijk.
penicilline, geneesmiddel tegen
infectieziekten.

penicillium, soort schimmel, waaruit penicilline bereid wordt.

peninsula, schiereiland; peninsu-

lair: tot een schiereiland behorend.
penis, mannelijke roede.
penitent, boeteling, berouwhebbende.
penitentie, boetedoening, pijn,
kwelling.
penna, veder, pen.
pen(ne), (Barg) slaaphuis, slaapstee; penneboos: logementhouder; slaapsteehouder; huisbaas.
pennen, (Barg.) vingers.
pennetje, o., (Barg.) sigaret.
penny, Engels muntstukje, stuiver.
penny-a-liner, woordelijk: „iemand die een stuiver voor een
regel krijgt"; reporter.
pensee, gedachte, mening; driekleurig viooltje; bijv. nw.: paarsachtig blauw.
pensief, peinzend; zwaarmoedig.
pension, kosthuis; en pension:
met de kost inwonend.
pensionaat, o., kostschool.
pensionaire, kostganger, kostleerling.
pensionaris, raadgevend advocaat bij de stedelijke regeringen
onder de republiek der Verenigde Nederlanden.
pensioneren, een pensioen, een
jaarwedde toekennen.
pensum, taak op een school; strafwerk.
Pentagon, vijfhoekig gebouw van
het Ministerie van Defensie to
Washington.
pentagoon, vijfhoek.
pentagram, vijfpuntige ster, vanouds een magisch teken.
pentameter, vijfvoetige versregel.
pentarchie, regering van vijf mannen.
Pentateuch, de vijf boeken van
Mozes.

percuteren
penuhima, de voorlaatste; voor-

laatste lettergreep van een
woord.
penurie, zie: penarie.
pepiniire,
opleidingsschool;
boomkwekerij.
peplum of peplos, Romeins en
Grieks vrouwenkleed uit
stuk.
pepsine, uit dierlijk maagsap ontstane stof, die het voedsel oplost
en de spijsvertering gemakkelijk
maakt.
pepton, o., stof, die ontstaat door
inwerking van zekere zuren op
eiwit; kunstmatig bereid, licht
verteerbaar eiwit.
per accidens, bij toeval; toevallig.
perageren, voltooien; afhandelen;
peractie: voltooiing.
per ambages, langs onwegen.
perambulatie, bezichtiging; inspectiereis; bereizing.
per annum, per jaar.
per aspera ad astra, na lijden
komt verblijden.
per cassa, contant.
per causam, onder voorwendsel.
percent, ten honderd, van de
honderd.
percentage, deel van een geheel
in honderdsten uitgedrukt.
percepteur, ontvanger.
perceptibel, merkbaar, waarneembaar.
perceptie, waarneming; resultaat
van waarneming.
perceptiekosten, kosten verbonden aan administratie en inning
van belasting.
percipieren, waarnemen, begrijpen; innen.
percolatle, doorzijging, filtratie.
percolator, koffiezetapparaat.
per contant, tegen gereed geld.
per conto, op rekening.
per convert, onder omslag.
percussie, slag, schok; botsing;
in de geneeskunde: onderzoek
door klopping.
percuteren, kloppen (door een
arts bij zijn onderzoek).

perdendo
perdendo, perdendosi, (muz.)
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allengs afnemend.
perditie, het voor eeuwig verloren,
verdoemd zijn.
pereat, hij verga; weg met hem!
(my.: pereant!)
peregrinatie, omzwerving (vooral
in vreemde landen).
peregrineren, zwerven in vreemde landen; ter bedevaart gaan.
peremptie, vernietiging; ongeldig
worden door verjaring (in rechten) ; eindbeslissing
peremptoir, of peremptorisch,
afdoend, beslissend.
perennerend, overblijvend; perennerende plant: overblijvende
plant.
perequatie, gelijkmatige verdeling; vereffening
per fas et nefas, door alle mogelijke middelen, recht of onrecht.
perfect, volkomen, volmaakt, uitmuntend.
perfectibiliteit, vatbaarheid voor
volmaking.
perfectie, volmaaktheid; volkomenheid; voltooiing.
perfectioneren, vervolmaken.
perfectionisme, streven naar
volmaaktheid; leer dat toestand
van volmaaktheid op aarde bereikt kan worden (ook perfectibilisme genoemd).
perfectum, o., voltooid verleden
tijd.
perfide, trouweloos, verraderlijk.
perfidie, trouweloosheid, trouwbreuk.
perforateur, machine om to perforeren.
perforatie, doorboring.
perforeren, doorboren; gaatjes
in papier boren.
performances,
verrichtingen,
kunstoefeningen.
pergola, wandelgang in tuinen
met latwerk en planken overdekt ; open zuilengalerij.
peri, schone, weldoende fee; beschermengel in de Perzische
fabelleer.

peripetie

pericard(ium), o., hartzakje; hart-

vlies ; pericarditis : ontsteking van
het hartvlies.
pericliteren, gevaar lopen, wagen; tuimelen.
pericope, hoofdstuk uit de bijbel,
dat op zon- en feestdagen wordt
voorgelezen en verklaard.
periculeus, gevaarlijk, hachelijk
periculum, perikel, o., gevaar,
waagstuk; periculum in mora:
er dreigt gevaar in uitstel.
perifeer, aan de buitenzijde.
periferie, omtrek van een cirkel
of andere kromlijnige figuur;
buitenkant.
perifrase, omschrijving.
perigeum, o., punt waar zon of
maan het dichtst bij de aarde
staat.
perihelium, o., punt waar een
planeet het dichtst bij de zon
staat.
perimeter, omvang; ook: omtrekmeter.
perimetrisch, in omtrek.
per indirectum, middellijk; door
tussenkomst van een derde.
periode, tijdvak; tijdruimte; volzin, die uit verscheidene delen
bestaat; kringloop.
periodiciteit, periodieke terugkeer.
periodiek, periodisch, regelmatig
terugkerend; afwisselend; periodieken of periodieke geschriften:
maand-, week- of dagbladen;
periodieke winden: winden die
op gezette tijden waaien.

periodiek systeem der elementen, rangschikking van schei-

kundige elementen naar hun opklimmend atoomgewicht.
periost, beenvlies.
peripateticus, volgeling van de
Griekse wijsgeer Aristoteles, die
al wandelende onderwijs gaf.
peripatetisch, betrekking hebbend op de wijsbegeerte van
Aristoteles die wandelend onderwijs gaf (peripatein =wandelen).
peripetie, plotsefinge omkeer in het
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lot (vooral van een held in toneelstuk of roman) ; ontknoping
in een drama.
peripneumonie, longontsteking.
periscoop, toestel van onderzeeboten om boven water rond te
kij ken.
perissabel, vergankelijk.
peristaltisch, als de beweging van
wormen of van de darmen.
peristase, medische term voor
milieu.
peristyle, zuilengang; open plaats
met zuilen.
peritoneum, o., buikvlies; peritonitis: buikvliesontsteking.
peritus, ervaren, kundig.
per jocum, uit kortswijl.
perjurieus, meinedig.
perjurium, o., meineed, valse eed.
perkal, dicht, wit katoenen weefsel.
perkament, geprepareerde dierenhuid voor schrijf- of tekendoeleinden of trommelvel.
perkara, zaak, moeilijkheid.
permanent, voortdurend, onafgebroken ; afk.van permanent wave :
blijvende haargolf;
permanenten, een blijvende golf
in het haar zetten.
permanentie, het voortdurend
aanblijven, bijv. van een wetgevende vergadering, commissie,
enz.
permaneren, blijven, voortduren.
permeabel, doordringbaar.
permeabiliteit, doordringbaarheid.
permetatie, volksterm voor familie en kennissen.
per mine, per duizend, van de
duizend.
permis, verlof- of geleibriefje; veroorloofd.
permissie, verlof, vergunning.
permit, vergunningsbiljet.
permitteren, vergunnen, veroorloven.
permonje, (Barg.) permissie, vergunning.
permutatie, verwisseling, verplaatsing, omzetting.

per saldo

permuteren, verwisselen, omzetten, verplaatsen.

pernicieus, schadelijk, verderfelijk.

pernicieuze anemie, dodelijke
bloedarmoede.

pernoze, (Barg.)
werk, jacht.

kostwinning,

per occasie, bij gelegenheid.
peroratie, slotrede.
peroreren, een rede besluiten; een

hoogdravende redevoering houden.
peroxyde, zuurstofverbinding met
meer dan normale zuurstof.
per pedes, te voet; per pedes
apostolorum: te voet gaande
(als de apostelen).
perpendiculair, loodlijn, verticale
lijn; als bijv. nw.: loodrecht,
rechtstandig.
perpetratie, volvoering; verrichting (van een misdaad).
perpetreren, verrichten, begaan.
perpetueel, altijddurend, levenslang.
perpetueren, voortzetten, bestendigen; op de lange baan schuiven.
perpetulteit, levenslange duur.
perpetuum mobile, o., eeuwigdurende beweging; machine,
die, eenmaal in beweging gebracht, eeuwig doorwerkt (die
nog altijd niet is gevonden).
perplex, onthutst, verbijsterd.
perplexiteit, verbijstering.
per procura of per procuratie,
bij volmacht.
perquireren, onderzoeken, navorsen.
perquisitie, gerechtelijk onderzoek, huiszoeking.
perrieke, (Barg.) vader.
perron, o., bordes; stoep; aan
spoorwegstations de plaats, waar
reizigers in- en uitstappen.
perruquier, pruikemaker; kapper.
per saldo, als overschot van de
vorige rekening; bij slot van
rekening.

perscriberen
perscriberen, omschrijven; op-

tekenen.
per se, uit zich zelf, uit zijn aard.
persecuteren, vervolgen.
persecutie, vervolging.
perseiden, vallende sterren, die
uit de richting van het sterrenbeeld Perseus schijnen te komen.
perseverantie, volharding.
persevereren, volharden.
persiaan, imitatie astrakanbont.
persianer, pelswerk van een
Perzisch lam.
persico, likeur, bereid uit alcohol,
suiker en perzikpitten.
persienne, zonnescherm voor venster, bestaande uit dunne houten
latjes.
persiflage, ironische bespotting;
fijne spot.
persifleren, bespotten; bespottelijk maken; uitfluiten.
persistentie, volharding.
persisteren, op iets aandringen,
op iets blijven staan; volharden.
persolveren, geheel afbetalen.
personage, persoon, vooral voornaam persoon; figuur in een
toneelstuk, roman enz.
persona. grata, iemand, die zeer
gezien gewildpersoon; persona
non grata: een niet gewilde
persoon.
personalia, levensomstandigheden van een persoon; berichten
in een dagblad over benoemingen enz.
personalisme, wijsgerig streven
de persoon als kwalitatieve
grootheid centraal te stellen.
personalistisch socialisme, op
personalisme berustend socialisme.
persoonlijkheid;
personaliteit,
zinspelingen,
personaliteiten:
persoonlijke beledigingen.
personeel, bijv. nw.: betrekking
hebbend op een persoon; personele unie: vereniging van twee
staten onder eenzelfde vorst; personele belasting: belasting op

306

perverteren

huurwaarde, meubilair, personeel, enz.
personeel, z.nw.: het aantal
in dienst zijnde personen van
een zaak, huis, enz.
personificatie, persoonsverbeelding; voorstelling van een zaak
als persoon.
personifieren, verpersoonlijken,
persoonlijk maken; levenloze zaken als personen voorstellen.
personsie, (Barg.) verdenking.
perspectief, o., doorzichtkunde;
vergezicht, uitzicht; vooruitzicht; vogelperspectief: van boven afgezien; kikvorsperspectief:
van beneden of gezien.
perspex, zeer doorzichtig organisch glas, dat ultraviolette stralen doorlaat.
perspicaciteit, scherpzinnigheid;
scherpe blik.
perspiratie, onmerkbare uitwaseming.
persuaderen, overreden, overtuigen; overhalen, bepraten.
persuasie,overreding, overtuiging.
persuasief, overtuigend.
perte, verlies.
pertinaciteit, hardnekkigheid,

verstoktheid.

pertinent, juist; naar de eis; be-

slist, stellig.

pertinentia of pertinentien, din-

gen, die bij iets behoren; hulpzaken.
pertineren, bij iets passen of horen.
perturbatie, ontsteltenis, wanorde; storing.

perturberen, ontstellen, storen,

verwarren.

pertussis, kinkhoest.
perubalsem, ontsmettende wond-

zalf uit boombast, maar ook
synthetisch bereid.
pervers, verkeerd, verdorven.
perversie, ontaarding; verbastering ; verslechtering.
perversiteit, verdorvenheid;
slechtheid.
perverteren, verderven, vernietigen; verdraaien.

pesant
pesant, zwaar, wichtig, log; be-
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zwaarlijk.
pesante, (muz.), zwaar, met waardigheid.
peseta, Spaanse munteenheid.
peso, gewicht, last; Zuidamerikaanse munteenheid.
pessarium, baarmoederring, of
tot steun van de baarmoeder Of
ter voorkoming van bevruchting.
pessimisme, opvatting van het
leven als een kwaad; neiging het
leven van de donkere zijde te zien.
pessimist, aanhanger of verdediger van het pessimisme.
pestifereren, verpesten.
pestilent, verpestend, schadelijk.
pestilentie, pestziekte, epidemie.
pestman, (Barg.) vrek, gierigaard.
petalen, kroonbladeren.
petarde, springbus, voetzoeker.
petent, sollicitant; vrijer.
petillant, schitterend, levendig,
tintelend; fonkelend.
petilleren, knetteren, tintelen;
fonkelen, schuimen (van wijn).
petit-four, klein gebakje.
petit-gris, grijs bont van de Sibe-

rische eekhoorn.

petitie, verzoek, verzoekschrift,

smeekschrift.

petitionaris, degene, die een ver-

zoekschrift indient.

petitioneren, verzoeken; aan-

zoeken.

petitionnement, door velen ge-

tekend verzoekschrift.

petitio principii, het aanvoeren

als bewijsgrond van wat bewezen
moet worden.
petit-maitre, modegek ; fat;
petoet, (Barg.) gevangenis.
petrefacten, versteningen.
petrificatie,verstening,verkalking.
petrificeren, verstenen.
petrissage, o., kneding, massage.
petrogenese, wetenschap van het

ontstaan van gesteenten.
petrognosie, kennis der gesteenten.
petrografie, beschrijving der gesteenten.
petroleur of petroleuse, naam

piazza

voor brandstichters tijdens de
Commune van 1871 to Parijs.
petrologie, wetenschap van de
gesteenten.
petto, borst, boezem; in petto
hebben: iets in reserve houden.
petulant, dartel, levendig.
petulantie, dartelheid; uitgelatenheid.
peu a peu, langzamerhand, van
lieverlede.
peupleren, bevolken.
peut, (Barg.) slagen, klappen.
pezzo, (geld)stuk.
pfennig, Duits muntje.
Phaeton, zoon van de zonnegod
bij de Ouden; lichte open wagen.
pharao, zie: farao.
Ph(o)ebe, de maan(godin).

Ph(o)ebus, de zon(negod).
Phryne, zeer schone Griekse jonge
vrouw van lichte zeden.
physical culture, verzorging en
veredeling van het lichaam door
lichaamsoefeningen enz.
pi, 16de letter van het Griekse
alfabet, drukt in de wiskunde de
verhouding uit tussen middellijn
en omtrek van de cirkel =
3,141 enz.
piacere (a), (naar) welgevallen.
piacevole, lieftallig.
pia desideria, vrome wensen
(waarvan de vervulling niet
mogelijk is).
piae memoriae, zaliger gedachteMs.
pia fraus, vroom bedrog, leugentje.
pianist, pianospeler.
piano, (muz.) zacht; pianissimo,

zeer zacht.

piano, klavier, muziekinstrument.
pianola, mechanisch bespeelde
piano.
piaster, munt van Spaans-Ameri-

kaanse herkomst, in Turkije gebruikt = 1/100 Turks pond.
pia vota, vrome wensen, of beloften.
piazza, plein of marktplein in
I talie ; binnenplaats.

picador
picador, Spaans stierenvechter,
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die to paard de stier tergt met
een lans.
picanterie, stekelig gezegde; zie:
pikanterie.
picareske roman, schelmen- of
bedelaarsroman.
piccalilly, in gekruide mosterdsaus
ingemaakte groenten, augurkjes
enz.
piccolo, klein; kleine bediende in
hotel, enz.; piccolofluit: kleine
fluit.
pickaninny, klein neger- of mulattenkind (in Amerika).
pickem, (Barg.) jood.
pickles, sterk gekruide in azijn en
zout ingelegde groenten.
pickpocket, zakkenroller.
picnic of picknick, buitenpartij,
waarbij ieder het zijne meebrengt voor de maaltijd.
picot, kartelrand, vooral bij haaken borduurwerk.
picrinezuur, springstof, ontstaan
uit fenol en salpeterzuur.
pictura, schilderkunst, schilderwerk.
picturaal, schilderachtig.
pidgin, verbasterd Engels, gebruikt in Oast-Azie.
pie, (Barg.) buurt, wijk.
piece, stuk, geldstuk; vertrek;
piece de milieu: middenstuk van
een tafelversiering; piece de
resistance: hoofdschotel, voornaamste artikel.
piechem, (Barg.) dwaas; ook:
slim, gevat.
pied-I-terre, o., optrekje; verblijf,
waar men niet woont, maar van
tijd tot tijd komt.
piedestal of pedestal, o., voetstuk (van een zuil, standbeeld,
enz.), ook: zuil, hoog tafeltje als
voetstuk dienend.
piek of piekelman, (Barg.) gulden.
piemelen, (Barg.) huilen, jammeren,
piender of pienter, (Barg.) leep,
slim.

pikant
pieno, vol, volstemmig.
piepen, (Barg.) pakken, bemach-

tigen; dat is gepiept: dat is gebeurd; wegsluipen: hij is 'm
gepiept.
pierder, (Barg.) nachtbraker, pierewaaier ; speler.
pieremachochel, log vrouwspersoon; gehuurd roeibootje.
pierement, o., (Barg.) straatorgel.
pieremezeur, (Barg.) cent.
pieren, (Barg.) pierewaaien, uitgaan, nachtbraken, spelen.
pierrot, tragi-comische figuur uit
pantomimes enz., dromerig, zielig, vol zelfspot.
pieskapel, (Barg.) grapje, gekheid.
pieta, voorstelling van Maria met
het dode lichaam van Jezus op
haar schoot.
pieteit, vroomheid; eerbied; kinderlijke gehechtheid ; ontzag voor
ouderen en beteren.
pieterman, (Barg.) gulden.
pietisme, stroming in het protestantisme welke nadruk legt op
het bevindelijke en op het daadwerkelijke vrome leven.
pietist, aanhanger van het pietisme.
pietisterij, kwezelarij.
pietsie, (Barg.) beetje, weinigje.
pieus, vroom.
piezo-electriciteit, electrische lading in kristallen, bijv. bergkristal.
piezometer, werktuig ter meting
van samendrukbaarheid der
vloeistoffen.
pifferaro, muzikant, vooral: fluitspeler.
pigment, kleurstoffen in plantaardige en dierlijke weefsels.
pigmentatie, het voorkomen of
ontstaan van pigment in organische weefsels.
pignoratie, verpanding.
pignoreren, verpanden.
pikant, scherp, prikkelend, hatelijk, bijtend; enigszins aan de
schuine kant.

pikanterie
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pikanterie, nijd, jaloezie; brood-

nijd; stekelig gezegde.
pikblende, delfstof, waarin o.a.
radium voorkomt.
pikeren, prikkelen, krenken.
piket, o., kleine afdeling soldaten,
die uitrukt; brandweerafdeling;
paaltje ; kaartspel met 32 kaarten.
piketten, piket spelen.
pikeur, paardenafrichter; jockey,
voorrijder.
pikke, (Barg.) duivel, de boze.
pikkedillen, kleinigheden, kleine
zonden der jeugd.
pikker, (Barg.) matroos.
pikol, o., handelsgewicht op Java,
in China, enz., ruim 69 kg.
pikrine-zuur, o., ontplofbare stof
uit salpeterzuur en carbol.
pilaster, vierkante of vierhoekige
pijler in een muur.
pileus, harig, behaard.
pilo, van het Eng. pillow, gekeperde grove bruine stof, vooral voor
werkkleding.
piloot, foods; vliegtuigbestuurder.
pilositeit, harigheid; ruigheid.
pilotage, stuurmanskunst; paalwerk.
piment, o., Spaanse of Jamaicapeper.
pinakel, siertorentje in de Gotiek.
pinakotheek, schilderijenmuseum,
kunstkabinet.
pinangnoot, betelnoot, bestanddeel van sirih-pruim.
pinas, klein oorlogsschip in de 16de
eeuw; later: lange, smalle zeilsloep; ook: weefsel van ananasvezels.
pince, (muz.) getokkeld, niet gestreken.
pince-nez, knijpbril.
pinceren, knijpen; snaren tokkelen (pizzicato).
pincet, o., verend tangetje.
pincher, Engelse hond, met
scherp gebit, tuk op jagen.
pinda, aardnoot.
Pindus, berg aan Apollo en de
Muzen gewijd.
pine-apple, ananas.

pisang
pinetum, verzameling of aanplanting van pijnbomen.

pineut, (Barg.) heerschap; ook:
dupe (de pineut zijn).

pingelen, afdingen.
ping-pong, o., kamertennisspel
(op een tafel).

pinguin, grote rechtopgaande vo-

gel in zuidelijke poolstreken:
vetgans.
pink, bleekrose.
pinkeling, (Barg.) pink, kleine
vinger.
pintar, (Indon.) leep, slim, ons
woord: pienter.
pinter, zie: piender of pienter.
pins of pinxit, heeft geschilderd (op schilderijen met de
naam van de schilder).
pion, schaakstuk; damschijf.
pioneer of pionier, schansgraver;
baanbreker; de voormannen der
kolonisten.
piot, (Barg.) soldaat.
pipe line, lange buisleiding.
pipet, zuigbuis; steekhevel.
piqué, katoenen stof met dubbel
weefsel.
piqué, verticale stoot in biljartspel.
piraat, zeerover.
piramidaal, in de vorm van een
piramide; zeer groot.
piramide, meetkunstig lichaam
met een veelhoek tot basis en
driehoeken tot zijvlakken, die in
een punt samenkomen; bouwwerken der oude Egyptenaren,
waarin zij hun koningen begroeven.
piramidebaan, bundel zenuwen
van hersenen naar ruggemerg,
baan voor willekeurige bewegingen.
piraterie, zeeroverij.
pirogue, boot uit een grote boomstam vervaardigd; prauw.
pirouette, het ronddraaien op
een voet (in rij- en danskunst).
pirouetteren, snel ronddraaien
op een voet.
ph aller, o., het laatste redmiddel.
pisang, banaan.

pisces
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pisces, het sterrenbeeld De Vissen.
piscicultuur, kunstmatige visteelt.

planetoiden
placiditeit, gelatenheid, zachtmoedigheid.

piscine, visvijver; zwembassin;

placido, (muz.) rustig.
plafond, o., met pleister bestreken

pissasfalt, o., aardpek met teer

plafonneren, een plafond aan-

pissoir, urinoir.
pistache, pimpernoot; knalbon-

plafonniere, lamphouder tegen

doopvont.

vermengd.
bon.

piste, spoor, renbaan; ijsbaan,
baan voor wielrennen.

pistole, bijzondere verpleging in

de gevangenis tegen betaling;
afgezonderd vertrek daarvoor.
pistolet, gebogen tekenliniaal;
broodje.
pistool, gouden munt in Frankrijk
of Spanje; schietwapen.
piston, zuiger van een pomp of
stoommachine; klep op een
muziekhoren; cornet a piston:
koperen hoorn met kleppen.
pitch-pine, wit hout van een Amerikaanse pijnboom; hard grenenhout.
piteus, deerniswekkend.
pithecanthropus erectus, voorwereldlijke aap, op Java gevonden, die zeer dicht bij de mens
stond.
pitoyable, erbarmelijk.
pitsjaar, een soort commandovlag
tot terugkeer aan boord van een
schip.
pittoresk, schilderachtig, schoon.
meer.
pivot, spil, draaipunt.
pizzicando of pizzicato (muz.),
tokkelend in de snaren.
placabel, verzoenlijk.
placabiliteit, verzoenlijkheid.
placenta, moederkoek, nageboorte.
placer, o., plaats, waar goud wordt
gevonden; goudveld.
placeren, plaatsen, beleggen; uiteenzetten.
placet, het behaagt, wordt goedgekeurd; recht van placet: recht
van goedkeuring van pauselijke
besluiten door regeringen.

zoldering; zolderschildering.
brengen.

plafond aangebracht.

plagiaat, o., letterdieverij.
plagiaris of plagiator, letterdief;
naschrijver.

plagieren, plagiaat plegen.
plaid, reisdeken met Schotse ruit.
plaideren, pleiten.
plainte, klacht, aanklacht.
plaisant, vermakelijk, grappig.
plaisanteren, schertsen, gekscheren.

plaisanterie, scherts.
plait il? wat belieft?
plakkaat, o., bekendmaking van
-

regeringswege; aanplakbiljet; afkondiging der tegen ketters bedreigde straffen in de 16e eeuw.
plamuur, o., pijpaarde, krijt, loodwit met lijnolie vermengd, om
oneffenheden weg te maken op
hout, enz. voordat het geschilderd wordt; plamuren : met
plamuur besmeren.
planche, plank, houtsnede; kopergravure ; prent.
planchet, tekenplank op poot;
meettafel voor terreinopneming.
planconcaaf, vlakhol.
planconvex, vlakbol.
plan de campagne, o., het plan
voor een veldtocht; opgemaakt
plan om iets te bereiken.
planeet, dwaalster ; niet-zelflichtend hemellichaam.
planeren, glad maken, effenen;
drukpapier door lijmwater met
aluin halen; planeerhamer :
plethamer voor goud- en koperwerk; zweven, vliegen met afgezette motor.
planetarium, inrichting om de
loop der planeten om de zon
aanschouwelijk voor te stellen.
planetolden, kleine planeten.

planimeter
planimeter, werktuig om de in-

houd van vlakke figuren te
bepalen.
planimetrie, vlakke meetkunde.
planisfeer, afbeelding van een
haifrond van de aarde of van
de sterrenhemel op een plat vlak ;
wereldkaart, hemelkaart.
plankier, o., vloer.
plankton, in zee levende microscopische organismen, die zich
niet zelf kunnen bewegen.
piano, vlak ; in piano: in hele, ongevouwen bladen.
planologie, leer van de steden- en
streekbebouwing.
plantage, landbouwonderneming
in de tropen; plantsoen; aanplanting.
planten, (Barg.) verstoppen.
planteren, raderen van een uurwerk vaststellen; planten, zetten.
planteur, fijne soort sigaar.
plantureus, weelderig, overvloedig.
plaque, ster van een ridderorde.
plaquette, gipsen plaat met
relidafbeelding; gedenkplaat;
dun fraai boekje.
plasma, vloeibaar kleurloos bestanddeel van bloed en melk.
plastic, kunstmatig vervaardigde
harsachtige stoffen, die elke
vorm kunnen aannemen.
plasticiteit, vervormbaarheid.
plastiek of plastische kunst,
beeldende kunst; het beeldhouwen of vormen in gips, ldei of
was.
plastisch, vormgevend, beeldend,
aanschouwelijk ; plastische kunst :
boetseerkunst; plastische chirurgie: chirurgie die lichaamsdelen
aanvult of verbetert.
plastograaf, schriftvervalser.
plastografie,
schriftvervalsing;
nagemaakt schrift.
plastron, lederen borstlap voor
schermers; gesteven overhemdfront ; los borststuk van tweedelig
(zonne) badcostuum.
plataan, snelgroeiende sierboom.
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plat du jour, gerecht van de dag

in restaurant.
presenteerblad;
o.,
schijf; hoogvlakte.
plated, pleet, met goud- of zilverplaatjes overtrokken metalen
voorwerpen.
plateel,Oudnederlands aardewerk;
vlakke schotel.
platform, verhoogde spreektribune; balkon van spoor- of
tramwagen; terras; fig.: partijprogram.
platina, o., zeer zwaar grijsachtig
wit edel metaal.
platinametalen, met platina in
hun eigenschappen overeenstemmende metalen: iridium,
palladium, rodium en ruthenium.
platitude, platheid, afgezaagde
opmerking.
platje, o., (Barg.) guitje; schelm.
platonisme, o., leer en stelsel van
de Griekse wijsgeer Plato.
platonisehe liefde, liefde, waarbij
alle zinnelijkheid is uitgesloten.
platteren, vergulden, verzilveren.
plattekit, (Barg.) winkel, waar
men gestolen goederen koopt.
platvink, (Barg.) portemonnaie,
tas, portefeuille.
plausibel, aannemelijk, waarschijnlijk.
plavuis, vloertegel.
play, spel.
playboy, zwierbol.
plebaan, pastoor aan een bisschopskerk.
plebejer, niet-patricier in het oude
Rome; plat, ongemanierd mens.
plebejisch, niet-patricisch; tot het
lagere yolk behorend; van platte
geaardheid.
plebisciet, volksstemming.
plebs, o., gepeupel; janhagel.
plectron of plectrum, staafje
om mandoline mee te tokkelen.
pleet, o., met een laagje zilver

plateau,

overtrokken koper.
Pleiaden, het zevengestemte;

Pleiaden
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dichtergroep in Frankrijk ca.
1550 onder Ronsard.
pleidooi, o., verdedigingsrede van
een advocaat.
plein pouvoir, o., volmacht; onbepaald gezag.
Pleistoceen, diluvium.
pleite, (Barg.) weg; pleite scheften : weglopen; pleite maken:
wegmaken, wegwerpen; failliet
gaan.
plenair, voltallig.
plenipotentie, volmacht; plenipotentiaris : gevolmachtigd gezant.
plenty, overvloed, veelheid; volp
o.
plenum, o., al de leden samen; de
voile vergadering.
plenus, vol; plenus venter non
studit libenter: een voile maag
studeert niet graag.
pleonasme, overtollige uitdrukking of woord in een zin, bijv.
oude grijsaard.
pleonastisch, overtollig.
plesiosaurus, voorwereldlijke hagedis met zeer lange hals.
plethora, voibloedigheid.
plethorisch, volbloedig.
pleura, borstvlies.
pleureuse, rouwfloers; zwarte
rouwrand aan papier; afhangende veer op dameshoed.
pleuris, pleuritis, borstvliesontsteking.
pleuropneumonie,
ontsteking
van long- en borstvlies.
plexus, vlecht, net van ineengestrengelde zenuwen, spieren of
vaten; plexus solaris: zenuwknoop in de borst.
plieren, vouwen, buigen; wijken.
plimsallmerk, merk dat grootste
toegestane diepgang van schepen
aanduidt.
Plioceen, jongste formatie van het
Tertiair.
plissé, machinaal geplooide stof.
plisseren, plooien.
plombe, loden zegel; vulling in
holle tand of kies.

plutonium
plomberen, met lood verzegelen;
vullen van ides of tand.
plombiire, vruchtenijs.
plongee, helling (bijv. van een
borstwering.)
plongeren, onderdompelen; duiken.
plongeur, duiker.
plot, intrige van een roman enz.
ployeren, buigen, plooien, vouwen.
pluche, o., half fluwelen stof.
plum-cake, rozijnkoek.
plumeau, veren stoffer; veren
dekbed.
plumpudding, pudding met rozijnen, enz., en met rum, die
aangestoken wordt.
plurale tantum, alleen in het
meervoud voorkomend woord.
pluralis, meervoud.
pluralis majestatis, deftige meervoudsvorm, „wir in plaats van
„ik".
pluralisme, leer welke de werkelijkheid als veelheid opvat.
pluralis modestatis (of modestiae), bescheidenheidsmeervoud.
pluraliteit, meerderheid; de meeste stemmen.
pluriformiteit, veelvormigheid.
pluritonaliteit, het gelijktijdig
aanwenden van verschillende
toonaarden.
plus, meer; een plus: een overschot, een teveel.
plusfour, ruimzittende sportbroek, die onder de knie om het
been sluit.
plusminus, ongeveer.
Pluto, god der onderwereld; planeet.
plutocraat, machtige rijkaard.
plutocratic, heerschappij der rijken; macht van het geld.
plutonisch, uit het binnenste der
aarde door vulcanische werking
ontstaan.
plutonisme, leer die de vorming
der aarde aan het vuur toeschrijft.
plutonium, scheikundig element,
ontstaan uit uranium.

Plutus
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Plutus, god van het geld, van de

rijkdom.

pluviale, kostbare priesterman-

tel, die bij plechtige gelegenheden wordt gedragen; koorkap.
pluviograaf,
zelfregistrerende
regenmeter.
pluviometer, regenmeter.
pluviose, regenmaand, vijfde
maand van de kalender der
Franse Republiek (20 jan. — 18
febr.).
Pluvius, regengever, bijnaam van
Jupiter.
pneumatic, luchtband.
pneumaciteit, het met lucht gevuld zijn (bijv. vogelbeenderen).
pneumatiek, leer van de drukbewegingen van verschillende
luchtlagen.
pneumatisch, door luchtdruk gedreven.
pneurnococcen, bacterien, verwekkers van longontsteking.
pneumometer, meter om de
kracht bij het ademen aangewend te meten.
pneumonic of pneumonitis,

longontsteking.

pneumorragie, longbloeding.
pneumothorax, het samenklap-

pen van de long door lucht in de
borstholte.
Pniel, plaats waar Jacob met God
worstelde (Gen. 32 : 24-32);
naam voor evangelisatiegebouwen.
pochade, omtrek, vluchtige schets.
pochette, fijn zakdoekje (lefdoekje).
pocket-books, klein formaat goodkope boekjes.
poco, weinig; poco a poco: langzamerhand.
poculeren, drinken; een drinkgelag vieren.
poculum, o., beker.
podagra, voetjicht; pootje.
podagreus, aan voetjicht lijdend.
podagrist, lijder aan podagra.
podesta, stadsbestuurder in Ital.
steden.

poids
podex, stuit, aars.
podium, o., verhevenheid; optre-

de ; balkon; voetstuk.

podometer of podimeter, schre-

denmeter.

poed, Russisch gewicht van ruim

16 kg.

poedel, misschot, misgooi (in een

spel); (Barg.) agent van politic.
pogem, gedicht.
poeet, dichter.
poekelaar, (Barg.) babbelaar,
een, die zijn mond niet kan
houden.
poeloe, (Indon.) eiland.
poems, o., dichtstuk, gedicht.
poen, (Barg.) geld, ook: opschepper, een gemene kerel.
poena, straf, boete.
poenaal, de straf betreffende.
poenale sanctie, bekrachtiging
van wetsbepaling door straf bij
overtreding; in voormalig Ned.
Indie straf voor contractbreuk
door koeli's.

poene, straf; op poene van: op
straffe van.
poenitentie, boete.
poenitet, boetedronk (bij maal-

tijden).

poengassie, (Barg.) pet.
poerana's, heilige Hindoese ge-

schriften.

poerem, (Barg.) drukte.
Poerim, zie: Purim,
poesaka, (Indon.) erfenis, na-

latenschap.

poesta, grote grasvlakte in Honga-

rije; steppe.

poeta laureatus, gelauwerd (ook:

hof-) dichter.

poetaster, rijmelaar, pruldichter.
poetiek, poetica, leer der dicht-

kunst.

poetisch, dichterlijk; in versmaat.
poetiseren, te poetisch voorstellen.
poezie, dichtkunst; gedicht; dich-

terlijk gevoel.

pogrom, jodenvervolging en jo-

denmoord in het groot in Rusland.

poids, o., gewicht; zedelijk over-

wicht.

poilu
poilu, zwaar behaard; Franse sol-
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daat in W.O. I.
point, punt (in biljart- of ander
spel).
point d'honneur, punt van eer,
eergevoel; point d'orgue: rustpunt; point de vue: oogpunt,
gezichtspunt, doelwit.
pointe, geestige zet; waar het
in een mop of woordspeling op
aan komt.
pointer, Engelse patrijshond;
Duitse jachthond.
pointeren, aantekenen; richten
(van geschut) ; wagen (bij het
kaartspel).
pointeur, richter (van geschut).
pointilleren, stippen, met puntjes
schilderen.
pointilleus, gevoelig op het punt
van eer, lichtgeraakt.
pointillist, schilder die pointilleert.
point-lace, borduursel met ingeweven figuurtjes.
Poisson d'avril, aprilgrap.
poj, o., (Barg.) water.
poker, o., soort Amerikaans kaartspel.
poker face, strak, onbewogen gezicht.
pol, (Barg.) minnaar van een getrouwde vrouw; souteneur.
polair, wat de pool betreft, tegenovergesteld.
polakker, soort vrachtschip op de
Middell. Zee.
polarisatie, het brengen van lichtof warmtestralen in zodanige
toestand, dat trillingen in een
bepaalde richting gaan; het bedekken van electroden met een
laag vrijkomende stoffen bij electrolyse.
polariteit, neiging of vermogen om
zich naar polen te richten.
polemicus of polemist, iemand
die (gaarne) polemiseert.
polemiek, pennestrijd; twistgeschrijf.
polemische geschriften, twistgeschriften.

pollen
polemiseren, een pennestrijd
voeren ;wetenschappelijk twisten.

polemoscoop, veldkijker; toneelkij ker.

polenta, een Italiaanse meelspijs.
poleografie, stedenbeschrijving.
poleren, polijsten, doen glanzen.
poll, glad, gepolijst; poli of poliet:
beschaafd, welgemanierd.

polichin
' el, hansworst, grappenmaker.

poliep, veelarmig dier; ook : woekering vooral in de neusholte.

polikliniek, inrichting, waar zie-

ken (vaak kosteloos) behandeld
worden.
poliomyelitis, kinderverlamming.
polis, bewijs van verzekering (tegen brand, op het leven enz.)
polissoir, nagelborstel.
politesse, hoffelijkheid; beleefdheid.
politicaster, politicus van de
koude grond.
politicus, staatsman, iemand die
in een bepaalde functie aan het
politieke leven deelneemt; iemand die sluwl of met overleg te
werk gaat.
politic, handhaving der openbare
orde en veiligheid; korps personen, dat daarvoor zorgt.
politieel, wat op de politie
betrekking heeft; politiele
actie: militair optreden van
Nederland tegen de Indonesische
republiek.
politick, staatkunde, staatsaangelegenheden; ook : burgerkleding;
als bijv. nw.: staatkundig; sluw;
handig.
politiseren, over staatszaken
spreken of schrijven.
politoer, schellak opgelost in alcohol, waarmee hout wordt bestreken om een harde, glanzende
laag te krijgen.
politoeren, glad en glanzig maken.
polka, Boheemse rondedans.
poll, stemming in Eng. voor candidatenlijst voor de verkiezing.
pollen, o., stuifmeel der bloemen.
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pollicitatie
pollicitatie, belofte of aanbod, die

wel gedaan maar nog niet is
aangenomen.
pollutie, onwillekeurige zaadlozing
tijdens slaap.
polo, hockeyspel te paard, op
schaatsen of te water.
polonaise, langzame, van oorsprong Poolse wandeldans in 3 / 4
maat, meest als opening van een
bal.
polonium, radioactief element
door mevr. Curie ontdekt.
poltron, lafaard, bloodaard.
polyandrie, het hebben van meer
dan een man; het bezit van meer
meeldraden.
polyarchie, polycratie, beerschappij van velen.
polychord, contrabas met tien
snaren.
polychromatisch, veelkleurig.
polychromie, veelkleurigheid voor
gebouwen en beeldhouwwerken.
polyeder, veelvlak.
polyfoon, veelstemming.
polyfonie, veelstemmigheid.
polygaam, met meer dan

een

vrouw of een man levend; eenof tweeslachtige bloemen voortbrengend.
polygamie, veelvuldige echtverbintenis.
polyglot, iemand die veel talen
kent.
polyglotte, boek, dat in verscheidene talen geschreven is.
polyglottisch, veeltalig.
polygoon, veelhoek.
polygraaf, veelschrijver.
polygram, o., een figuur, dat door
vele lijnen wordt begrensd.
polyhistor, veelweter.
polyhymnia, muze der lyrische
poezie en van de muziek.
polymerie, verschijnsel dat een
eigenschap veroorzaakt wordt
door verschillende factoren.
polymerisatie, combinatie van
moleculen tot een complex molecuul met zelfde formule als die
van uitgangsstof.

ponctueel
polymorf, in verschillende vor-

men optredend.

polyptiek, veelluik, altaarstuk uit

meer dan drie delen bestaande.

polytechniek, kennis nodig voor

beoefening van technische vakken of leiding van industrieen.
polytechnicum of polytechnische school, hogere school voor
ingenieursopleiding.
polytheisme, o., veelgodendom;
verering van vele goden.
polytheist, aanhanger van het
polytheisme.
pomerans, oranje-appel; ondereind van een biljartkeu.
pomeransen, een biljartbal beneden het zwaartepunt stoten,
zodat hij terugrolt.
pommade, zalf, vooral haarzalf.
pommaderen, met pommade bestrij ken.
pommes frites, rauw gebakken
aardappelreepjes.
pomologie, leer der vruchten;
ooftkunde.

pomoloog, kenner van ooft - of
vruchtenteelt.

Pomona, godin van het ooft.
pompadour, bont bedrukte of

geweven stof.

pompe, praal, pracht; pompe

funêbre: lijkstaatsie.

pompernilckel, grof zwart West-

faals brood.

pompertje, o., (Barg.) valse

sleutel.

pompeus, prachtig; pralend,

pronkend; hoogdravend.

pompier, kleermaker in confectie-

magazijn, die costuums passend
maakt ; Zuidnederl.: brandweerman.
pompon, kleine bolvormige versiering.
ponceau, hoogrood.
ponceren, met puimsteen polijs ten ;
met houtskool inwrijven; met
merkinkt merken.
poncho, Zuidamerikaanse capemantel.
ponctueel, stipt, nauwkeurig.

pondemaat

316

pondemaat, Friese vlaktemaat,
ca. 37 are.
ponderabel, weegbaar.
ponderabilien, weegbare lichamen; dingen van gewicht.
ponderabiliteit, weegbaarheid.
pondereus, zwaar, gewichtig; nadrukkelijk.
donderositeit, zwaarwichtigheid.
pond sterling, Engelse munt
van 20 shilling.
ponem, (Barg.) gezicht; neus.
poneren, stellen, voordragen; onderstellen.
ponjaard, korte Spaanse degen;
dolk.
poris, instrument om gaten te
maken; zie ook punch.
pons asinorum, ezelsbrug,
hulpmiddel voor onwetenden.
pont, grote veerschuit.
ponteneur, zie point d'honneur.
pontianak, boze woudgeest in
Indonesie.
pontifex, opperpriester; pontifex
maximus: hogepriester; paus.
pontificaal, priesterlijk, bisschoppelijk.
pontificaal, o., of pontificale,
plichtenboek van een bisschop;
pauselijk en bisschoppelijk plechtgewaad ; ook: het beste pak.
pontificaat,o.,opperpriesterschap;
pauselijke waardigheid.
ponto, vierde troef in het omberof quadrillespel.
ponton, metalen schuitje van een
schipbrug; drijvende aanlegsteiger.
pontonnier, soldaat-bruggebouwer.
pony, klein (rij)paard, hit; ponyhaar: op voorhoofd recht afgeknipt haar.
pooien, (Barg.) eten; drinken;
zuipen; poorer: souteneur, patser, ploert.
pool, ceder der uiteinden van de
aardas of hemelas; trekpunt van
een magneet; winstkas van samenmerkende ondememingen;
georganiseerde wedderijen van

portament
sportverenigingen;
opstaande
haren van fluweel.
pop, (Barg.) gulden; een ziekte in
de tarwe.
pope, priester der Orthodoxe Kerk
in Rusland.
popeline, licht weefsel van katoen
of zijde.
poppekast, (Barg.) bedstede.
populair, aan het yolk eigen; gemakkelijk te begrijpen; gemeenzaam; gezien bij het yolk.
populariseren, onder de bevatting of het bereik van het yolk
brengen.
populariteit, volksgunst; het populair zijn.
populatie, groep op een begrensd
terrein levende wezens; individuen van eenzelfde biologische
soort.
populationist, tegenstander van
het malthusianisme.
populeus, dichtbevolkt.
populisme, Franse literaire richting na W.O. I; belangstelling
voor de lagere klassen.
pores, (Barg.) koe, rund.
poreus, met zeer kleine gaatjes
(porien), sponsachtig.
porfier, vulcanisch gesteente, purpersteen.
porie, kleine opening in de huid
van dieren en planten; open
ruimte tussen de moleculen.
pork, geperst varkensvlees.
pornocratie, heerschappij der
lichtekooien.
pornograaf, beschrijver van ontuchtige handelingen of tonelen
en toestanden.
pornografie, ontuchtige, schuine
lectuur of afbeeldingen.
Port in plaatsnamen: haven.
port, vrachtgeld voor postzendingen; Portugese wijn uit Oporto.
portaal, o., hoofdingang voor een
groot gebouw; gang bij een
trap.
portable, draagbare schrijfmachine.
portament, geleidelijke, slepende

portament
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overgang van een toon in een
andere.
portando (muz.), gedragen.
portant, a bout portant: van zeer
nabij, opeens.
portaten, o., mv., lijsten van de
dagelijks in de zeehavens aankomende goederen en van de
ontvangers daarvan.
portatief, draagbaar.
Porte, regering van Turkije (voorheen).
porte-bonheur, lett.: gelukaanbrenger ; platte armband met
inscriptie; klein sieraad aan de
horlogeketting.
porte-brisee, dubbele deur; vleugeldeur.
porte-clefs, sleutelring; gevangenbewaarder.
pone-crayon, tekenpen.
porte-drapeau, vaandeldrager.
portee, draagwijdte (van geschut);
bereik; bevatting; strekking.
porte-epee, degenriem.
portefeuille, brieventas; leren
map voor geld of papieren; map
voor rondzending van boeken en
tijdschriften; ambt van een
minister.
porte-lettres, brieventas.
porte-malheur, onheilsbode, ongeluksvogel.
pone-manteau, staande kapstok.
portemonnaie, (geld) beurs.
porter, sterk Engels bier.
porteren (zich voor iemand), voor
iemand opkomen; iemand ter
wille zijn.
porteur, toonder; houder van een
wissel.
porte-voix, scheepsroeper ; spreektrompet.
porticus of portiek, zuilengang;
overwelfde poort of deur.
portie, deel, aandeel; erfdeel.
portier, deurwachter; rijtuigdeur.
portiere, gordijn voor deuren.
portlandcement, cement uit gebrand mengsel van kalk en leem,
dat in water hard wordt en
blijft.

post
porto, zie port.
porto, vrachtloon; vervoerloon;
briefport.

porto-franco, vrijhaven.
portraiteur of portrettist, portretschilder.

portuur, tegenpartij, die ongeveer
gelijkwaardig is.

pose, houding; lichaamsstand.
pose, bezadigd; ernstig, bedaard.
poseren, model staan voor schilder
of fotograaf; een air aannemen.

poseur, aansteller.
positie, plaats; stelling; ligging,
stand, houding; betrekking.

positief, vaststaand; zeker; stellig;

bevestigend; positief recht: vastgesteld recht tegenover natuurrecht; positieve electriciteit: aantrekkende electriciteit; positieve
godsdienst: geopenbaarde godsdienst.
positief, stellende trap van bijv.
naamwoorden; het onbetwistbare; weer tot zijn positieven
komen: weer tot zich zelf komen;

afdruk van een negatief (fotografie) ; klein klavier van een
groot kerkorgel.
positivisme, o., wijsgerig stelsel
van Aug. Comte; wijsbegeerte
der ervaring, die elke kennis
buiten het zintuiglijk waarnemen
verwerpt.
positivist, aanhanger van het
positivisme.
positiviteit, bepaaldheid, zeker
heid.
positron of positon, positief geladen electron van de atoomkern.
posse, klucht.
possederen, bezitten.
possessie, bezit.
possessief, bezittend; bezittelijk.
possessivum, bezittelijk voornaamwoord.
possessoir, het bezit betreffend
(rechtsterm).
possessor, bezitter, eigenaar.
possibel, mogelijk.
possibiliteit, mogelijkheid.
post, na, later.

postaal
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postaal, de post betreffend.
postament of postement, o.,
voetstuk, onderstel.
postbox, postbus in postkantoor,
verhuurd aan particulier die daar
zijn post kan afhalen.
post-card, briefkaart.
postdateren, later dateren; de
datum later invullen.
posteren, op een post zetten; zich
posteren: postvatten.
poste-restante, op het postkantoor blijvend (om afgehaald te
worden).
posterieur, nieuwer, later; jonger
(van datum).
posterik, (Barg.) deur.
posteriores, zie: partes posteriores,
achterdelen, achterste.
posteriori, a posteriori: achteraf
beschouwd; volgens de ervaring.
posterioriteit, het van latere
datum zijn.
posteriteit, nakomelingschap.
post festum, na het feest, te laat.
postglaciaal, na de ijsperiode.
post(h)uum, komend of verschijnend na de dood van de vader,
van de auteur.
postiche, vals; kunstmatig.
postiches, valse haarwerken.
posticheur, haarwerker.
postiljon, postrijder; postiljon
d'amour: liefdesbode.
postille, korte uitleg op de bijbel.
postincunabel, boek gedrukt tussen 1501-1540.
postludium, o., naspel.
postmortaal, post mortem, na
de dood.
postnumerando (betalen), na de
levering (betalen).
postpositie, achter (aan) stelling.
postscriptum, o., (afkorting P. S.)
naschrift.
postulant, o., grondstelling, die
zonder bewijs wordt aangenomen: in wiskunde axioma;
in R.K. Kerk: proeftijd ATOOr intrede in orde.
postulant, sollicitant naar een

pourboire

post; iemand die zijn postulaat
uitzit.
postuleren, iets aannemen dat
onbewezen is; aanvraag indienen om in orde opgenomen te
worden.
postuur, gestalte, houding.
potage, soep.
potator, drinker.
pot-au-feu, vlees met bouillon en
groenten.
pot de chambre, kamerpot;
nachtpot.
potent, krachtig, machtig; tot bijslaap in staat.
potentaat, machthebber ; gekroond hoofd; iemand die zich
zeer laat gelden.
potentiaal, electrische kracht in
elk punt op zich zelf genomen.
potentie, macht; innerlijk vermogen; sexueel vermogen; in potentie: tot mogelijkheid van verwezenlijking.
potentieel, als mogelijkheid bestaand, in aanleg aanwezig.
potestaat, titel van voormalig
landvoogd in Friesland.
potomanie, drankzucht.
potpourri, mengelmoes; muziekstuk, dat uit brokken van verschillende melodieen bestaat.
pots, (Barg.) knevel, snorrebaard.
poturger, (Barg.), iemand, die
met kwartjesvinders heult.
poudre, poeder; poudre de riz:
rijstepoeder, wit blanketsel.
pouf, ronde, opgevulde lage zetel
zonder leuning; voetkussen.
poularde, vet gemest jong hoen.
poule, potspel (biljart).
poulet, soepvlees.
poupon, pop, dotje.
pour acquit, voor ontvangst; als
bewijs, dat een rekening voldaan
is.
pour acquit de conscience, om
zijn geweten gerust te stellen.
pour besoin de la cause, ter wille
van de zaak.
pourboire, o., drinkgeld, fooi.

pour condoler
pour condoler. omzijnleedwezen

te betuigen (p.c.)
pour feliciter, om geluk te wensen (p.f.)
pour le merite, om de verdienste
(hoogste Duitse militaire onderscheiding).
pourparlers, gesprek, bespreking
zonder veel pourparlers: zonder
veel omslag.
pour passer le temps, voor tijdpassering.
pour peu, het scheelde weinig.
pousse-café, glaasje likeur bij de
koffie.
pousseren, voortdrijven; voorthelpen; zich pousseren: zich op
de voorgrond plaatsen.
poverino, arme drommel.
pozer, (Barg.) cent, duit.
praaien, ontmoeten op zee (van
twee schepen) en elkaar toespreken.
prachen, vleien, pochen, bluffen.
practicabel, uitvoerbaar, doelmatig, bruikbaar.
practicien, iemand die geboetseerd
ontwerp van beeldhouwer overbrengt in hout of steen.
practicum, practisch werk aan
school of universiteit.
practicus, iemand, die ervaren is
in de toepassing van zijn vak.
prado, wandelweg; lusthof; diergaarde bij Madrid.
praeadvies, zie: preadvies.
praeses, voorzitter.
pragmatisch, zakelijk, met feiten
werkend, op de praktijk gericht;
pragmatische geschiedschrijving:
geschiedschrijving, die zich zo
dicht mogelijk aan de feiten
houdt, een zakelijk verhaal doet
en niet bespiegelt.
prahoe, (Indon.) prauw.
prairial, negende maand in de
Franse republiek van 20 mei 18 juni .
prairie, weide; grote met gras begroeide vlakte in Noord-Amerika.
praktisch, werkdadig; van dadelijk nut; toepasselijk.
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preceptum

praktijk, beroepswerkzaamheid;

uitoefening; toepassing van de
theorie; gezamenlijke patienten
of clienten; praktijken: handelingen (ongunstig).
praktizeren, een beroep uitoefenen.
praktizijn, zaakwaarnemer.
pralines, chocolade-bonbons, gevuld met fondant, likeur, enz.
prames, o., (Barg.) aandeel, portie.
praxis, zie: praktijk.
pre, voor, vooraan ; het pre hebben;
een streepje voor hebben.
preadamieten, mensen, die verondersteld worden geleefd te
hebben voor Adam.
preadvies, o., voorlopig uitgesproken mening of gevoelen.
prealabel, voorafgaand; prealabele kwestie: vraag, die eerst moet
worden uitgemaakt, voor andere
punten aan de orde komen.
prêambule, voorrede, inleiding;
omhaal van woorden.
preambuleren, van een voorrede
voorzien; veel omhaal maken.
prebende, kerkelijke bediening,
waaraan inkomsten uit kerkelijke
goederen verbonden zijn.
precair, onzeker, twijfelachtig;
hachelijk, bedenkelijk.
precario, bij wijze van gunst, tot
wederopzeggens toe; recht om
balkons enz. boven de openbare
grond te hebben; het daarvoor
verschuldigde (precariogelden).
precautie, voorzorg.
precautioneel, vol voorzorg; voorzichtigheidshalve.
precaveren, zich in acht nemen.
precedent, o., het voorafgaande;
een gelijk geval, waarop men
zich beroept.
precedentie, voorrang.
precederen, voorafgaan.
precept, o., voorschrift; gebod.
preceptor, leraar.
preceptoraat, o., leraarsbetrekking.
preceptum, o., zie: precept.

precessie
precessie, verplaatsing van de

320

nachteveningspunten op de
ecliptica.
precies, nauwkeurig; juist.
precieus, kostbaar, gekunsteld.
precieuse, vrouw met gemaakte
manieren en gekunstelde spraak
(17de eeuw).
preciosa, kostbaarheden.
precipieren, vooruit nemen, voorschrijven, bedenken.
precipitant, o., neerslag, bezinksel.
precipitatie, neerslag; neerstorting ; overijling; haast.
precipitato, zeer versneld (in muz.)
precipiteren, overhaasten; (doen)
neerslaan of bezinken.
preciseren, beknopt en duidelijk
opgeven of uitdrukken.
precisie, juistheid; nauwkeurigheid van uitdrukking.
precluderen, afwijzen; vervallen
verklaren.
preclusief, afwij zend.
precociteit, vroegrijpheid.
preconisatie, plechtige aanstelling
van een bisschop; aanprijzing.
preconiseren, in de hoogte steken ;
prijzen; een bisschop aanstellen.
precox, voorbarig, vroegrijp.
precurseur, voorloper, voorbode.
predelibereren, vooruit overwegen ; vooraf overleggen.
predestinatie, voorbeschikking.
predestineren, voorbeschikken,
vooraf bepalen.
predetermineren, vooraf bepalen.
predicaat, o., titel; het gezegde in
een zin.
predicament, o., eigenschap, benaming, begrip.
predicatief, met de functie van
predikaat.
prediceren, voorzeggen, toekennen.
predictie, voorzegging; voorspelling.
predikatie, toespraak; preek.
predilectie, voorliefde; voorkeur.
predisponeren, vooraf vatbaar
maken; voorbereiden.

prematuur
predispositie, aanleg, vatbaarheid.

predominatie, overheersing, overwicht.

predomineren, overheersen, de
overhand hebben.

preeminentie, voortreffelijkheid;
voorrang.

preemtie, vtiOrkoop; naasting.
preexistentie, vooraanwezigheid,

het voorafbestaan van de ziel in
een vroeger lichaam.
preexisteren, vooraf bestaan.
prefatie, voorrede; inleiding tot de
consecratie als deel van de mis.
prefect, landvoogd, stadhouder;
bestuurder van een arrondissement in Frankrijk.
prefectuur,
stadhouderschap;
waardigheid en ook woning van
een prefect.
preferabel, verkieselijk.
preferent, verkieselijk; de voorrang toekomend; preferente aandelen: aandelen, waaraan voorrechten zijn toegekend.
preferentie, voorkeur, voorrang.
prefereren, de voorkeur geven.
prefix, o., voorvoegsel (taalkunde).
pregnant, zinrijk; rijk aan inhoud.
bondig.
prehistorisch, voorhistorisch.
prejudicie, vooroordeel, afbreuk;
nadeel; voorlopige beslissing.
prejudicieren, vooruitlopen op;
beslissen of handelen, waarmee
men zich gebonden heeft; benadelen.
prejuge, o., vooroordeel.
prelaat, hoge r.k. geestelijke met
eigen rechtsgebied (bisschop,
kardinaal, abt).
preleveren, voorafnemen; afhouden.
preliminair, voorafgaand, inleidend.
prelninairen, voorlopige onderhandelingen over een (vredes)verdrag.
preluderen, voorspelen, inleiden.
preludium, o., voorspel, inleiding.
prematuur, voorbarig; voortijdig.

prematuriteit
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prematuriteit,
voorbarigheid;
ontijdigheid.
premeditatie, overleg, beraming,
voorbedachte raad.
premie, beloning: prijs: geschenk;
assurantiebedrag; premielening:
lening met kans op toeslag bij uitloting; premielot: aandeel in
premielening; premie-affaire:
speculatie, waarbij men tegen betaling van zekere som recht heeft
op een aandeel, terwijl als inkoopsprijs geldt de waarde op de
dag, dat de affaire begon.
premier, eerst, voornaamst, eerste
minister, hoofd van het kabinet;
jeune premier: mannelijke hoofdrolspeler in stuk met liefdesintrige.
premiere, eerste voorstelling van
een toneelstuk, opera, film enz.
premisse, veronderstelling, waarvan men bij een conclusie of
onderzoek uitgaat; een der twee
grondstellingen van een sluitrede.
premissis premittendis, met
vooropstelling van wat vooropgesteld moet worden.
premuneren, bij voorbaat versterken, beveiligen.
prenataal, voor de geboorte.
prenez garde, pas op.
prenomen, o., voornaam.
prenumerando, bij vooruitbetaling.
preoccupatie, vooringenomenheid; vooraf opgezette mening;
bezorgdheid.
preoccuperen (zich), zich bezighouden met.
preopineren, het eerst zijn mening zeggen.
preordinatie, voorbeschikking.
preparaat, kunstmatig toebereid
middel; uitgesneden weefsel, dat
Loebereid is voor microscopisch
onderzoek; voor anatomisch onderzoek klaar gemaakt lichaamsdeel.
preparatie, voorbereiding; aanstalte.
preparatieven, toebereidselen.

presenteren
preparatoir, voorbereidend.
preponeren, voorbereiden, toebereiden, klaar maken.
preponderantie, overwicht, meerderheid.
preponeren, vooraan plaatsen.
prepositie,
vooropplaatsing;
voorzetsel.
prepotentie, overmacht.
preputium, voorhuid van de penis.
prerafaelieten, Engelse schilders
die de voorgangers van Rafael
tot voorbeeld namen.
prerafaelisme, o., leer, die verkondigt, dat de schilderkunst
haar toppunt heeft bereikt onder
de voorgangers van Rafael
(1483-1520).
prerogatief, o., voorrecht.
presbyopie, verziendheid door
ouderdom.
presbyter, ouderling; priester,
ambtsdrager in oudste christelijke
gemeenten.
presbyterianen, protestanten in

Engeland en Schotland, die geen
bisschoppen erkennen, maar
raad van ouderlingen macht
toekennen.

presbyterium, colleges van priesters ; priesterkoor in R.K. Kerk.

prescientie, voorkennis.
prescriberen, voorschrijven, verordenen; verjaren.
prescriptie, voorschrift, verjaring.
preseance, voorrang.
presenning, geteerd, waterdicht
dekkleed van zeildoek.
present, aanwezig; geschenk.
present company exepted, de
aanwezigen uitgezonderd.
presentabel, toonbaar.
presentant, toonder van een
wissel.
presentatie, aanbieding (van wissel) ; voorstelling (bijv. van iemand aan het hof).
presenteren, aanbieden; verto-

nen; voorstellen; het geweer presenteren: het geweer met beide
handen voor zich uit in de hoogte
houden.

presentie
presentie, tegenwoordigheid; aanwezigheid; presentiegeld: vergoeding voor het bijwonen van
een vergadering; presentielijst:
lijdt van de aanwezigen.
preservatie, bewaring; voorkoming.
preservatief, o., voorbehoedmiddel.
preserveren, bewaren; verduurzamen, behoeden voor.
president, voorzitter; titel van
staatshoofd in republiek.
presidentiaal, zie: presidiaal.
presideren, voorzitten; president
zijn.
presidiaal, wat des voorzitters is.
presidium, o., voorzitterschap.
presomptie, zie: presum(p)tie.
pressant, dringend; wat geen uitstel lijdt.
pressentiment, o., voorgevoel`
vermoeden.
presse-papier, o., zwaar voorwerpje op papieren gelegd om ze
bijeen to houden.
presseren, haast hebben; dringen.
pressie, drang, druk; aandrang.
pressuur, druk, bezwaar.
prestamente, (muz.) haastig.
prestanten, grote tinnen orgelpijpen.
prestatie, verrichting; wat verricht is (meest in lovende zin).
presteren, verrichten; een eed
presteren: afleggen.
prestidigitateur, goochelaar.
prestige, o., gezag; invloed; overwicht.
presto, snel; prestissimo: zeer snel.
presumabel, vermoedelijk.
presumeren, veronderstellen; vermoeden.
presum(p)tie, vermoeden, gissing,
verdenking.
presumtief, vermoedelijk.
presunitueus, aanmatigend, verwaand.
presupponeren, veronderstellen.
presuppositie, veronderstelling.
pretendent, eiser; iemand, die
aanspraak maakt op een troon;
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iemand, die naar de hand van
een meisje dingt.
pretentie,voorwendsel;aanspraak,
aanmatiging.
pretenderen, beweren, staande
houden; eisen voorwenden.
pretentieus, aanmatigend; waanwijs; veeleisend.
preteren, verschaffen, lenen.
pretext, o., voorwendsel, schijnreden.
pretiosa of preciosa, kostbaarheden.
pretor, voornaam staatsambtenaar in het oude Rome; aanvoerder.
pretorianen, lijfwacht der Romeinse keizers.
preuvelen, (Barg.) praten, babbelen.
prevalent, de voorrang hebbend.
prevalentie, overwicht, overhand.
prevaleren, de overhand hebben,
meer zijn; zich prevaleren (handelsterm) zich doen terugbetalen; zich schadeloosstellen; zich
prevaleren van: zich bedienen
van.
prevaricatie,
plichtsverzuim
(vooral van ambtenaren).
prevenant, voorkomend, vriendelijk.
prevenieren, voorkomen; vooraf
berichten.
preventie, voorkoming; waarschuwing.
preventief, voorkomend, verhinderend ; behoedend; preventieve
hechtenis: voorlopige hechtenis.
prevOt, onderschermmeester; titel
van hoge ambtenaren.
priapisch, als Priapus, god van de
vruchtbaarheid en zinnelijke lust;
geil.
priemerik, (Barg.) zwerver, landtoper; ook: geestelijke.
priemgetal, getal dat alleen door
1 en zich zelf deelbaar is.
priesnitzverband, koudwaterkompres.
prij, aas; boze vrouw.
prima, hoogste klasse van een

prima
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gymnasium; eerste stem in een
gezang; eerste, beste, voornaamste.
primaat of primas, eerste of opperste bisschop, titel van paus als
eerste der R.K. Kerk.
prima ballerina, eerste balletdanseres.
prima donna, eerste zangeres.
primair, eerste; oorspronkelijk;
beginnend; primaire getallen:
ondeelbare getallen; primaire
scholen: lagere scholen.
primaten, orde der hoogst ontwikkelde zoogdieren, die der
apen.
prima vista, op zicht (van een
wissel), op het eerste gezicht, van
het blad (muziek spelen); voor
de eerste maal.
prime, eerste toon van elke toonladder; de eerste drukzijde,
schoondruk; het eerste biduur in
het klooster.
primeren, zich boven anderen

kelijkst; gewichtigst; ten principale: wat de hoofdzaak aangaat.
principale, voornaamste partij in
orkeststuk.
principe, o., grondbeginsel, grondstelling ; beweeggrond.
principieel, beginselvast; in beginsel.
prins, (Barg.) politieagent.
prinsemarij, (Barg.), politic,
justitie.
prints, gladde gedrukte katoenen
stoffen.
prior, eerste; vroegere.
prior, (yr. priores) overste van een
klooster.
priora, vroegere gebeurtenissen.
priori (a), van to voren, vooraf.
prioriteit, voorrang; prioriteitsaandelen, zie: preferente aandelen ; prioriteitsschulden: schulden
die eerst betaald moeten worden.
priorij, klooster onder een prior (es) .
prise, vangst; buit; snuifje.
prise d'eau, watervang (voor wa-

primeur, het eerste, eersteling;
eerste bericht; de eerste jonge
groente; snufje.
primitiae, eerstelingen, eerste
vruchten.
primitief, oorspronkelijk; eenvoudig; onbeholpen; gebrekkig.
primitieven, de schilders van de
vroege middeleeuwen,
primo, ten eerste.
primogenitus, eerstgeborene.
primogenituur, eerstgeboorterecht ; voorrecht van eerstgeborene (n).
primordiaal, oorspronkelijk, aanvankelijk ; ook: grondig.
primula veris, sleutelbloem.
primus, de eerste; primus inter
pares: de eerste onder zijns gelijken; ook: kooktoestel: petroleumvergasser.
princeps, eerste, voornaamste;
aanvoerder, vorst.
principaal, meester; werkgever;
patroon.
principaal, voornaamst, hoofdza-

priseren, schatten.
priseur, schatter.
prisma, lichaam met evenwijdige
en congruente boven- en grondvlakken en willekeurig aantal
zijvlakken; prismatische kleuren:
regenboogkleuren.
prison, gevangenis.
privaat, particulier, niet-ambtelijk.
privaat, o., geheim gemak.
privaat docent, onbezoldigd toegelaten docent aan universiteit
of hogeschool.
privatie, beroving; ontbering.
privatief, berovend; uitsluitend.
privatim, in het bijzonder; in het
geheim; particulier.
privatissimum, apart college voor
enkele studenten.
prive, eigen, afzonderlijk; priveleven : zijn leven als privaat persoon; uit zijn privebeurs: uit
eigen beurs.
priveren, beroven, onttrekken.
privilege, o., voorrecht; vrijheids

verheffen, de eerste zijn.

terleiding).

-
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oorkonde.

privilegieren, bevoorrechten; een
vergunning of vrijheid toestaan.

priviligium fori, recht der gees-

telijken op rechtspraak door geestelijken.
Privy Council, geheime raad, raad
van state (in Engeland).
prix, prijs, waarde; prix fixe: vaste
prijs; a tout prix: tot elke prijs.
Prix de Rome, prijs aan kunstenaars gegeven voor een verblijf
te Rome.
prize-fight, wedstrijd om prijzen
(vooral boksen).
pro, in Latijn: voor.
pro aris et focis, voor altaren en
haardsteden.
probaat, uitstekend, voortreffelijk,
afdoende.
probabel, waarschijnlijk, vermoedelijk.
probabilisme, leer volgens welke
alleen waarschijnlijkheid, geen
zekerheid bestaat.
probabiliteit, waarschijnlijkheid;
geloof baarheid.
probatie, proefneming; bewijs.
probatum est, het is op de proef
gesteld en goed bevonden.
probeernaald, toetsnaald (voor
het onderzoek van goud en zilver).
probeersteen, toetssteen.
proberen, beproeven, onderzoeken.
probiteit, rechtschapenheid, goede
trouw.
probleem, o., vraagstuk; raadsel;
moeilijk op te lossen vraag.
problematiek, probleemstelling.

problematiek, problematisch,
twijfelachtig, raadselachtig.

procêde, o., wijze van bereiding;
werkwijze.

procederen, een rechtsgeding
voeren.

procedure, werkwijze; rechtsgeding; rechtspleging.

procent, zie: percent.
proces, o., rechtsgeding; werking;
ontwikkelingsgang, verloop.

processie, plechtige optocht of

pro Deo
ommegang; bede- of kerkvaart.

proces-verbaal, o., ambtelijk rap-

port omtrent een feit, misdaad of
overtreding; bekeuring.
proclamatie, plechtige bekendmaking; afkondiging.
proclameren, uitroepen tot; openlijk bekendmaken.
proclisis, aansluiting van toonloos woord bij volgend, bijv.:
'tis = het is.
procrastinatie, verdaging, uitstel, vertraging.
procrastineren, uitstellen.
procreatie, voortbrenging, verwekking.
procreeren, voortbrengen, verwekken.
procrustus, eigenlijk: rekker, in
Romeinse fabel een rover, die
zijn slachtoffers op een bed legde; hij hakte hun de voeten af,
als die buiten het bed uitstaken,
of rekte hun lichamen uit, wanneer die korter waren dan het
bed; procrustusbed: pijnlijke
positie onder dwang.
procul, verre.
procura, honararium; procuratie.
procuratie, volmacht.
procuratiehouder, gevolmachtigde van een zaak.
procurator, beheerder der financièn van een klooster.
procureren, beheren;waarnemen,
verschaffen.
vertegenwoordiger
procureur,
van partijen in burgerlijke rechtszaken.
procureur-fiscaal, vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie bij de Bijzondere Gerechtshoven en Bijzondere Raad
van Cassatie.
procureur-generaal, eerste ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij een gerechtshof of de
Hoge Raad.
prodeaan, iemand die pro Deo
procedeert.
pro Deo, om Gods wil; gratis,
kosteloos.

prodigaliteit
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proglottiden

prodigaliteit, verkwisting.
prodigeren, verkwisten.
prodigieus, wonderbaar; verba-

professional, iemand, die een

pro domo (sua), voor eigen huis;

professor, hoogleraar; ook : leraar

prodotto, zuivere opbrengst.
prodromus, voorloper; inleiding;

professoraal, tot het hoogleraars-

zingwekkend.

voor eigen zaak.

naam van Johannes de Doper in
de oosterse kerken; prodomaaltijdperk : tijdperk der voorboden
van een ziekte.
producent, voortbrenger.
produceren, voortbrengen; opbrengen; voor de dag brengen.
product, o., voortbrengsel, vrucht,
bedrag; de uitkomst van een
vermenigvuldiging.
productie, voortbrenging; opbrengst.
productief,voortbrengend,vruchtbaar.
productiviteit, vermogen om
voort to brengen; scheppende
kracht; vruchtbaarheid.

pro ecclesia et pontifice, voor

Kerk en Paus; pauselijke ridderorde.
proeminent, vooruitstekend; opvallend.
proeminentie, het vooruitsteken;
het opvallen.
pro et contra, voor en tegen.
profaan, ongewijd ; on (t) heilig(end) ; werelds.
profanatie, ontheiliging; heiligschennis.
profaneren, ontwijden, ontheiligen.
profanum vulgus, zie: odi.
profeet, ziener; voorspeller; godsgezant; profetes: zieneres, voorspelster.
profereren, uitbrengen, uiten.
profes, degene, die een kloostergelofte heeft afgelegd of in de
geheimen ener orde is ingewijd.
professen, kloostergeloften doen
afleggen.
professie, belijdenis, aflegging
van kloostergelofte; beroep.

sport als beroep uitoefent.

professioneel, wat het beroep of
bedrijf betreft.
in Z.-Ned.

ambt behorend; ook : geleerd,
deftig, pedant.
professoraat, o.,hoogleraarsambt.
profetenkoek, koek van boterdeeg, bestrooid met fijngehakte
amandelen, suiker en kaneel.
profeteren, voorspellen.
profetie, voorspelling.
proficiat, wel bekome het u!
profiel, o., gezicht van ter zijde gezien; in techniek en bouwkunde:
verticale doorsnede.
profijt, o., winst, voordeel; opbrengst.
prof ijtelijk, voordelig; geldig
(rechtsterm).
profileren, de dwarssnede van een
gebouw, enz. tekenen; in profiel
voorstellen.

profitabel, voordelig; nuttig.
profiteren, voordeel trekken; gebruik maken.

profiteur, iemand die op onoorbare wijze profijt van iets trekt.

proflueren, ontspringen, voortvloeien.

profond neglige, nachtgewaad.
pro forma, voor de leus, voor de
vorm.

profundimetrie, dieptemeting.
profundis (de), uit de diepten
(beginwoorden van 33ste psalm).

profunditeit, diepte; grondigheid.
profusie, overvloed; verkwisting.
profuus, overvloedig, verkwistend.
profylacticum, o., voorbehoed-

middel tegen ziekte of zwangerschap.
profylactisch, voorbehoedend.
profylaxe,voorkoming van ziekten.
progeneratie, voortteling.
progenereren, verwekken.
progenituur, nakomelingschap.

proglottiden, geledingen van de
lintworm.

prognaten
prognaten, mensen met voor-
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uitspringende onderkaak.
prognathie, het vooruitspringen
van de onderkaak.
prognose, vaststelling van vermoedelijk verloop van een ziekte
of gebeurtenis.
prognosticum, o., voorteken.
prognostiek, kunst van het voorspellen.
program of programma, o., lijst
van hetgeen er op een feest,
concert, enz. zal plaatshebben;
bijzonderheden van een leercursus ; verklaring van een politieke partij of van een ministerie.
programmamuziek, muziek met
min of meer scherp omschreven
inhoud.
progressen, vooruitgang, vorderingen.
progressie, trapsgewijze opklimming, toeneming;
progressief, opklimmend, toenemend ; vooruitstrevend ; progressieve belasting: belasting, die
trapsgewijs opklimt naar de
draagkrachtderbelastingbetalers.
progymnasium, o., inleidende
school voor een gymnasium.
prohiberen, verhinderen, beletten.
prohibitie, verbod, verhindering.
prohibitief, belemmerend, verbiedend.
prohibitiestelsel, stelsel van belemmerende bepalingen inzake
in- en uitvoer.
prohibition, in 1920 in de V.S. ingevoerd, in 1933 opgeheven
alcoholverbod.
prohibitionist, voorstander van
verbod of beperking van fabricage van en handel in bepaalde
artikelen, inzonderheid sterke
drank.
project, o., ontwerp, plan, oogmerk, bedoeling.
projecteren, ontwerpen, van plan
zijn; in lichtbeelden vertonen.
projectie, het afbeelden van een
voorwerp op een plat vlak door

promenoir
het neerlaten van loodlijnen op
dat vlak of door overbrenging
d.m.v. lichtstralen; de afbeelding zelf; projectielantaarn:
lantaarn die beelden van sterk
belichte voorwerpen op een wit
doek werpt.
projectiel, o., elk lichaam, dat
met kracht wordt uitgeworpen,
bijv. kogel uit kanon.
projector, instrument voor het
overbrengen van een beeld cp
een vlak.
Pro Juventute, voor de jeugd,
naam van vereniging ten behoeve
van verwaarloosde jeugd.
prol, afk. van proleet.
prolapsus, uitzakking, uitredding.
proleet, grof, onbeschaafd persoon, poen.
prolegomena, o., my., inleiding;
voorafgaande opmerkingen
prolepsis, het bij voorbaat beantwoorden van een mogelijk to
maken tegenwerping.
proleptisch, vooruitlopend op.
proletariaat, o., de klasse der nietbezittenden.
proletariers, in het oude Rome de
arme burgers, die de staat alleen
dienden met hun proles: hun
nakomelingen; thans • bezitloze
arbeiders.
pro libito, naar believen of goedvinden.
prolifiek, vruchtbaar.
prolixe, wijdlopig; uitvoerig.
prolixiteit, wijdlopigheid.
prologus of proloog, voorafspraak : inleiding.
prolongabel, verlengbaar.
prolongatie, verlenging; uitstel,
geldverstrekking op effecten.
prolongeren, verlengen, i.h.b. de
vervaltermijn van wissels.
proloog, zie : prologus.
prolusie, voorspel.
pro memorie, ter herinnering.
promenade, wandeling; wandelweg, wandelplaats.
promeneren, wandelen.
promenoir, wandelgalerij.

promesse
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promesse, belofte, schuldbekentenis.
pro mille, per duizend.
prominent, vooruitstekend; uitstekend; voortreffelijk.
promiscue, vermengd, door elkaar.
promiscuiteit, vermenging; ongeregeld geslachtsverkeer.
promissie, belofte, toezegging.
promittent, ondertekenaar van
een promesse.
promitteren, beloven.
promontorium, voorgebergte.
promotie, bevordering; plechtigheid, waarbij iemand de graad
van doctor wordt toegekend.
promotor, iemand die voor onderneming project opstelt en belangstellenden en kapitaal bijeenbrengt ; iemand die beroepssportlieden opleidt en introduceert; hoogleraar die leiding
geeft bij het schrijven van een
proefschrift en bij de promotie.
promotus, bevorderde.
promovendus, candidaat voor
een academische promotie, doctorandus.
promoveren, bevorderen; de doctorstitel verwerven of toekennen.
prompt, vlug, stipt, vaardig.
promptitude, vlugheid, stiptheid,
vaardigheid.
promulgatie, afkondiging van
kerkelijke voorschriften
promulgeren, afkondigen, bekrachtigen.
prondel, prul (Zuidned).
pronikgetal, som van een getal
en de tweede macht van dat
getal.
pronomen, o., voornaamwoord.
prononceren, uitspreken; uitspraak doen; geprononceerde
trekken: sterk sprekende trekken.
prononciatie, uitspraak; bekendmaking.
pronselen, kwanselen, ruilen.
pronunceren, zie: prononceren.
pronunciamento, openbare opstandsverklaring in Spanje en

propos
Zuid-Amerika, vandaar ook: opstand.
proof, bestand tegen.
proosdij, ambt en woning van
een proost.
proost, kloostervoogd, voorzitter
van een kapittel.
propaan, kleur- en reukloos gas,
ontstaat bij petroleum-raffinage.
propaganda, alle middelen, die
gebruikt kunnen worden om een
leer te verbreiden.
propagandacollege, missiehogeschool voor priesters te Rome.
propagandist, iemand, die propaganda maakt.
propagatie, voortplanting, verspreiding, uitbreiding
propageren, verbreiden; meningen verbreiden, propaganda
maken voor.
pro patria, voor het vaderland.
propedeutica of propedeuse,
voorbereidende kundigheden.
propedeutisch, voorbereidend,
alleen van examen gezegd, voorafgaand aan candidaatsexamen.
propellor, schroef tot voortstuwing
van schip of vliegtuig.
propensie, neiging.
pro persona, per persoon, per
hoofd; op de man af.
preplasma, o., model van klei
voor beeldhouwwerk.
propolis, voorstad; hars of gom,
die de bijen gebruiken om de
scheuren en gaten in de korven
te dichten.
proponent, candidaat in de theologic, die bevoegd is voor het
ambt van predikant.
proponeren, voorstellen; voorslaan ; propoost : voorstel.
proportie, evenredigheid, verhouding.
proportioneel, evenredig.
proportioneren, evenredig maken; afmeten; naar zekere verhoudingen inrichten.
propos (a), ter zake, zeg eens;
zich niet van zijn a propos laten
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brengen: zich niet van zijn stuk
laten brengen.
propositie, voorstel, voorslag.
propria mama, eigenhandig.
proprietair, eigenaar, in het bijzonder grondeigenaar.
proprieteit, eigendom; eigenaardigheid.
proprio motu, uit eigen beweging
proprium, gedeelte uit missaal en
brevier, dat op bepaalde tijden
gelezen of gezongen moet worden.
propugnatie, verdediging.
propulsie, voortstuwing.
propyleeen, poortgebouw op
Acropolis te Athene ; brede zuilengalerij als ingang van tempelgebouw.
pro rata, naar verhouding; elk
naar zijn aandeel.
prorector, plaatsvervangend rector.
pro rege, lege, grege, voor
koning, wet en yolk.
prorogatie, verlenging, verdaging ; uitstel.
prorogatief, verschuivend, verdagend.
prorogeren, verschuiven, verdagen ; uitstellen.
pro saldo, bij slot van rekening.
proscenium, voortoneel, gedeelte
van het toned v6Or de gordijnen.
proscriberen, verbannen, vogelvrij verklaren; uitsluiten.
proscriptie, verbanning; vogelvruverklaring ; verwerping.
prorector, assistent van een hoogleraar in de ontleedkunde, die
o.a. de preparaten voor het
college vervaardigt.
pro secundo, ten tweede.
prosecutie, vervolging.
proseliet, bekeerde; bekeerling.
proselietenmaker, zieltjeswinner.
proselitisme, o., bekeringszucht.
prosenchym, vezelweefsel van
planten.
pro senectute, voor de ouderdom.
prosit, wel bekome het U.

protectoraat

prosodie, leer der accenten en

metra in de verskunst ; in de muz. :
leer der toonmeting.
prosopalgie, aangezichtspijn.
prosopografie, persoonsbeschrijving, karaktertekening.
prosopopeia, persoonsverbeelding, het voorstellen van levenloze voorwerpen of abstracte
begrippen als levende wezens.
prospect, o., uitzicht; wijze van
zien; aanblik ; schets van het uitwendig voorkomen.
prospecteren, een terrein onderzoeken om delfstoffen te yinden.
prospector, mijnbouwkundige,
die een terrein onderzoekt.
prospectus, o., aankondiging omtrent een uit te geven boekwerk,
een op te richten zaak of maatschappij.
prospereren, gedijen, bloeien.
prosperiteit, welstand, bloei, welvaart.
prostaat, voorstanderklier.
prosternatie, nederknieling; voetval.
prosterneren, zich ter aarde
werpen, een voetval doen.
prostituee, publieke vrouw.
prostitueren, onteren; aan ontucht prijsgeven.
prostitutie, betaalde ontucht.
prostratie, verzwakking, krachteloosheid, voetval.
protagonist, voorvechter.
protaminen, eenvoudigste eiwitstoffen, oplosbaar in water.
pro tanto, voorzover mogelijk.
protectie, bescherming; begunstiging.
protectionisme, o., stelsel van bescherming van nationale nijverheid, handel en landbouw door
invoerrechten.
protectionist, voorstander van
het protectionisme.
protector, beschermer, begunstiger ; beschermheer.
protectoraat, beschermheerschap;
ook: gebied, dat door een grote

protectoraat
mogendheid in bescherming
wordt genomen; afhankelijk gebied.
protegge), beschermeling (e), gunsteling (e) .
protegeren, beschermen; begunstigen.
protein, algemene benaming van
het plantaardig en dierlijk eiwit.
protest, o., verzet; tegenspraak;
niet-aanneming van een wissel.
protestanten, oorspronkelijk een
benaming voor de Luthersen, die
op de Rjksdag to Spiers in 1529
„protesteerden" tegen de besluiten der R.K. Kerk; thans een
naam aan alle hervormden toegekend.
protestantisme, o., leer en geloof
van de protestantse godsdienst.
prostestatie, verklaring, waarin
men tegen iets opkomt; tegenspraak.
protesteren, tegenspreken, in verzet komen; tegen iets opkomen;
wisselprotest opmaken.
Proteus, zeegod, bij de Romeinen
die zich in velerlei gedaante vertoonde, vandaar: onbetrouwbaar
man, die dikwijls van mening
verandert.
prothese, kunstmatige vervanging
van ontbrekend lichaamsdeel;
kunstgebit.
prothesis, het bijvoegen van een
letter aan het begin van een
woord; het aanzetten van kunstledematen.
protisten, benaming voor oerplanten of -dieren.
protocol, officieel verslag van een
proces, gebeurtenis enz. door een
bevoegd persoon ; notaris-archief;
geheel van regels en ceremonieel
in het internationaal en diplomatiek verkeer.
protocolleren, een protocol opstellen of op schrift brengen.
protofyten, zeer laag staande
eëncellige planten.
protografie, eerste ontwerp van
een tekening of geschrift.
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provianderen

proton, kern van waterstofatoom.
protonotarius, hoge geestelijke,

die met het opmaken der pauselijke akten is belast.
protoplasma, o., levende celstof.
protoplast, het eerstgevormde;
de eerste mens.
prototype, o., toonbeeld; eerste
voorbeeld; oorspronkelijk model.
protozoal, eencellige diertjes.
protractie, vertraging, uitstel.
protraheren, op de lange baan
schuiven; uitstellen.
protrombine, eiwitachtige stof
in bloedplasma.
protuberans, uitsteeksel van de
corona van de zon.
protuberantie, uitwas.
protutor, toeziende voogd.
protz, opgeblazen mens, bluffer.
prouesse, moedige daad, dapperheid.
prouveren, bewijzen; aantonen;
dit prouveert voor hem: dit pleit
voor hem.
prove, inkomen uit geestelijke
goederen, i.h.b. die van een
kanunnik; toelage aan bewoners
van stift, hof)e, enz.
Provencaals, taal, die in het
zuiden van Frankrijk wordt gesproken.
provenier, iemand, die een prove
bezit, of in een proveniershuis
verpleegd wordt.
provenieren, opbrengen, afwerpen.
proveniershuis, o., hofje; gasthuis voor ouden van dagen;
armhuis.
provenu, opbrengst, voordeel; bedrag.
proverbe of proverbium, o.,
spreekwoord; zedespreuk.
proverbiaal, spreekwoordelijk.
proverbieus, rijk in spreekwoorden.
proviand, mondvoorraad, teerkost, levensmiddelen.
provianderen, van voorraad of
leeftocht voorzien.

providentie
providentie, voorzienigheid, voorzorg.

providentieel, door de voorzienigheid beschikt; voorziend.

provinciaal, uit de provincie af-

komstig; gewestelijk; Provinciale
Staten: bestuurscollege of raad
van een provincie, tevens kiescollege voor de Eerste Kamer.
provinciaal, bewoner van een
provincie, niet van de hoofdstad;
buitenman; bestuurder van een
aantal kloosters.
provincialisme, gewestelijk
woord; grote ingenomenheid
met de eigen provincie.
provincie, gewest; afdeling van
een land; landschap; wingewest.
provisie, loon voor makelaars,
commissionairs in effecten, enz.;
mondvoorraad.

provisioned, provisoir, provisorisch, voorlopig; voorshands;
tot nader order.

provisor, plaatsvervangend

apotheker; bestuurder (bijv. van
oudemannenhuis).
provisoraat, o., betrekking van
provisor.
provisorium, o., voorlopige beschikking; voorlopig vonnis.
provocateur, iemand die provoceert ; agent-provocateur: beambte (vooral bij de politie),
die overtredingen uitlokt.
provocatie, uitdaging, uitlokking,
terging.
provocatief, uitdagend, uitlokkend.
provoceren, uitdagen, uitlokken,
aanleiding tot iets geven.
provoost, lokaal, waarin disciplinair gestrafte militairen worden
opgesloten; provoost-geweldige:
onderofficier die toezicht houdt
op de gevangenen.
prozimiteit, nabijheid; nabuurschap; nauwe verwantschap.
proza, o., ongebonden stijl (niet
in dichtmaat); taal van het gewone leven.
prozaisch, niet in dichtmaat; in
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pseudonymus

de taal van het gewone leven;
alledaags, nuchter.
prozaisme, o., alledaagsheid;
eentonigheid.
prozaist, prozaschrijver.
prude, preuts, nuffig.
prudens of prudenter, verstandig,
voorzichtig.
prudentie, voorzichtigheid, beleid.
pruderie, preutsheid, nuffigheid.
prud'homme, verstandig, rechtschapen man; zaakkundige;
gentleman; bemiddelaar.
pruif, (Barg.) last, lading; de
pruif hebben: de hoogte hebben,
dronken zijn.
prunel, gedroogde witte pruim;
dichte wollen stof.
prurigo, sterk jeukende huidziekte ;
vurige wellustige begeerte.
pruritus, jeuking van de huid;
wellustige kitteling.
prussiacum acidum, o., blauwzuur, Pruisisch zuur, een snelwerkend, hevig vergif.
prussofiel, vriend der Pruisen.
prussofobe, Pruisenhater.
psalm, godsdienstig lierdicht.
psalmist, dichter van psalmen.
psalznodieren, psalmen zingen;
eentonig spreken of opdreunen.
psalter, trapezevormig snaarinstrument; het boek der psalmen (ook : psalterion).
psalterium, o., psalmboek; verzameling der 150 psalmen.
psellisme, o., het stamelen, stotteren.
pseudepigraaf, joods geschrift, in
verschillende oosterse kerken
bewaard en in de Latijnse of
Griekse vertalingen van de officiele kerk niet voorkomend.
pseudo, vals, onecht, bedrieglijk.
pseudograaf, schriftvervalser.
pseudografie, schriftvervalsing.
pseudoloog, leugenaar.
pseudoniem, verdichte naam;
schuilnaam.
pseudonimiteit, verberging onder gefingeerde naam.
pseudonymus, schrijver, die zich
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verbergt achter een aangenomen
naam.
pseudopodien, schijnvoetjes van
dencellige diertjes.
psittacisme, o., gedachtenloos
napraten van woorden, die men
niet verstaat; papegaaiepraat.
psittacose, papegaaieziekte.
psoriasis, huiduitslag, schurft.
psyche, adem, ziel; vlinder voorgesteld als zinnebeeld van leven
en onsterfelij kheid ; grote beweegbare toiletspiegel.
psychiater, geneesheer voor zielsziekten; zenuwarts.
psychiatrie, geneeskunde der
zielsziekten.
psychical research, studie van
parapsychologische verschijnselen.
psychisch, de ziel betreffend.
psychisch monisme, wijsgerige
wereldbeschouwing volgens welke
de werkelijkheid in wezen van
psychische aard is.
psycho-analyse, door S. Freud
gevonden en toegepaste methode
van zielsonderzoek en -ontleding.
psychofysica, leer der betrekkingen tussen ziel en lichaam.
psychograaf, schrijfapparaat,
waarvan geesten op spiritistische
seances zich zouden bedienen.
psychogram, beschrijving van
karaktertrekken van een persoon.
psychologie, zielkunde.
psychologisch, zielkundig.
psychologisme, wijsgerige richting die van de psychologie als
de fundamentele wetenschap
uitgaat.
psycholoog, zielkundige.
psychometric, vermogen om door
betasting of het bezien van voorwerpen over de bezitter mededelingen te doen.
psychometrist, iemand die de
psychometric beoefent.
psychopaat, geestelijk abnormaal persoon.
psychopathic, afwijking in tem-

publiek

perament of karakter die iemand
voor de samenleving ongeschikt
maakt.
psychopathologic, leer der zielsziekten.
psychoscopie, zie psychometric.
psychose, zielsziekte; abnormale
psychische gesteldheid.
psycho-somatisch, het verband
betreffende tussen lichamelijke
ziekte en psychische structuur.
psychotechniek, toegepaste experimentele psychologie (voor
beroepskeuze enz.).
psychotherapie, geneeswijze die
met psychische middelen (bijv.
suggestie, hypnose) werkt.
psychotisch, behorend tot een
psychose.
psychrometer, toestel om het
vochtigheidsgehalte der lucht te
meten.
ptarmicum, o., middel om te
niezen.
ptomaine, lijkengif; stikstofhoudende basis, die ontstaat bij
de onthinding van organische
stoffen.
ptyaline, oplosbare stof (ferment)
in speeksel.
ptyalisme, o., speekselvloed.
puber, jong mens in de periode der
puberteit.
puberteit, manbaarheid; huwbaarheid.
pubes, schaamstreek.
pubescentie, het krijgen der eerste
haren van baard, enz.; het huwbaar worden.
openbaarmaking;
publicatie,
openbare afkondiging.
publiceren, afkondigen; verspreiden; uitgeven (van geschriften).
publicist, schrijver over staatkunde en staatsrecht; dagbladschrijver.
publiciteit, openbaarheid, algemene bekendheid.
public spirit, belangstelling in
algemene zaken, vooral in 's lands
zaken.
publiek, openbaar, algemeen be-

publiek
kend; publieke opinie: openbare
mening.
pucelle, maagd; la Pucelle d'Orleans : de Maagd van Orleans,
Jeanne d'Arc.
pud, Russisch gewicht van 40
Russ. pond, ongeveer 16.4 kg.
puddelproces, omzetting van ruwin smeedijzer.
pudenda, schaamdelen.
pudeur of pudiciteit, eerbaarheid, schaamte.
pudiek, schaamachtig, kuis.
pueblo, Spaans voor dorp, nederzetting.
pueriel, kinderachtig, jongensachtig.
puerperale koorts, kraamvrouwenkoorts.
puerperium, kraambed.
puerto, haven, zeehaven; hone
weg (in de Pyreneeen).
puff, leugenachtige aanbeveling
(van een kwakzalver bijv.).
pugs ist, vuistvechter, bokser.
pugnaciteit, strijdlust.
pui, bordes of stoep; onderste deel
van een gevel.
puinsteker, (Barg.) vingerring.
puissant, machtig, vermogend;
puissant rijk : schatrijk.
pulchri studio, ter beoefening van
het schone.
Pulitzer-prijs, prijs voor het beste
dagblad met de onpartijdigste
berichtgeving, ingesteld door
Amerikaanse journalist Joseph
Pulitzer (1847-1911) .
pullmancar,
salon-spoorwegrijtuig.
pullover, trui die over het hoofd
wordt aangetrokken.
pulluleren, zich vermenigvuldigen, welig opschieten.
pulmonaal, de long betreffende.
pulmonie, longontsteking.
pulps, tandmerg.
pulpeus, moesachtig, vleesachtig.
pulpitis, ontsteking van de pulpa.
pulpitum, klein schrijfbureau;
lessenaar waarop een boek ligt.
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punctum

pulque, Mexicaanse alcoholische
drank.
pulsatie, het pulseren, het kloppen
van het hart, het slaan van de
pols.
pulseren, kloppen, slaan; het
periodiek zich uitzetten en inkrimpen van een ster.
pulsimeter, werktuig om de snelheid van de polsslag te meten.
pule jet, zuigstraalmotor.
pulsus, pols (slag) .
pulver, o., poeder, stof; vroeger
ook: buskruit.
pulverisatie, verpoedering.
pulveriseren, tot poeder maken;
fijn wrijven.
pumex, puimsteen.
pumiceren, met puimsteen afschuren.
pumps, lage damesschoenen met
hoge hak zonder sluiting.
punaise, klein koperen hechtstiftje met fijne punt en grote
platte kop; wandluis.
punch, drank van arak of rum,
citroensap, suiker en water; ook:
de hansworst in de Engelse toneelspelen; tevens de naam van
een geestig Engels tijdschrift.
punch-bowl, kom of schaal voor
punchbereiding.
punching ball, oefenbal in de
bokssport.
punct, punctum, o., stip, punt,
sluitteken.
punctatie, het eerste ontwerp van
een plan of overeenkomst; uitstippeling.
puncteren, punten vaststellen;
een tekst van punten voorzien
(in het Hebreeuws) ; een punctie
verrichten.
punctie, prik om overtollig vocht
uit het lichaam te verwijderen
of geneesmiddel in te brengen.
punctualiteit, stiptheid, nauwkeurigheid.
punctuatie, plaatsing van leestekens ; zie: interpunctie.
punctueel, stipt, nauwkeurig.
punctum, genoeg, basta.

punctum saliens
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punctum saliens, punt waar het

op aankomt.
punctuur, opensteking van een
etterige zweer ; puncturen: stiften aan de drukpers om de vellen
papier vast te houden; punctuurgaten zijn de daardoor gevormde
gaten in het papier.
pungent, stekend, scherp, bijtend.
Punisch, Foenicisch, Karthaags.
pupil, minderjarige, die onder
voogdij staat; leerling; oogappel.
pupiter, lessenaar.
puree, moes van erwten of andere
peulvruchten of aardappelen.
purgans, (my. purgantia), afvoerend middel.
purgatie, zuivering; afvoering.
purgatief of purgeermiddel, o.,
afvoermiddel.
purgatorium, o., vagevuur.
purgeren, reinigen, afvoeren, zuiveren.
purificatie, reiniging, zuivering.
purificeren of purifieren, reinigen, louteren.

Purim of purimfeest, o., joods

feest ter herinnering aan het
verijdelen der pogingen door
Haman gedaan om de joden uit
te roeien (Esther 3 : I; 8 : 24).
purisme, o., ijver voor zuivering
der taal van vreemde woorden.
purist, taalzuiveraar.
puriteinen, Engelse protestantse
secte der presbyterianen, die
alleen het zuivere woord Gods
gehoorzaamden.
puriteins, streng van leer en
zeden.
puriteit, zuiverheid, reinheid, helderheid.
purpen, proppen of sexen, het geslacht van een eendagskuiken
vaststellen.
purpura, bloedvlekkenziekte.
pur-sang, volbloed; van echt ras.
purser, administrateur op passagiersboten.
purulent, etterend.
purulentie, ettering.
pus, o., etter.

pyrheliometer

puseyisme, o., richting in de An-

glicaanse kerk, die r.k. kerkgebruiken tracht in te voeren.
push of pushing power, stuwkracht.
pusillaniem, kleinmoedig, laf.
pusillanimiteit, latheid, versaagdheid.
pustula, puist.
pustuleus, puisterig, met uitslag.
puszta, steppe in Hongarije.
putatief, vermeend.
putrefactie, verrotting.
putreficeren, tot verrotting doen
overgaan, ontbinden.
putresceren, verrotten, bederven.
putriditeit, toestand van verrotting.
Putsch, onverwachte aanslag of
staatsgreep.
puttee, beenwindsel.
putti, naakte knaapjes in vroegRenaissance kunst.
puur, zuiver, onvervalst; bloot,
enkel, louter.
puzzelen, puzzles oplossen; piekeren.
puzzle of puzzel, raadsel; legkaart ; moeilijkheid.
pyelitis, nierbekkenontsteking.
etterige bloedvergiftiging.
pygmeeen, mv., dwergen; kleine
nietige mensen.
pygmeelsch, dwergachtig.
pyjama, nachttoilet: broek en jasje.
pyknisch type, kort, gedrongen
mensentype.
pyknometer, glazen vat voor bepaling van dichtheid van vloeistoffen.
pyloon, torenachtig poortgebouw
voor ingang van Egyptische
tempels; metalen (boor)toren.
pylorus, onderste opening der
maag.
pyramidon, koortswerend middel.
pyretica, koortsverdrijvende middelen.
pyrexglas, vuurvast glas.
pyrexie, koortsaanval.
pyrheliometer, instrument voor
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bepaling van warmtegraad van
uitstralend zonnelicht.
pyriet, zwavelhoudend ijzererts.
pyrofaag, vuurvreter, vuurslikker.
pyrogeen,
koortsverwekkend;
door koorts ontstaan; van gesteenten : uit de vloeibare vuurtoestand vast geworden.
pyrolater, vuuraanbidder.
pyrolatrie, vuuraanbidding.
pyrologie, leer van het vuur.
pyromaan, iemand die aan pyromanie lijdt.
pyromanie, vuurwoede; ziekelijke
neiging om brand te stichten.
pyromantie, waarzeggerij uit
vuur, vooral het offervuur.
pyrometer, werktuig voor het
bepalen of meten van zeer hope
temperaturen.
pyrosis, het zuur; branding in de
maag.
pyrotechnicus, vuurwerkmaker.

quadriljoen

pyrotechnic of pyrotechniek,
kunst om vuurwerk te maken.
pyrotica, vuurwerk.
pyroxylin, schietkatoen, ontploffende stof.
pyrronisme, o., twijfelleer.
Pyrrusoverwinning, te duur
gekochte zegepraal of succes.
pythagorische tafel, tafel van
vermenigvuldiging; pythagorische stelling of theorema van
Pythagoras: de stelling, dat het
vierkant op de schuine zijde van
een rechthoekige driehoek gelijk
is aan de som der vierkanten op
rechthoekszijden.
Pythia, waarzeggende priesteres
van Apollo te Delphi; pythise
spelen: spelen te Delphi ter ere
van Apollo.
python, slang of draak in de
Griekse fabelleer; ook : niet-giftige reuzenslang in Afrika, Azie
en Australie.

Q
Q, Romeins getal 500 (of 500 000).
q.a., quod attestor: hetgeen ik
betuig.
q.b.f.f.q.s., quod bonum, felix,
faustumque sit: wat goed, gelukkig en gezegend moge zijn.
q.e.d., quod erat demonstrandum:
wat bewezen moest worden.
q.1., quantum libet: zoveel als men
belieft.
q.p., quantum placet: zoveel men
wil.
q.q., qualitate qua: in hoedanigheid van.
q.s., quantum satis: zoveel als
genoeg is (op recepten).
qua, krachtens, in de hoedanigheid
van.
quaer., quaeritur : de vraag is.
quadersteen, blok zandsteen.
quadragena, veertigdaagse boetedoening in de R.K. Kerk.
quadragenaire, iemand van
veertig jaar, een veertiger.

Quadragesima, zesde zondag voor
Pasen.
quadragesimaal, jaarlijks veertigdaags vasten in de R.K. Kerk.
quadragesimo anno, naam van
encycliek van paus Pius XI
1931 over het herstel van de
maatschappelijke orde.
quadrangulair, vierkant, vierhoekig.
quadranguleren, vierhoekig maken.
quadratus homo, flinke stevige,
kort ineengedrongen man.
quadricycle, vierwielige fiets;
vierwieler.
quadriennium, o., tijdvak van
vier jaar.
quadriga, met vier paarden (naast
elkaar) bespannen wagen bij de
Romeinen.
quadriljoen, o., miljoen tot de
vierde macht, geschreven: 1 met
24 nullen.

quadrille
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quadrille, een dansfiguur met

carre's van twee paren; ook de
muziek, die daarbij behoort;
kaartspel, dat met zijn vieren
gespeeld wordt.
quadrille, geruit.
quadrilleren, het quadrille-spel
spelen; in een quadrille dansen.
quadrinomisch, uit vier termen
bestaande.
vierletterquadrisyllabisch,
grepig.
quadrivium,de vier vrij e kunsten in
de M.E.: aritmetica, geometrica,
astronomica en musica.
quadrone, kleurling, kind van
blanke en tercerone.
quadrumanen, vierhandige dieren, apen.
quadrupeden, viervoetige dieren.
quadrupel, viervoudig.
quadrupleren, verviervoudigen.
qaudruplette, o., fiets voor vier
personen.
quadruplicatie, verviervoudiging.
quae nocent docent, door schade
(en schande) wordt men wijs.
quaeritur, er wordt gevraagd, de
vraag is.
quaestor, Romeins overheidspersoon, belast met de financien;
penningmeester.
quaestuur, het ambt van quaestor.
Quaff d'Orsay, Seinekade te Parijs, waar het Ministerie van
Buitenl. Zaken is gevestigd;
naam van dit ministerie.
quakers, protestantse secte omstreeks 1650 in Engeland ontstaan; kwakers.
qualitate qua, zie: afkorting q.q.
qualiter talker, hoe het ook zij;
het zij, zoals het wil.
quand mime, hoe het ook ga; tot
elke prijs.
quanta moi, wat mij betreft.
quantite nêgligeable, te verwaarlozen kwestie of zaak.
quantum, o., hoeveelheid; grootte, bedrag, som; aandeel.
quarantaine, gedwongen verblijf

op een afgezonderde plaats voor

querelle

van besmetting verdachte schepen.
quarre, vierkant.
Quartair, vierde of jongste aardvorming
quartatie, quartering, scheiding
van goud en zilver.
quarter, Amerikaanse munt, 1 / 4
dollar; Engelse maat van 290 1.;
gewicht van 12,7 kg.
quarterone, zie: quadrone.
quarto, ten vierde; o., boekformaat van 8 bladzijden op een vel.
quartole, figuur van vier noten,
die dezelfde waarde hebben als
drie van dezelfde soort.
quasi, als het ware, schijnbaar.
Quasimodo, eerste zondag na
Pasen; gedrochtelijk mannetje
uit Victor Hugo's roman Notre
Dame de Paris.
Quasimodogeniti, eerste zondag
na Pasen = quasimodo.
quassia, bitterhout, kwassiehout.
qua taus, als zodanig.
quaterne, o., combinatie van vier
nummers in een Ioterij; worp
van twee vieren bij het dobbelen.
quatertemper, strenge vasten en
vastendagen in de R.K. Kerk op
de eerste woensdag, vrijdag en
zaterdag van ieder kwartaal.
Quatorze Juillet, 14 juli, Franse
nationale feestdag ter herdenking
van de bestorming van de Bastille.
quatrain, klein gedicht of couplet
van vier regels.
quatre-mains, muziekstuk voor
piano voor vier handen.
quattrocento, tijdperk van de
vroege renaissance (15de eeuw).
quebracho, ijzerharde houtsoort
uit Z.-Amerika.
queen, koningin; queen's bench:
hoogste gerechtshof in Engeland
onder de regering ener koningin.
Queen-Anne-stijl, Eng. stijl uit
de 18de eeuw.
qu'en dira-t-on? wat zal men er
van zeggen? praatjes.
querelle, klacht; twist, ruzie; que-

querelle
relle d'Allemand: twist over
niets.
querelleren, twisten, strijden.
querulant, hij, tegen wie een aanklacht bij de justitie is ingediend,
verweerder.
querulant, iemand die behept is
met een ziekelijke neiging tot
aanklagen; die zich altijd verongelijkt voelt.
queruleren, veelvuldig klagen;
zonder rechtmatige oorzaak
rechtsgeschil zoeken.
question bralante, brandend
vraagstuk.
questionaire, vragenlijst bij
enquêtes.
queue, staart; paardestaart; biljartstok, keu; queue maken: in
een Lange rij achter elkaar
staan.
quia absurdum, zie: credo.
quick, snel; quick-step: vlugge
dam in 4 /4 maat.
quidam, zeker iemand.
quidproquo of quiproquo, o.,
verwaseling; misverstand.
quien sabe? wie weet?
quiescentie, rust.
quietisme, o., berusting; gemoedsrust; godsdienstige richting van passieve overgave.
quietist, aanhanger van het qui&
tisme.
quieto, rustig.
quillage, kielgeld; belasting op
schepen, die voor de eerste maal
een Frame haven binnenlopen.
quine, vijf nummers in een loterij,
die tegelijk uitkomen; een worp
van twee vijven.
quinine, zie: kinine.
Quinquagesima, zevende zondag
voor Pasen.
quinquennium„ tijdruimte voor
vijf jaren.
quinquet, olielamp met dubbele
luchtstroom, zo genoemd naar
de fabrikant Quinquet.
quint, zie: kwint.
quinterne, zie: quine.
quintiljoen, o., miljoen in de
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quotiteit

vijfde macht; geschreven 1 met
30 nullen.
quinto, ten vijfde.
quintole, notengroep van 5 tonen
met de waarde van 3 of 4.
quintupleren, vervijfvoudigen.
quintus, vijfde.
quiproquo, zie : quidproquo.
Quirinaal, o., koninklijk paleis te
Rome.
quisisana, woordelijk: hier vindt
men genezing; opschrift voor
sanatoria en villa's.
quisling, iemand die in leidende
functie met de bezetter heult
(naar Quisling, de leider van de
nationaal-socialisten in Noorwegen).
quite right, zeer goed.
quitte, gelijk, vereffend.
qui wive? wie daar ? op zijn qui-wive
zijn: op zijn hoedezijn, oppassen.
qui vivra verra, wie dan leeft, zal
zien; de tijd zal het leren.
quod erat demonstrandum, wat
te bewijzen was.
quodlibet, o., wat men belieft;
kwinkslag; allerlei: in M.E. discussie over allerlei filosofische
en theologische onderwerpen;
muziekcompositie uit allerlei liederen ; potpourri.

quod licet Jovi non licet bovi,

wat Jupiter vrij staat, staat daarom de os nog niet vrij.
quorum, o., aantal leden, vereist
om een geldig besluit te nemen.
quos ego..., wacht, ik zal u; bedreiging.
quota, quote of quotum, evenredig aandeel dat men moet bijdragen of ontvangt.
quotatie, het omslaan van ieders
aandeel.
quoteren, naar evenredigheid verdelen; nummeren.
quotidiana, o., dagelijks terugkerende koorts.
quotient, o., uitkomst ener deling.
quotisatie, zie: quotatie.
quotiseren, zie: quoteren.
quotiteit,verhouding der aandelen.

quotum
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radar

(zal het duren of voortgaan).

quotum, aandeel, grootte van be-

quo vadis, Domine? Waar gaat

drag.

ge heen, Heer? ( Joh. 13:16).

quo usque tandem?hoelang nog?

R
R., Romeins geta180 ; Reaumur (op

thermometers); recipe: men
neme (op recepten); radix:
wortel (rekenkunde).
r., radius: straal; resultante (in
natuurkunde); recto: op rechterzijde van blad (ook r°).
Ra, radium (element).
R.A., Royal Academy: koninklijke
academie in Engeland.
rab., rabat: korting.
R.A.F., Royal Air Force: koninklijke luchtmacht in Engeland.
R.I.P., requiescat in pace: (hij of
zij) ruste in vrede.
r.k., rooms-katholiek.
Rom., (Brief aan de) Romeinen.
RP, reponse payee: antwoord
betaald.
R.P., Reverendus (Reverende) Pater: eerwaarde vader.
R.S.F.S.R., Russische Socialistische
Federatieve Sowjet-Republiek.
raai, richtingslijn.
rabaissement, o., verlaging, afslag.
rabaisseren, verlagen, in prijs
verminderen.
rabat, o., korting op de prijs; omgeslagen zoom; bef van ambtsgewaad (Zuidned.).
rabatteren, korten, aftrekken.
rabauw, deugniet, schelm.
rabbi, eigenlijk: mijnheer; joods
godsdienstleraar.
rabbijn, joods schriftgeleerde en
godsdienstleraar; rabbi.
rabbinaal, van of door een rabbijn.
rabbinaat, waardigheid, rechtsgebied van een rabbijn.
rabbinisme, o., leer der rabbijnen, die ontstaan is uit de joodse

overlevering en de werken der
schriftgeleerden.
rabdologie, het rekenen met
staafjes.
rabdomantie, waarzeggerij met
staafjes; het opsporen van verborgen metalen of water met de
wichelroede.
rabiaat, razend, wild.
rabies, hondsdolheid.
rabulist, rechtsverdraaier; advocaat van kwade zaken.
racahout, versterkend middel van
poeder van cacao, rijst, suiker,
aardappelen en vanille.
racaille, uitvaagsel, gespuis.
raccommoderen, opknappen,
verbeteren, herstellen.
raccordement, o., verbindingslijntje tussen spoorweg en fabriek.
raccorderen, opnieuw stemmen;
verzoenen; schilderijen opknappen.
raccroc, geluksstoot (biljartspel).
race, wedren.
racer, race-horse, renpaard.
racheteren, terugkopen,vergoeden
rachitis, Engelse ziekte.
rachmones, (Barg.) medelijden.
racket, slagnet bij het tennissen;
organisatie om zakenlieden onder bedreigingen geld of to
persen.
racketeer, lid van een racket.
racketeering, afpersing door
racketeer.
racquit, o., terugwinst.
racquitteren, het verlorene terugwinnen.
rad, (Barg.) geldstuk, bijv. rijksdaalder of gulden.
radar, (radio detecting and

radar
ranging), toestel, dat door terugkaatsing van uitgezonden radiogolven plaats en afmeting van
voorwerpen op afstand kan vaststellen.
raddoppiato, (muz.) tweemaal
te spelen; verdubbeld.
radeermes, o., schrap- of krabmes.
raden, adellijke titel op Java; radenajoe: titel van vrouw van een
raden op Java.
raderen, wegkrabben, uitvlakken;
etsen.
radical, straalvormig.
radiateur, toestel om het koelwater
van een motor of te koelen
(ook radiator).
radiatie, uitstraling; doorhaling.
radiator, buizenstelsel om warmte
uit te stralen.
radicaal, bijv. nw.: tot de wortel
gaande, afdoende, grondig; ingrijpend hervormingsgezind; tot
de verste consequenties gaand
in bijbelcritiek; geheel en al.
radicaal, z.nw.: stam van een
woord; atoomgroep die in zijn
geheel een nieuwe verbinding
aangaat.
radicalen, linkse elementen in een
politieke partij.
radicalisme, o., leer en streven
der radicalen.
radieus, stralend.
radio, draadloze omroep; radioontvangtoestel.
radio-activiteit, spontane ontleding van sommige zware elementen die verschillende soorten
stralen uitzenden.
radiodermatitis, huidaandoening ten gevolge van radio-actieve stralen.
radiofonie, overzending van geluidstrillingen.
radiofototelegrafie, het draadloos overbrengen van beelden.
radiografie, fotografie met xstralen.
radiogram, o., draadloos telegram; foto met x-stralen verkregen.
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raglan

radiolarian, straaldiertjes, in zee
levende protozoan.

radiolariet, kiezelzuur gesteente
ontstaan uit radiolarian.

radiologie, wetenschap van de

radio-activiteit; leer van de
bestraling bij ziekten.
radiometer, instrument om straling aan te tonen en intensiteit
er van te meten.
radioscopie, onderzoek met xstralen.
radiotherapie, geneeswijze door
x- of radiumstralen.
radium, o., element ontdekt door
Curie en zijn vrouw in 1899, dat
lichtgevende stralen uitzendt,
die door voorwerpen heendringen; lichtgevend preparaat op
uurwerken.

radius, straal, halve middellijn
van een cirkel.

radix, wortel; wortelgetal; stamwoord.

radja, inlands vorst der Hindoes.
radouceren, verzachten; stillen;
sussen.

rafactie, korting bij gebleken

mindere kwaliteit of beschadiging van goederen.
rafactiemeester, beedigd deskundige bij de tabakshandel, die
de rafactie vaststelt.
rafale, rukwand; kort doch hevig
geschutvuur.
raffia, repen blad van raffiapalm.
raffmade, gezuiverde sulker.
raffinaderij, bedrijf voor het raffineren van sulker, olie enz.
raffmage, zuivering.
raffinement, sluwheid; verfining ; doortraptheid.
raffineren, verfijnen, louteren,
zuiveren.
rafraicheren, verfrissen, verversen.
rafraichissement, verversing
rage, woede, dolheid, bevlieging.
raggeling, (Barg.) mislukking,
tegenvaller.
raglan, jas met wijde, aangeknipte
schouders.

ragout
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ragout, sterk gekruid vleesgerecht
in saus.
ragtime, sterk gesyncopeerde dansmuziek of dans.
raid, strooptocht, snel uitgevoerde
aanval of overval.
rail, spoorstaaf.
railing, leuning (van schepen).
railleren, schertsen, beetnemen.
raillerie, scherts of boert.
railway, railroad, spoorweg.
raison, rede, verstand, reden, oorzaak; recht, gelijk; raison d'être:
recht van bestaan; raison d'etat :
staatsbelang; a raison van: tegen
betaling van.
raisonnabel, redelijk; verstandig;
billijk.
raisonneren, redeneren, verstandelijk betogen, tegenwerpingen
maken.
raisonneur, degene, die veel redeneert; die veel tegenspreekt.
raja, zie: radja.
raket, raketbom, vuurpijl; slagnet;
zie ook: racket.
rallentando, vertragend (muz.).
raffle, Franse monarchist, die zich
met de republiek heeft verzoend.
rallieren, weer verzamelen, samentrekken.
rally, sterrit.
ramadan, vastenmaand bij de
mohammedanen.
ramasseren, verzamelen, opstapelen.
ramen, (Barg.) ogen; iets in de
ramen hebben: iets op het oog
hebben.
ramificatie, vertakking.
ramificeren, vertakken.
rammelaar, mannetjeskonijn of
-haas.
rampassen, (Ind.) roven, plunderen.
rampe, trapleuning; helling; voetlicht (op het toneel).
rampok (Ind.) geweldpleging,
vernieling; rampokken: met gewapende benden roven.
ramponeren, beschadigen, bederven.

rapporteur
ramsjen, (Barg) opkopen.
ranch of rancho, landgoed, hoeve
met veeteelt in Mexico of ZuidAmerika.
ranchero, bewoner van een rancho.
rancune, haat, wrok.
rancuneus, haatdragend, wrokkig.
rangeerder, spoorwegarbeider die
rangeert.
ranger, houtvester of jachtopziener in Engeland; speurhond.
rangeren, spoorwegwagons aan
elkaar koppelen en losmaken en
op ander spoor brengen; zich
rangeren: zich in de maatschappelijke orde voegen.
ranimeren, verlevendigen, weder
bezielen; opwekken.
rank and file, manschappen in
leger ; gewone leden van een vereniging.
rantsoen, o., losprijs (van Christus
Matth. 20 : 28); dagelijkse hoeveelheid voedsel of drank.
rantsoeneren, op rantsoen stellen.
ranula, gezwel van een speekselklier onder de tong.
r(a)out, deftige avondpartij waarop niet wordt gedanst.
rapaciteit, roofzucht.
rapaille of rapalje, o., gemeen
yolk.
rape of rapt* geraspte snuiftabak.
rapide, snel, vlug.
rapiditeit, snelheid, gezwindheid.
rapier, o., lange degen; stootwapen.
rappel, o., terugroeping; herinnering, waarschuwing; rappel a
l'ordre: terugroeping tot de orde.
rappeleren, herinneren, terugroepen.
rapport, o., bericht, verslag; ook:
contact tussen medium en hypnotiseur.
rapporteren, verslag uitbrengen;
militair: iemand als schuldig
melden.
rapporteur, verslaggever ; berichtgever ; graadboog.

rapprocheren
rapprocheren, tot elkaar bren-
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gen; verzoenen.
rapsode, rondtrekkend yolkszanger bij de Grieken die heldendichten voordroeg.
rapsodie, mengelwerk; verzameling van onsamenhangende gedichten die door eenzelfde geest
of strekking verbonden zijn;
muziekstuk in vrije vorm, waarin
volksliederen zijn verwerkt.
rapsodisch, onsamenhangend.
raptus, aanval van waanzin; roof.
rara avis, zeldzame vogel; iets
buitengewoons; een witte raaf.
rarefactie, verdunning van een
gas of van lucht.
rariora, zeldzaamheden.
rariteit, zeldzaamheid.
rariteitenkabinet, verzameling
curiositeiten.
ras, stamhoofd of vorstelijk persoon in Abessinie.
rasant, strijkend langs; even aanrakend.
raseren, met de grond gelijk
maken; effenen; scheren; een
dek van een schip verwijderen.
raskolnik, oud-gelovige van de
Griekse kerk in Rusland; ketter.
rassurant, geruststellend.
rassureren, geruststellen.
rastraal of rostraal, trekpen om
notenbalken te trekken.
rasuur, uitgekraste plaats in M.E.
handschrift.
rata, evenredig aandeel.
ratafia, likeur van brandewijn,
vruchtesap en suiker.
ratatouille, ratjetoe (vroeger middageten der soldaten).
ratelier, geweerrek; pijpenrek.
ratificatie, bekrachtiging van
verdragen.
ratificeren, bekrachtigen.
rad/16, dubbel weefsel met noppen.
ratineren, krullig maken; noppen
(laken enz.).
ratio, rede, grond, beweegreden.
ratiocinatie, het redeneren; bewijsvoering; sluitende redenering.
ration, portie, zie ook: rantsoen.

reactionair

rationeel, uitrekenbaar (van getallen).

rationalisatie, het zo economisch
mogelijk produceren.

rationalisme, o., wijsgerig stelsel,

dat de rede als enige bron erkent
van kennen en willen.
rationalist, aanhanger van het
rationalisme.
rationaliteit, berekenbaarheid,
meetbaarheid.
rationeel, redelijk, op redelijke
gronden.
ratjetoe, dooreengestampte spijs;
rats; zie ook: ratatouille.
rattenendo of rattenuto, (muz.),
langzamer wordend.
ratuur, zie rasuur.
rausj, (Barg.) hoofd.
rausjen, (Barg.) stelen, roven.
rauzen, (Barg.) te keer gaan,
lawaai schoppen.
ravage, verwoesting.
ravageren, verwoesten, plunderen.
ravelijn, o., halvemaanvormig of
driehoekig vestingwerk.
ravigote, met knoflook gekruide
saus.
ravijn, o., holle weg; bergkloof.
ravissant, verrukkelijk; in heraldiek : met prooi in bek of klauwen.
ravitailleren, met levensmiddelen
voorzien.
rayeren of royeren, als lid doorschrappen; doorhalen.
rayon, kring, werkkring; afdeling
in warenhuis; kunstzijde uit
cellulose.
rayonnant, stralend, zeer blij.
razia of razzia, strooptocht; onverwachte aanval of overval.
reaal, vroeger muntstuk in Spanje,
Portugal, Mexico, enz.
reactie, terugwerking; streven
naar terugkeer van voorbijgegane toestanden; terugslag op inspanning; scheikundige omzetting.
reactionair, iemand die in de
politick vroegere toestanden
terugwenst.

reactiveren
reactiveren, weer actief maken.
reader, iemand die manuscripten

leest voor een uitgever.

ready, gereed, klaar; all ready:

alles klaar!
reagens, (my.: reagentia), reageermiddel ; middel tot opsporing van
stoffen of chemische eigenschappen.
reageren, op jets in gaan; op iets
terugwerken.
realia, kundigheden die om zich
zelf worden geleerd.
realisatie, verwezenlijking; omzetting in geld.
realiseren, in geld omzetten; verwezenlijken ; tot stand brengen.
realisme, in M.E. scholastiek:
leer dat algemene begrippen
werkelijkheid bezitten; i.h.a. zin
voor werkelijkheid; in kunst zo
natuurgetrouw mogelijke weergave der werkelijkheid.
realist, aanhanger van het realisme in kunst en literatuur ; iemand
die zich aan de waarneembare
werkelijkheid houdt.
realistisch, het realisme aanhangend of toepassend.
realiteit, werkelijkheid.
realiter, werkelijk, in werkelijkheid.
Realpolitik, politiek, die voor
alles voordelen tracht te verkrijgen.
reassurantie, herverzekering.
rebab, tweesnarig strijkinstrument
bij de gamelanmuziek
rebbe, joodse koster of godsdienstonderwijzer.
rebel, opstandeling; muiter.
rebelleren, zich verzetten.
rebellie, oproer; gewelddadig verzet tegen het gezag.
rebels, oproerig
reboisatie, herbebossing.
rebus, teken-, letter- of figuurraadsel.
rebus sic stantibus, nu de zaken
zo staan.
rebu(u)t, uitschot, uitvaagsel; rebuten: onbestelbare brieven.
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recherche
rebutant, afstotend; nors.
rebuteren, ruw afwijzen; afstoten.
recalcitrant, weerspannig, tegen-

strevend.

recapitulatie, korte samenvatting ;

korte herhaling.

recapituleren, kort samenvatten;

kort herhalen.

recederen, terugwijken; weer af-

staan.

recensent, beoordelaar.
recenseren, boeken, geschriften,

enz. aankondigen en beoordelen.

recensie, beoordeling (vooral van

boeken).

recent, nieuw, pas gebeurd.
recepis, o., bewijs van ontvangst.
recept, o., voorschrift voor medi-

cijnen van een arts; voorschrift
voor het samenstellen van gerechten, dranken, enz.
recepteren, geneesmiddelen voorschrijven ; recepten klaarmaken.
receptibiliteit, vermogen om op
te nemen.
receptie, opneming, aanneming,
ontvangst; tijd en plaats van
ontvangst van gelukwensen.
receptief, ontvankelijk, opnemend
(tegenover creatief)
receptiviteit, ontvankelijkheid.
receptor, ontvanger, ontvangtoestel voor seinen; toestel dat electr.
energie omzet (in warmte enz.)
receptuur, bereiding van geneesmiddelen.
reces, o., vacantie van een wetgevend lichaam (op reces gaan:
met vacantie gaan); achterstand
in betaling.
recessie, het terugwijken van
sterren of sterrennevels.
recessief, terugwijkend, van erfelijke eigenschappen gezegd,
wanneer zij door andere (dominanten) overheerst worden.
recette, ontvangst van entreegelden enz.
rêchaucl, komfoor, vuurpan, bordenwarmer.
rechauffe, opgewarmd.
recherche,

onderzoeking, opspo.

recherche
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ring; onderdeel van de politie,
dat zich daarmee bezighoudt;
opsporingsdienst.
rechercheur, speurder, politiebeambte van de recherche.
recidive, herhaling van een misdaad of bedrijf; wederinstorting
van een zieke.
recidiveren, dezelfde misdaad of
misslag weer begaan; weer instorten van een zieke.
recidivist, iemand, die na zijn
straf voor een misdaad te hebben
ondergaan, weer een misdaad
bedrijft.
recief, bewijs van ontvangst.
recipe, op recepten: neem.
recipiendus, een als lid op te
nemen persoon.
recipient, het vat, dat het door
distillatie voortgebrachte vocht
opneemt.
recipieren, als lid opnemen, toelaten; ontvangen.
reciproceren, beantwoorden, met
gelijke munt betalen.
reciprociteit, wederkerigheid.
reciproque, wederzijds; terugwerkend.
recital, solo-uitvoering door kunstenaar.
recitando, half zingend, half sprekend.
recitatie, voordracht.
recitatief, o., verhalend zingen;
zingende voordracht.
reciteren, opzeggen, voordragen.
reclamant, terugeiser; opvorderaar; degene, die een bezwaarschrift indient.
reclame, reclamatie, tegenvordering; indiening van bezwaren.
reelame, openlijke aanprijzing.
reclameren, terugeisen; tegen iets
opkomen; bezwaren indienen;
vergoeding vragen.
reclasseren, ontslagen gevangenen in de maatschappij terugbrengen.
reclassering, het reclasseren; het
opnieuw in klassen indelen.
reclinatie, ombuiging.

recours
recluderen, insluiten; ontsluiting.
reclusie, opsluiting, afsluiting,

uitsluiting.

recognitie, erkenning van rechts-

wege; bedrag dat betaald wordt
als erkenning van een recht;
i.h.b. door erfpachter aan eigenaar.
recognosceren, erkennen; voor
echt verklaren; op verkenning
uitgaan; onderzoeken.
recoleren, opnieuw nagaan; de
tekst van twee geschriften vergelijken.
recollecten, zie: observanten.
recollectie, bezinning.
recoznmandabel, aanbevelenswaardig.
recommandatie, aanbeveling,
voorspraak.
recommande,aangetekend (brief) .
recommanderen, aanbevelen,
prijzen.
recompenseren, vergoeden, belonen.
reconciliatie, verzoening.
reconcilieren, weer verzoenen,
bevredigen.
reconforteren, weer op krachten
brengen; opbeuren.
herkenning;
reconnaissance,
dankbaarheid; verkenning.
reconnaissant, dankbaar, erkentelijk.
reconstructie, wederopbouwing;
nieuwe samenstelling.
reconstrueren, weder opbouwen;
opnieuw samenstellen.
reconvalescent, herstellende; iemand, die aan de beterhand is.
reconvalescentie, herstel van een
ziekte.
reconventie, tegenvordering in
burgerlijke rechtszaken.
record, het hoogste, het sterkste
wat in een sport, een kunst, enz.
tot op een gegeven ogenblik
bereikt is; het record slaan: het
tot dusver bekende overtreffen;
officieel afschrift.
recours, toevlucht; beroep; appel;
recourswissel: tegenwissel.
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recouvreren, terugkrijgen; incas-

seren.

recreatie, ontspanning; verpozing.
recreditief,
terugroepingsbrief

(aan een gezant).

recreeren, zich ontspannen; zich

verpozen.

recriminatie, tegenbeschuldiging;

tegeneis.

recrudescentie, verergering (na

verbetering) van een ziekte.

recruteren, aanwerven; aanvullen.
recruut, aangeworven of onge-

oefende soldaat; nieuweling.

rectaal, betrekking hebben op het

rectum.

rectangulair, rechthoekig.
rectawissel, wissel, die niet ge-

endosseerd kan worden.

rectie, (in de taalkunde) regering.
rectificatie, rechttrekking, ver-

betering; tweede distillering.

rectificeren, verbeteren; zuiveren.
recto (folio), op de voorste zijde

van een blad.

rector, directeur van een gymna-

sium; voorzitter van een studentenvereniging; hoofd van
een geestelijke instelling; rector
magnificus: voorzitter van de
academische senaat.
rectoraat, o., ambt en waardigheid van een rector.
rectoscoop, endeldarmspiegel.
rectrice, vrouwelijke rector.
rectum, o., endeldarm.
rev; o., bewijs van ontvangst;
bijv. nw.: algemeen aanvaard.
recueil, verzameling, bundel.
recul, o., achterwaartse beweging;
terugstoot (van een kanon).
reculeren, teruggaan, wijken; terugspringen.
reculer pour mieux sauter,

teruggaan om beter to kunnen
springen.
recuperatie, het terugontvangen.
recurrens, terugkerend verschijnsel.
recurreren, hulp zoeken bij.
recusabel, verwerpelijk.
recusatie, verwerping; weigering.

redunderen

recuseren, afslaan; weigeren.
redacteur, opsteller (van een ge-

schrift of document); degene,
die een dagblad of tijdschrift, of
een gedeelte van een dagblad
samenstelt.
redactie, het opstellen, inideding
of vorm van een gedachte; het
personeel, dat een dagblad of
tijdschrift in elkaar zet, er voor
schrijft.
redactioneel, van een redactie
uitgaande; tot de redactie behorend.
redactrice, vrouwelijke redacteur.
redditie, teruggave; overgave.
redemptie, verlossing.
redemptor, verlosser.
redevabel, verschuldigd.
redhibitie, terugneming, vernietiging van koop.
redif, Turkse landweer.
redigeren, opstellen; voor de druk
gereedmaken; zorgen voor de
redactie van een krant of tijd-

schrift.

redingote, geklede jas.
reditie, herhaling.
redivivus, uit de dood herrezen;

hernieuwd.

redoubleren, verdubbelen.
redoutabel, geducht, verschrik-

kelijk.

redoute, kleine veldschans; ge-

maskerd bal.

redouteren, duchten, vrezen.
redres, o., herstel, vergoeding.
redresseren, herstellen, vergoe-

den.

reduceren, verminderen, herlei-

den, terugvoeren.

reductie, verlaging, vermindering ;

herleiding; onttrekking van zuurstof; reductieformule: formule
voor de herleiding van breuken.
reduit, o., vluchtschans; laatste
toevluchtsoord.
redundantie, woordenvloed; wijdlopigheid.
overvloeien van
redunderen,
woorden.
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reduplicatie, verdubbeling van
letter of lettergreep.
revel, werkelijk; wezenlijk; zakelijk.
reemtie, terugkoop.
reexpedieren, weder verzenden;
verder versturen.
reexportatie, wederuitvoer.
refactie, korting voor beschadigde
waren.
refectie, herstelling; verkwikking.
refectorium, o., eetzaal in kloosters.
referaat, o., bericht, verslag; uiteenzetting; voordracht.
referee, scheidsrechter bij sportspelen.
referendaris, hoofdambtenaar
aan een ministerie; hoofd van
een afdeling.
refereren, berichten; verwijzen
naar; verslag uitbrengen; zich
refereren aan: zich beroepen op.
referendum, o., volksstemming
referent, verslaggever, rapporteur; inl eider op een vergadering.
referentie, inlichting; getuigenis;
aanbeveling
referte, verwijzing; beroep (op).
reflatie, uitbreiding van sterk
ingekrompen geldcirculatie.
reflectant, gegadigde.
reflecteren, terugstralen of -kaatsen; in aanmerking nemen;
overwegen.
reflectie, terugstraling; weerschijn; overdenking.
reflector, vlak, dat lichtstralen
terugkaatst.
reflex, onwillekeurige reactie;
reflexbeweging: onwillekeurige
zenuwbeweging.
reflexief, wederkerend (in spraak-

kunst).

refloreren, weder bloeien.
reflueren, terugvloeien; terugkeren naar het uitgangspunt.
reform, hervorming; verbetering;
reformkleding: vereenvoudigde
vrouwenkleding eind 19de eeuw.
reformatie, hervorming; kerkhervorming der 16de eeuw.

regaal
reformateur, aanhanger van een
der 17de-eeuwse protestantse
secten in Nederland.
reformator, hervormer, kerkhervormer.
reformbill, Eng. wet tot herziefling der kiesbevoegdheid (1830).
reformeren, hervormen.
reformisme, richting in socialisme, die van geleidelijke hervorming langs parlementaire weg de
komst van het socialisme verwacht.
reformisten, voorstanders van
geleidelijke hervorming.
refracta dosis, kleine dosis (van
geneesmiddelen).
refractair, weerspannig.
refractair, weerspannige; soldaat
die weigert op te komen.
refractie, straalbreking.
refractor, verre(sterren)kijker met
lenzen; d.w.z. Been spiegels.
refrangibel, breekbaar (vooral
van lichtstralen).
refrein, o., herhaling van een of
meer woorden of regels.
verversingsrefreshingroom,
lokaal
refrigerantia, verkoelende middelen.
refrigerator, koelkast of -kamer;
koelmachine.
refrigereren, afkoelen, verfrissen.
refter, (van Lat. refectorium),
eetkamer in een klooster.
refugiC, uitgewekene ; vooral Franse vluchteling om het geloof in
de 17de eeuw.
refugium, o., toevlucht.
refus of refuus, o., weigering.
refuse, afgewezene; salon des
refuses: tentoonstelling te Parijs
van schilderijen, die op een
officiele expositie waren afgewezen.
refuseren, weigeren.
refutatie, weerlegging.
refuteren, weerleggen.
regaal, koninklijk; regaal papier
(ook: royaal papier) : groot soort
papier.

regaal
regaal, klein draagbaar orgel,
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in gebruik tot ca. 1750; orgelregister dat de menselijke stem
weergeeft; boekenplank; grote
drukletter; gastmaal.
regaleren, onthalen.
regalia, koninklijke of vorstelijke
bevoegdheden of voorrechten.
regard, aanzien; achting.
regarderen, betrekking hebben
op, aangaan, in aanmerking
nemen.
regatta, zeil- en roeiwedstrijd;
vroeger: waterfeest.
regeneratie, wedergeboorte; wederopleving; wederaangroeiing
regenerator, inrichting om afgewerkte producten weer bruikbaar
te maken.
regenereren, hernieuwen, herstellen, weer doen aangroeien;
herscheppen.
regent, rijksbestuurder, die de
plaats inneemt van een minderjarige; bestuurder van een gesticht enz.; beroemde diamant.
regenten, de regerende aristocratie in de Republiek der Verenigde Nederlanden.
regentes, vrouwelijke regent.
regest, inhoudsopgave, samenvatting van een oorkonde.
regicide, koningsmoord; ook: koningsmoordenaar.
regie, spelleiding bij een toneelvoorstelling ; staatsmonopolie
van bijv. tabak, zout enz.
regime, o., regeringsvorm; leefregel; ancien regime: regeringsvorm in Frankrijk veer 1789.
regiment, o., heerschappij; troepenafdeling.
regionaal, gewestelijk, een streek
betreffende.
regionen, gebieden.
regisseur, leider (vooral van een
toneelvoorstelling).
register, bladwijzer; inhoudsopgave; de gezamenlijke tot edit
geluidsoort behorende orgelpijpen.
registered, aangetekend.

reguleren
registeren, zorgen voor de juiste

overeenkomst van pagina's en
regels bij schoon- en weerdruk;
voor juiste bedekking der kleuren
bij kleurendruk.
registerton, inhoudsmaat, voor
schepen : 2.83 m 3 .
registratie, het inschrijven van
oorkonden of akten in een wettelijk register; registratierecht:
het verschuldigde recht voor die
inschrijving.
registratuur, (systeem van) bewaring van akten.
registreren, in een register schrijyen ; boeken.
reglement, o., verordening, voorschrift.
reglementair, volgens voorschrift; tot het reglement behorend.
regleren, regelen, rangschikken;
regratteren, afkrabben (van muren) ; opflikken; in het klein verkopen.
regratterie, verkoop in het klein;

uitdragerswinkel.
regredientie ofregres, teruggang,

verhaal van schade

regressie, teruggang, terugkeer

tot vroeger stadium.

regressief, terugwerkend.
regrettabel, betreurenswaardig;

spijtelijk.

regretteren, betreuren; bejamme-

ren.

regula, regel.
regulair, regelmatig, geregeld.
regulariseren, regelen; een rivier-

loop regelmatig maken.

regulariteit, regelmatigheid
regulateur of regulator, regelaar;

toestel, dat in het algemeen dient
om de beweging van een machine
te regelen; toestel, dat nauwkeurig aanwijst, hoeveel vellen er
gestempeld zijn; bepaald soort
uurwerk.
regulatief, o., voorschrift, richtsnoer; bijv. nw.: regelend.
reguleren, in orde brengen, regelen (vooral van uurwerken).
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rehabilitatie, herstel in de vorige
toestand; eerherstel.
rehabiliteren, in vroegere toestand, in ere herstellen.
reimporteren, weer invoeren.
reincarnatie, wedervleeswording,
zielsverhuizing.
reine claude, grote groene pruim.
reine du bal, het mooiste meisje
van het bal.
reinette, koningsappel, renet.
reintegratie, herstel in vroeger
bezit of vroegere waardigheid.
reintegreren, in vroeger bezit of
waardigheid herstellen.
reis, Portugese munt.
reiteratie, herhaling.
reiteratief, herhalend; herhaald.
reizen, (Barg. ) lopen, lopen zoeken.
rejecteren, verwerpen.
rejectie, verwerping.
rekel, (Barg.), voet.
rekest of rekwest, verzoekschrift.
rekwestrant, iemand, die een verzoekschrift indient.
rekwestreren, een verzoekschrift
indienen.
rekwirant, rekwireren, rekwisiet, rekwisitie, rekwisitoir,
zie: requirant enz.
relaas, o., bericht, verslag; verhaal.
rehiche, verademing; rust; schorsing in het bespelen van een
schouwburg.
relacheren, ontspannen, verslappen; loslaten.
relais, wisselplaats van paarden;
toestel om met zwakke stroom
een nieuwe sterkere stroomkring
te openen of te sluiten.
relaps(us), terugval, wederafval;
wederafvalliggewordene.
relatie, verbinding, betrekking;
gemeenschap.
relatief, betrekkelijk; betreffende.
relativum, betrekkelijk voornaamwoord.
relativisme, standpunt, dat alles
in relatie tot elkaar en tot de
mens bestaat.
relativiteit, betrekkelijkheid.

remedlieren
relayeren, losmaken.
relayeren, verder zenden en versterken van radio-uitzendingen
die van grote afstand opgevangen
zijn.
relegatie, verbanning, wegzending
relegeren, verbannen, niet toelaten.
relevant, ter zake dienend, belangrijk.
relevantie, betekenis, gewicht.
relevatie, verlichting; ontheffing,
bevrijding.
releveren, ontheffen, ontslaan; de
aandacht vestigen op; in het
Licht stellen.
relict, overblijfsel uit vroegere
tijd; plant- of diersoort die zich
slechts op enkele plaatsen heeft
kunnen handhaven.

relief, hulp, bijstand.
relief, beeldhouwwerk, waarbij
figuren uit ondergrond naar
voren treden ; reliefdruk : blindendruk; ook : aanzien, belangrijkheid.
reliek of relikwie, o., overblijfsel
van een heilige; voorwerp, dat
aan een heilige heeft toebehoord;
heilig voorwerp.
religie, godsdienst, geloof.
religieus, godsdienstig, vroom; religieuse : non, geestelijke zuster.
religiositeit, godsdienstigheid.
relikwie, zie: reliek.
relocatie, verlenging van pacht- of
huurtijd.
remanent, overblijvend.
remarkabel, opmerkelij k ; opmerkenswaardig.
remarkeren, aanmerken, opmerken.
rembours, o., terugbetaling, aflossing; overgave van een pakket tegen contante betaling.
rembourseren, terugbetalen; onder rembours zenden.
remedie of remedium, o., geneesmiddel ; hulpmiddel.
remedieren, verhelpen; raad
schaffen.

rememoreren
rememoreren, herinneren, in het
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geheugen terugroepen.
remesse, zie: remise.
remigreren, naar het vaderland
terugkeren.
reminiscentie, herinnering; nagalm.
Reminiscere, tweede zondag in
de Vasten.
remise, geld, dat overgemaakt
wordt (=remesse); kwijtschelding; uitstel; loods voor openbare vervoermiddelen (bijy.
tramremise) ; onbeslist gebleven
partij in enig spel.
remisier, tussenpersoon in de
effectenhan del.
remissie, terugzending; vermindering.
remittenda of remittenden, terugzendingen, vooral van boeken
door boekhandelaars aan de uitgevers.
remittent, overmaker van geld.
remitteren, terugzenden; overmaken; afnemen (van een ziekte).
remollientia, verzachtende middelen.
remonstranten, aanhangers van
de richting in de Ned. Gereformeerde Kerk die in 1610 zich
onder Arminius e.a. verzetten
tegen de strikte leer die o.a.
door Gomarus werd voorgestaan.
remonstrantie,
tegenwerping,
vertoog.
remonstreren, tegenwerpingen
maken.
remontanten, doorbloeiende rozen.
remonte, aankoop van paarden
voor de cavalerie, enz.
remonteren, opmaken; in orde
brengen; van paarden voorzien.
remontoir, horloge, dat men kan
opwinden zonder sleutel.
remotie, verwijdering; afzetting
(uit een ambt).
remotis arbitris, zonder getuigen.
remous, luchtbranding; snel afwisselend stijgen en dalen in instabiele luchtlaag.

removeren, verwijderen; weg-

ruimen; uit een ambt ontzetten.
plaa tsvervan ger
(voor de krijgsdienst).
remplaceren, vervangen.
reins hebben, (Barg.) verbannen
zijn.
remuneratie, vergelding, beloning.
remunereren, vergelden, belonen.
renaissance, wedergeboorte; herleving der letteren, kunst en
wetenschap in de 15de en 16de
eeuw in navolging van de beschaving der Ouden.
rencontre, ontmoeting; schermutseling.
rencontreren, ontmoeten, treffen.
rendabel, profijt opleverend.
rendant, verantwoordelijk beheerder.
rendenient, o., opbrengst, winst.
renderen, opbrengen, (winst) afwerpen.
rendez-vous, samenkomst; afspraak voor een samenkomst.
renegaat, afvallige; geloofs- of
partijverzaker.
renforceren, versterken.
renitent, weerspannige.
renitentie, weerstand; weerspannigheid.
element, zeldzaam
renium,
metaal.
renommee, goede naam; vermaardheid.
renommeren, bluffen.
renommist, bluffer; vechtersbaas.
renonce, in kaartspelen het niet
bekennen van een kleur.
renonceren, afzien van; geen
kleur bekennen (in het kaartspel)
renovatie, vernieuwing; tweede
aanmaning ter betaling van belastingen.
renoveren, vernieuwen; een wissel
renoveren: de vervaltijd van een
wissel later stellen.
renseignement, inlichting.
rentabiliteit, vermogen om rente
op to brengen.

remplacant,

rentjong

repoussoir
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rentjong, gebogen Atjehse dolk;
Sumatraans letterschrift.
renumeratie, terugbetaling.
renumereren, terugbetalen; natellen.
renunciatie, opzegging van een
zaak; het afzien van een nalatenschap; afstand van de regering.
renuncieren, afstand doen.
renversaal, tegenbelofte, voorlopig bewijs dat men betaald
heeft.
renverseren, omverwerpen; omkeren, omwenden.
renvooi of renvoi, verwijzing;
kanttekening; verbetering in een
akte.
renvoyeren, verwijzen ; in handen
stellen van.
reometer, toestel om de stroomsterkte van een rivier te meten;
electriciteitsmeter.
reorganisatie, weder-inrichting;
hervorming.
reorganiseren, opnieuw inrichten, hervormen.
reoscoop, stroomaanwijzer (in
de electriciteit).
reostaat, toestel voor regelen van
electrische stroom.
reparabel, herstelbaar; wat goedgemaakt kan worden.
reparatie of reparatuur, herstelling, vergoeding.
repareren, herstellen; weer goed
maken.
reparteren, verdelen, omslaan.
repartitie, verdeling, omslag.
repasseren, nog eens doorlopen;
een uurwerk onder controle
houden.
repatrieren, naar het vaderland
terugkeren of voeren.
repeal, herroeping, opheffing.
repercussie, weerkaatsing, terugslag.
repercuteren, terugstoten; weerkaatsen (bijv. licht of geluid).
repertoire of repertorium, o.,
lijst, register; lijst van te spelen
toned- of muziekstukken.

repetent, herhaler ; de terugkerende cijfers van een repeterende
breuk.
repeteren, herhalen; oefenen.
repetitie, herhaling; oefeningsherhaling ; proefwerk.
repetitiehorloge, o., horloge, dat
de uren slaat, als men op een
veer drukt.
repetitor, iemand die met scholieren of studenten de leerstof
voor een examen repeteert.
replaceren, opnieuw plaatsen.
repletie, zwaarlijvigheid; volbloedigheid ; overlading met
voedsel.
replica, herhaling van een gezang
of muziekstuk.
replicato, herhaald.
repliceren, de tegenpartij beantwoorden ; tegenspreken.
repliek, wederantwoord, bescheid;
copie uit de oudheid van klassiek
beeld.
replieren, weer samenvouwen;
dichtslaan; terugdeinzen.
reponderen, antwoorden; borg
blijven, instaan voor.
reponeren, een ontwricht lid of
een breuk weer inbrengen.
reponse payee, antwoord betaald.
report, bericht, prijsverschil in
koersen.
reportage, berichtgeving aan de
couranten; het schrijven van
verslagen.
reporter, verslaggever, vooral
voor dagbladen.
repos ailleurs, elders rust.
reposeren, rusten; zich verlaten
op iemand.
repositie, het zetten van een ontwricht lichaamsdeel.

repositorium, bewaarplaats voor
iets heiligs, deel van de monstrans.
repousseren, van de hand wijzen ;
afslaan, terugstoten.
repoussoir, steenhouwersbeitel;
iets dat aan persoon of zaak door
tegenstelling relief geeft.
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reprehensie, berisping, bestraffing.

represailles, tegenmaatregelen;

wraakoefeningen.
representant, vertegenwoordiger;
volksvertegenwoordiger.
representatie, vertegenwoordiging; representatiegelden: vergoeding voor aan ambt verbonden verplichtingen.
representatief, vertegenwoordigend ; een goede indruk makend ;
kenmerkend
representeren, vertegenwoordigen ; voorstellen.
repressie, onderdrukking.
repressief, belemmerend, beteugelend.
reprimande, terechtwijzing; verwijt, standje.
reprimeren, onderdrukken, verhinderen.
reprise, herhaling; wederopvoering van een toneelstuk.
repristinatie, hervatting, herstel
van iets dat afgeschaft was.
reproche, verwijt; berisping.
reprocheren, verwijten.
reproduceren, weer voortbrengen
herscheppen; weergeven.
reproductie, weergave, nabootsing
herschepping.
reproductief, herscheppend; herstellend.
reproductiviteit, reproductieve
kracht, vermogen om zich te
herstellen.
reprouveren, afkeuren, veroordelen.
reptielen, kruipende dieren.
republicanisme, republikeinse
gezindheid.
republiek, gemenebest; staat, die
niet door een vorst bestuurd
wordt.
republikein, aanhanger van de
republikeinse regeringsvorm;
musachtige vogel.
republikeins, wat de republiek
aangaat; wat tot de republiek
behoort.
repudiatie, afwijzing; verstoting

resectie
van een vrouw.

repudieren, verwerpen; van de
hand wijzen.

repugnant, weerzinwekkend.
repuls, afwijzing, weigering.
repulsie, terugstoting, afwijzing.
repulsief, afstotend, terugdrijvend.

reputabel, te goeder faam bekend
staande.

reputatie, naam of faam; aanzien.

requiem, o., zielemis; de muziek
of zang daarbij.

requiescat in pace, hij (zij) ruste
in vrede.

requirant, eiser in rechten.
requireren, vorderen, eisen (in

rechten); leveringen vorderen
(bij militairen).
requisiet, o., noodzakelijke eigenschap, voorwerp vereist voor een
toneelvoorstelling.
requisitie, opeising in rechten;
vordering van goederen door
militairen.

requisitoir, o., eis van het openbaar ministerie.

Rerum Novarum, beginwoorden

van encycliek van paus Leo XIII,
1891.
res, zaak; ding; res publica: openbare zaak; algemeen belang.
rescissie, vernietiging van een
testament.
rescontre, verrekening in de effectenhandel ; rescontredag: dag
van afrekening.
rescontreren, af- of verrekenen;
ondervangen.
rescriberen, terugschrijven, antwoorden.
rescript, o., antwoord, bescheid
op aanvragen; beschikking van
vorst of paus,
rescriptie, schriftelijke last tot
uitbetaling of inning.
research, wetenschappelijk onderzoek.
reseau, netwerk; spoorwegnet.
resectie, uitsnijding van beende-

ren.

reservaat
reservaat, beschermd, afgebakend
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gebied tot instandhouding van
flora en fauna, ook zone van
gevestigde bevolking (Indianen).
reservatie, voorbehoud, bedachtzaamheid.
reservatio mentalis, geestelijk
voorbehoud bij uitspraak, belofte of bekentenis.
reservatis reservandis, met
het nodige voorbehoud.
reserve, wat achteruit gehouden
wordt om in bijzondere omstandigheden dienst te doen; voorbehoud, terughouding.
reservekader, o., aanvullingskader voor het leger.
reserveren, voorbehouden, bewaren, wegleggen; bespreken van
plaatsen.
reservist, dienstplichtige, tot de
reservetroepen behorend.
reservoir, o., bewaarplaats; vergaarbak.
resident, gevolmachtigde van een
regering beneden de rang van
gezant; vroeger in Ned. O.Indie hoofd van een gewestelijk
bestuur.
residentie, verblijfplaats van een
vorst (hofstad); hoofdafdeling
van bestuur in vroeger Ned.Indie.
resideren, wonen, zetelen.
residu, o., rest; droesem, bezinksel.
resignatie, gelatenheid; het afstand doen van troon of ambt.
resigneren, berusten; afstand
doen van.
resiliatie, ontbinding (van een
overeenkomst).
resilieren, terugtreden bij een
overeenkomst.
resineren, met hars doortrekken.
resineus, harsachtig.
resistance, weerstand; piece de
resistance: hoofdschotel.
resistent, bestand, weerstand kunnende bieden.
resistentie, weerstand.
resisteren, weerstand bieden.

responsiecollege
resolutie, besluit; vastberaden-

heid; oplossing (in vloeistoffen).

resoluut, vastberaden, onver-

schrokken.

resolventia, oplossende middelen.
resolveren, besluiten; vaststellen;

oplossen.

resonans, weerklank.
resonansbodem, klankbodem

van een muziekinstrument.

resonant, weerklinkend, nagal-

mend.

resonantie, weerklank, naklank.
resonator, toestel, om boventonen

sterker te doen klinken en te identificeren.
resoneren, meetrillen, weergalm
geven.
resorberen, opslorpen.
reserptie, opslorping
respect, o., achting; ontzag; eerbied; opzicht.
respectabel, achtenswaardig, eerbiedwaardig.
respectabiliteit, achtenswaardigheid.
respecteren, eerbiedigen, ontzien.
respectief, onderscheiden.
respectievelijk, ieder in het bijzonder, onderscheidenlijk.
respectueus, eerbiedig, vol eerbied.
respijt, o., uitstel, verlenging van
een termijn; respijtdagen: uitsteldagen voor het betalen van
een wissel.
respiratie, ademhaling.
respirator, toestel velOr de mond
om het instromen van de koude
lucht te verhinderen of lucht te
zuiveren; ijzeren long.
respireren, ademhalen.
respondent, verdediger van een
proefschrift.
responderen, antwoorden op
responsiecollege.
responsabel, verantwoordelijk,
aansprakelijk.
responsabiliteit, verantwoordelijkheid; aansprakelijkheid.
responsie, beantwoording.
responsiecollege, les van een

responsiecollege
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hoogleraar, waarop deze mondeling te beantwoorden vragen
stelt.
responsorie, responsorium, o.,
beurtzang tussen de dienstdoende priester en het koor.
responsum, o., schriftelijk antwoord van rechtscollege of faculteit.
ressentiment, o., wrok.
ressort, o., drijfveer; spankracht;
rechtsgebied; ambtsgebied.
ressorteren, tot een ressort behoren.
ressource, hulpbron; middel van
bestaan; in luchtvaart: terugkeer
tot een normale vlucht na duikvlucht : het optrekken.
restant, o., overschot; achterstallige schuld.
restaurant, inrichting om te
eten.
restaurateur, houder van een
restaurant; hersteller van kunstwerken.
restauratie, herstelling; verbetering ; herstel op de troon; restaurant.
restaureren, herstellen.; zich restaureren: zich verkwikken.
resteren, overblijven; achterstallig
zijn.
restitueren, teruggeven, vergoeden.
restitutie, teruggave, vergoeding.
restorneren, een herwissel trekken; het te veel betaalde terugbetalen.
restrictie, beperking, voorbehoud.
restrictief, beperkend, onder
voorbehoud; stoppend (medisch) .
restringeren, beperken, bekorten;
stoppen (medisch).
resultaat, o., uitslag; gevolg;
vrucht, opbrengst.
resultante, kracht, die twee of
meer op hetzelfde punt werkende
krachten vervangt.
resulteren, voortvloeien, volgen
uit.
resume, o., korte samenvatting
der hoofdpunten; kort overzicht.

retorqueren
resumeren, in het kort samenvatten.
resum(p)tie, samenvatting; resum (p) tief versterkend.
resurrectie, (weder) opstanding,
herrij zenis.
wederopwekking
resuscitatie,
uit de dood; hernieuwing (van
een rechtsgeding) ; het weer oprakelen (van een twist).
retabel, achterwand van altaar.
retablisseren, herstellen, weer
oprichten.
retaliatie, wedervergelding
retalieren, wedervergelden; gelijk met gelijk vergelden.
retardatie, vertraging
retardatiehypothese, theorie
omtrent het verband tussen de
langzame lichamelijke en hoge
geestelijke ontwikkeling bij de
mens.
retarderen, vertragen; uitstellen.
retaliatie, herschatting.
retaxeren, opnieuw schatten.
retentie, achterhouding ; recht van
schuldeiser goederen van schuldenaar in bezit te houden tot
schuld is betaald; onvermogen
urine te lozen.
retenue, korting, inhouding.
retenuto, ingehouden (muz.).
reticentie, verzwijging.
reticule, kleine werkzak, tasje van
vrouwen.
retina, netvlies in het oog.
retinitis, netvliesontsteking.
retirade, verschansing; toevlucht;
w.c.
retire, teruggetrokken, eenzaam.
retireren, terugtrekken, afdeinzen;
zich retireren: zich terugtrekken
uit de zaken, uit het openbaar
leven.
retor, leraar in de welsprekendheid ; redenaar.
retoriek, redekunst, leer der welsprekendheid ; bombast.
retorisch, redekunstig.
retorqueren, iemand met zijn
eigen argumenten, zijn eigen
woorden bestrijden.

retorsie
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retorsie, wedervergelding.
retort, glazen vat of fles met ge-

bogen hals voor het destilleren.
retouche, bijwerking; verbetering
van een schilderij, tekening,
fotografie.
retoucheren, bijwerken, verbeteren.
retoucheur, iemand die van beroep retoucheert.
retour, terugkeer ; terugreis; terugzending.
retourneren, terugkeren, terugzenden.
retractatie,
intrekking,
herroeping.
retracteren, terugtrekken.
retractie, terugtrekking; optrekking van spieren.
retraite, terugtocht; aftocht; afzondering van de wereld; toevluchtsoord ; pensioen.
retrancheren, zich verschansen.
retranchement, verschansing.
retribueren, vergoeden; beloning
geven.
retributie, vergoeding, vergelding ;
betaling voor overheidsdiensten.
retro, terug.
retroactief, terugwerkend.
retroageren, terugwerken.
retro-acte, oud archiefstuk, van
belang voor een actuele kwestie.
retrodateren, de datum terugzetten.
retroflectie, achteroverkanteling
van baarmoeder.
retrogradatie, teruggang; rugwaartse beweging.
retrograde, kreeftdicht; rijmpje
dat ook van achteren naar voren
gelezen kan worden.
retrograderen,achterwaarts gaan.
retrograde verschijnselen, omzettingen in een aan de normale
tegenovergestelde volgorde.
retrogressie, het achteruitgaan;
retrogressief: achteruitgaand in
tegenstelling tot progressief.
retrospectief, terugziend; naar
het verleden blikkend.

reverie
retroversie, omkering; terugbui-

ging.

reuma, reumatiek of reumatisme, pijnlijke aandoening

van spieren en gewrichten.

reurnatisch, aan reumatiek lij-

dend.

wedervereniging; samenkomst; vergadering.
reiinieren, weer verenigen: verzoenen.
reiinist, deelnemer aan een retinie.
reiisseren, slagen; goed uitvallen;
vooruitkomen.
reiissite, goede uitslag; welslagen.
revaccinatie, herinenting.
revaleren, maken, dat men zijn
schuld binnen krijgt.
revaluatie, revalorisatie, vergroting van de waarde van de
nationale valuta t.o.v. de buitenlandse.
revanche, genoegdoening; wraak;
het voortspelen om het verlies
terug te winnen.
revel', opwekking, herleving; opwekking van het godsdienstig
leven.
reveille, signaal om de soldaten te
wekken.
reveillon, maaltijd in de kerst- of
oudejaarsnacht.
revelatie, ontdekking; goddelijke
openbaring.
revenons a nos moutons, laat
ons tot ons onderwerp terugkeren.
revenu, o., inkomen; rente.
reverbeeroven, vlamoven, waarin
vuur geen uitweg heeft.
reverberatie, terugkaatsing; terugstraling van het Licht.
reverbire, straatlantaarn met
reflector.
reverence, buiging; neiging (van
dames).
reverend, titel voor geestelijken in
Engeland.
reverendus, eerwaarde; reverendissimus : hoogeerwaarde.
reverentie, ontzag, eerbetuiging;
buiging.
reverie, dromerij.
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revers
revers, keerzijde; rugzijde; opslag

van een kledingstuk ; tegenbewijs ; tegenspoed.
reversibel, omkeerbaar.
reviseren, herzien; doorzien; nazien.
review, o., tijdschrift.
reviewer, recensent; schrijver in

een review.

revindicatie, terugvordering (van

een eigendom) ; tegeneis.

revindicatoir beslag, beslag

voortvloeiend uit eis tot terugvordering.
revindiceren, opvorderen; opeisen.
revisie, herziening; nieuwe drukproef.
revisionisme, streven naar herziening van verdragen enz.;
richting in sociaal-democratie
naar herziening, niet naar ommekeer.
revisor, onderzoeker; corrector.
revival, herleving; wederopwekking van godsdienstig leven.
revocabel, herroepbaar.
revocatie, herroeping.
revoceren,herroepen,terugroepen.
revoir, o., wederzien; au revoir

tot weerziens.

:

revoltant, weerzinwekkend; stuitend.
revoke, opstand; oproer.
revolteren, in opstand komen.
revolutie, omwenteling; staats-

omwenteling.

revolutionair, omwentelingsge-

zind.

revolutioneren, een omwente-

ling verwekken.

revolver, draaipistool.
revue, wapenschouwing, parade;

vermakelijkheid, bestaande uit
losse tonelen, waarin actualiteiten ter sprake komen; tijdschrift; de revue passeren: nauwkeurig bekeken of beoordeeld
worden.
rewaschem, (Barg.) winst, overmaat.
rex, koning,

rimboe

rexist, aanhanger van vroeger

Belgisch fascisme.

rez de chaussee, gelijkvloerse

verdieping; benedenwoning.

riant, lachend, vrolijk, aangenaam.
ribbemoos, (Barg). zeer sterke

vent, geweldenaar.

ricambio, keerwissel, die met

protest teruggaat.

ricaneren, honend grinniken.
ricinusolie, wonderolie; een pur-

geermiddel.

ricksha, Oostaziatisch licht rij-

tuigje door een of twee personen
getrokken.
ricochet, o., het opspringen van
een platte steen, die schuin langs
de oppervlakte van het water
geworpen wordt; ricochet-schot:
schot waarbij de kogel de grond
raakt en weer opspringt.
ricochetteren, opslaan en verder
springen, keilen.
rictus, het opensperren van de
mond; kramp van het gezicht.

rideau, o., gordijn; toneelgordijn.
ridendo dicere vernal, lachende

de waarheid zeggen.

ridicuul, belachelijk, bespottelijk.
rien du tout, niemendal; in het

geheel niets.

rien ne va plus, niets gaat meer,

betekent bij speelbank: er mag
niet meer ingezet worden.

right or wrong, my country,

recht of onrecht, mijn vaderland.
rigide, stijf, strak; scherp.
rigiditeit, hardheid, onbuigzaamheid.
rigolo, grappig, dwaas, prettig.
rigoreus, streng, scherp, onbarmhartig.
rigorisme, o., strenge zedeleer.
rigorist, zeer strenge zedenrechter ;
man van zeer strenge beginselen.
rigoristisch, zeer streng, zeer
hard.
rigueur, strengheid; hardheid, onbuigzaamheid.
riksha, zie: ricksha.
rimboe, ontoegankelijke wildernis.

rinalgie
rinalgie, pijn in de neus.
rinforzando, (muz.) sterker wor-

dend.
ring, vereniging van speculanten,
die een schaarste op de markt
teweegbrengt of van industrielen
die niet aangesloten concurrenten wegconcurreren; strijdperk
van boksers en worstelaars.
rinitis, ontsteking in de neus.
rinket, kleine schuif- of valdeur in
grote sluis.
rinoceros, neushoorndier.
rinoplastiek, heelkundige bewerking om beschadigde of verloren neuzen te herstellen.
rinoscoop, neusspiegel.
riot-act, oproerwet, wet, die samenscholingen verbiedt.
riposteren, snel en treffend antwoorden; (in het schermen) een
terugstoot toebrengen.
risaliet, vooruitspringend deel van
voorgevel.
riscontro, wisselbetaling.
risee, iemand, die uitgelachen
wordt.
risico, o., gevaar; waagstuk.
Askant, gewaagd.
riskeren, wagen; gevaar lopen.
risorgimento, streven naar eenwording in Italie na 1848.
risotto, rijstgerecht met kaas in
I talie.
ristorneren, een foutieve post op
creditzijde herstellen door een
even grote post op debetzijde te
boeken; tegen vergoeding afzien
van een gesloten assurantie.
ristorno, herstel van foutieve post
door ristorneren.
ritardando, ritardato, (muz.),
Iangzamer wordend.
rite, zie ritus.
ritme, wisseling van beweging,
klank en accent, als periodiek
gevoeld, waarbij de periodes niet
aan elkaar gelijk hoeven te
zijn.
ritmiek, de mate van ritmischzijn.
ritmisch, volgens ritme.
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robuust
ritornel, ritornello, o., herhaling

van het thema in de muziek;
refrein; drieregelig Italiaans
volksliedje.
ritratta, weer- of herwissel; zie:
retraite.
rituaal, o., voorschriften voor de
regeling der kerkelijke ceremonien.
ritualisme, streven in Anglicaanse kerk tot terugkeer naar kerkgebruiken van oudste christendom.
ritueel, in overeenstemming met
de ritus.
ritus, godsdienstig of kerkelijk,
ook overgeleverd gebruik; wijze,
waarop de godsdienstoefening
plaatsheeft.
rivaal, mededinger, medeminnaar.
rivaliseren, mededingen; wedijveren.
rivaliteit, wedijver.
Riviera, kust der Golf van Genua,
van Cannes tot La Spezzia.
rizofoor, luchtwortelboom.
rizoliet, versteende wortel.
rizopoda, protozoa, zonder bewegingsorganellen, met schijnvoetjes.
roadable, autovliegtuig.
roastbeef, geroosterd rundvlees.
rob of robb, gekookt dik vruchtesap; zeehond.
robber, dubbele whistpartij; twee
gewonnene van drie whistpartijen.
robe, japon; toga van rechter, advocaat, enz.; robe de chambre:
kamerjapon.
robijn, zeer hard en kostbaar rood
edelgesteente.
robinsonade, avonturenroman
naar het voorbeeld van Defoe's
Robinson Crusoe.
roborans, versterkend middel.
roborantie, versterking.
roboreren, versterken.
robot, kunstmens, mechanische
mens.
robuust, krachtig, fors, stevig.

rocaille
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rocaille, kunstmatige grot van
schelpkalk.
rochade, zie rokade.
Rock, fabelachtige grote vogel in
oosterse sprookjes.
rococo, versieringsstijl onder Lodewijk XV van Frankrijk.
rodelen, met een rodel (platte slee
met de voeten bestuurd) naar beneden glijden.
rodinal, o., zoutzuurverbinding,
als ontwikkelaar in de fotografie
gebruikt.
rodium, o., enkelvoudig metaal,
met platina overeenkornend.
rododendron of rododendrum, alp- of bergroos.
rodomontade, snoeverij.
roebel, Russische munteenheid.
roepia, Indonesische munteenheid.
Rogate, vijfde zondag na Pasen;
de zondag voor Hemelvaart.
rogatoir, wat een verzoek inhoudt; rogatoire commissie: verzoek, dat door een rechtbank tot
een andere gericht wordt, waarbij
aan deze binnen haar ressort een
gerechtelijk onderzoek wordt opgedragen.

roi fainéant, een koning, die niets
uitvoert; roi soleil : zonnekoning,
nl. Lodewijk XIV.
rokade, plaatswisseling van koning
en raadsheer of paard in het
schaakspel.
rokeren, koning ban plaats doen
rokeren, koning en raadsheer of
paard van plaats doen verwisselen in het schaakspel.
rollen, (Barg.) biljarten.
Romaans, Zuideuropese bouwstij1 van ca. 5de-12de eeuw.
Romaans, van Romeinse of Latijnse oorsprong; Romaanse talen: talen, die van het Latijn
afgeleid zijn, als: Italiaans,
Spaans, Portugees, Frans, Roemeens en Raetoromaans; Romaanse volken: volken van
Romeinse oorsprong.
romance, dicht- of zangstuk, dat
veelal een roerende geschiedenis

rontgenstralen
tot onderwerp heeft, of een verdicht avontuur.
romancero, Spaans liederen- of
romancenboek.
romancier, romanschrijver; romanciere: romanschrijfster.
romanesk, romanachtig; fantastisch.
romanistiek, wetenschap van de
Romaanse talen en volken.
romanticus, iemand die tot de
romantiek neigt.
romantiek, romantisme, stroming in cultuur, kunst, literatuur aan het einde der 18de en
het begin der 19de eeuw die tegenover de regels der klassieke
schrijvers hun ingevingen in de
middeleeuwen zochten, en meer
lyriek, meer gevoel, verbeelding
en bewogenheid in de kunst
brachten.
romantisch, in overeenstemming
met de romantiek; ook: fantastisch, dichterlijk schoon; vol verlangen naar iets vreemds.

rombisch, ruitvormig.
romboeder, veelvlak. begrensd
door 6 ruitvormige vlakken.
rombus, ruit, gelijkzijdige scheve
vierhoek.
romein, gewoon lettertype in
tegenstelling tot cursief en Gotisch
ronchus, reutelgeruis in de longen; gesnork.
ronde, rondgang; rondedans.
rondeau, (rondo) danslied, waaruit de instrumentale rondovorm
is voortgekomen.
rondeel, kort gedicht van 13
regels, waarvan beginregel in
het midden en aan het einde
terugkeert; in Ned. gedicht van
8 regels, waarbij eerste in 4de en
7de regel terugkeert; ronde toren
van versterking.
rondo, muziek waarin het thema
telkens terugkcert.

rondsel, o., wieltje in een uurwerk.
ronggeng (Indon.) dansmeisje.
riintgenstralen, electrische Licht•

rontgenstralen
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stralen die door dichte stoffen
heendringen; rontgenoloog: arts
die met rontgenstralen werkt.
ropij, munt in India.
roquefort, Frame schapekaas,
scherp van smaak.
rosarium, o., rozenkrans; rozentuin; rozenkwekerij.
rosette, rozet, roosje; roosvormig,
sieraad in het knoopsgat, hetwelk aanduidt, dat iemand officier is in een ridderorde ; diamant
die van onderen plat en van
boven hoekig is geslepen.
rosj of rodjie, (Barg.) hoofd; haar.
rosmarijn, eig. zeedauw, bekend
welriekend gewas.
rossinant, naam van Don Quichots paard; mager oud paard,
knol.
rostra, redenaarsgestoelte bij de
oude Roineinen.
rotacisme, overgang van de z
in de r.
rotan of rottan, o., Spaans riet;
rotting, soort rietpalm.
rotarian, lid van een rotaryclub.
rotaryclub, internationale vereniging van personen uit verschillende beroepen, die de beroepsmoraal en de onderlinge
vriendschap willen bevorderen.
rotatie, ronddraaing; omdraaiing;
beweging om een as; rotatiepers:
dagbladpers, waarbij de hall cylindrische stereotypeplaten op
de drukrollen worden bevestigd.
r Oti, gebraad.
rotonde of rotunde, rond gebouw
met koepel; ronde verkeersheuvel.
rotor, omwentelingslichaam in
motor of dynamo.
rotulatie, het aaneenrijgen van
akten.
rotuleren, rangschikken en aaneenrijgen van stukken.
roué, elegante losbol.
rouge, rood blanketsel.
rouge-et-noir, o., rood-en-zwart
(kansspel met ballen of kaarten).
roulade, opgerold vlees (meest:
-

Rubicon
rollade) ; toonladder, virtuoze
passage in solozang met vele vlug
gezongen moten op een lettergreep.
rouleau, rol, wals; machine voor
het bedrukken van vezelstoffen.
rouleren, rollen, in omloop zijn;
handelen over.
roulette, rolschijf, bij hazardspel
waarop bij draaiing balletje
wordt geworpen, dat bij stilstand prijs aanwijst.
roundhead, rondkop, steile puritein (in Engeland) 17de eeuw.
route, weg, tocht, koers.
routine, vaardigheid; bedrevenheid door ervaring; sleur.
row, relletje, opstootje.
rowdy, herrieschopper, leegloper.
royaal, koninklijk, gul; royaalpapier: zeer groot formaat papiersoort.
royalisme, o., koningsgezindheid.
royalist, koningsgezinde.
royaliteit, gulheid.
Royal Society, koninklijke academie van wetenschappen (in Eng.) .
royalty, aandeel in de opbrengst
van elk verkocht boek aan de
auteur.
royement, o., doorhaling, schrapping ais lid.
royeren, doorhalen, schrappen.
rozemarijn, zie: rosmarijn.
rozet, zie: rosette.
rubato, in muziek vrije behandeling van het tempo waar veel uitdrukking vereist wordt.
rubber, veerkrachtige hars- of
gomstof van rubberboom.
rubbing, door wrijving verkregen
afdruk van reliefversiering, vooral van plat van boekband.
rubbish, rommel, scheurpapier;
puin; onzin.
rubeolae, rode vlekken, rode hond.
rubicella, gebedenboekje voor de
H. mis.
Rubicon, rivier op de grens van
Italie en Gallie; de Rubicon overtrekken: een onherroepelijke
stap doen.
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rubor, roodheid.
rubricator, schilder van (begin)letters van handschrift in M.E.
rubriceren, in rubrieken verdelen;
oorspr.: versierde beginletters
aanbrengen.
rubriek, afdeling; soort; klasse;
opschrift.
ruche, geplooid oplegsel van tule
of kant.
riicksichtslos, niets ontziend.
ructatie, oprispen, het boeren.
rudiment, orgaan of lichaamsdeel
dat niet tot ontwikkeling gekomen is; eerste beginsel.
rudimentair, weinig ontwikkeld;
alleen in beginsel aanwezig.
ruditeit, ruwheid, onbeschaafdheid, lompheid.
ruffian, ruwe kerel, vechtersbaas.
rugby, voetbal, gespeeld met een
eivormige voetbal, waarbij de
bal door alle spelers met de hand
mag worden aangeraakt.
rugeus, rimpelachtig.
rugositeit, rimpeligheid.
ruiker, (Barg.) slechte stoot op
het biljart.
ruble, puinhoop, bouwval; ondergang; verwoesting.
ruineren, verwoesten, te gronde
richten.
rulneus, verderfelijk.
Rule Britannia, eerste woorden
vanhet Engelse volkslied.
rumba, Zuidamerikaanse dans in
4 / maat.
4
ruminantia, herkauwers, groep

s.e.c.

evenhoevige zoogdieren.
rumineren, herkauwen; wikken
en wegen.
rumor in casa, veel drukte, de
boel op stelten.
rump-steak, o., rompstuk, beste
soort biefstuk.
run, grote toeloop naar banken in
tijden van crisis, om het geld er
uit te halen; wedloop.
runen, oudste schrifttekens der
Germanen, vooral in AngloFriese gebieden.
runner, zeeman, die voor een
enkele reis gemonsterd wordt;
persoon die vreemdelingen opvangt voor verblijf en vertier;
smokkelaar; dekknecht op gesleepte schepen.
rupia, zie: roepia.
ruptuur, breuk; scheur; vrede- of
vriendschapsbreuk.
ruraal, landelijk, boers.
rus, (Barg.) rechercheur.
rush, de voorsprong die een paard
bij wedstrijden neemt; stormloop van mensen naar plaatsen,
waar geld te verdienen is (bijv.
goldrush).

russifficeren, Russisch maken.
russofiel, Russenvriend.
russofobie, vrees voor of afkeer
van Rus en.
rusticiteit, boersheid; landelijkheid.
rustiek, boers, landelijk; plomp.
rutschbaan, glijbaan.
ruwaard, landvoogd.

S
S., Romeins getal 90 ; Sextus of Servius (Romeinse eigennamen);
Sanctus: heilige; sulfur: zwavel;
slower: langzamer (op uurwerken).
s., sive: of; in natuurk. formule:
afgelegde weg; shilling.
S.A., Salvation Army: Leger des
Heils; Societe Anonyme: Naam-

loze Vennootschap; Sturmabteilung: nazistische terreurhorde.
Sc, scandium (element).
sc., scilicet: namelijk; sculpsit: heeft
gegraveerd.
Se, selenium (element).
s.e.c., salvo errore calculi: behoudens een rekenfout.
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sh., shilling.
Si, silicium (element).
S. J. (achter een naam) Societatis
Jesu: van het genootschap van
Jezus, Jezuiet.
Sn, Stannium: tin.
S.O.Cist, Sacer Ordo Gistenciensis : cistercienser orde.
S.O.S., Save Our Souls: teken voor
gevaar (radio-noodsein).
S.P.Q.R., Senatus Populusque Romanus : Senaat en Volk van
Rome.
sr., senior, oudste.
S.S., Sancta Scriptura: Heilige
Schrift; Schutz-Staffel: militaire
nazistische organisatie.
s.t., salvo titulo: behoudens de
titel.
s.s.t.t.,salvis titulis : behoudens titels
s.v., sub vote: onder dat woord.
s.v.v., sit venia verbo : met verlof
gezegd.
sabaeers, sterrenaanbidders in
vroeger Mesopotamie.
sabaeisme, o., sterrenaanbidding ; sterrendienst.
sabbat, rustdag.
sabbatsjaar, o., elk 7de jaar bij de
Israelieten, waarop geen akkers
bebouwd en geen schulden betaald werden.
sabbatsvrouw, christin, die de
joden op sabbat bedient.
sabberaar, (Barg.) koevoet.
sabberen, (Barg.) inbreken.
sabel, o., zeer kostbaar bout van
de Siberische edelmarter; in de
wapenkunde: zwart.
Sabena, Societe Anonyme Belge
d'Exploitation de la Navigation
Aerienne: Belgische luchtvaartmaatschappij.
sabotage, langzaam, verkeerd,
slecht werken; vernielen van
werktuigen en materialen door
arbeiders.
saboteren, sabotage verrichten.
saboteur, iemand die saboteert.
sabreren, neersabelen.
sabreur, houwdegen; ijzervreter;
woest strijder.

sadisme
saccharum album, o., witte suiker.
saccharum lactis, o., melksuiker.
sacerdotaal, priesterlijk
sacharificatie,
suikervorming,
versuikering.
sacharine, zoetsmakend middel
uit steenkolenteer bereid, 300maal zoeter dan suiker.
sacharometer, toestel ter bepaling van het suikergehalte.
sachet, reukkussentje om tussen
linnengoed to leggen.

sacoche, zadeltas.
sacra, heilige dingen.
sacraal, heilig, gewijd.
sacrament, o., heilige handeling;
genademiddel; in de R.K. Kerk :
doop, vormsel, avondmaal, boetedoening, laatste oliesel, priesterwijding, huwelijk.

sacramentaal of sacramenteel,
wat de sacramenten betreft;
heilig, plechtig, onontbindbaar.
sacramentalien, wijdingen, zegeningen; voorwerpen die door de
kerk gezegend worden.
Sacramentsdag, tweede donderdag na Pinksteren.
sacrarium, o., heiligdom, hostiekastje.
sacre, geheiligd, gewijd; feu sacre:
heilig vuur; sacre nom de Dieu:
verkort tot sacre Dieu of sakerju,
een vloekwoord, dat betekent:
heilige naam Gods.
sacreren, heiligen, wijden, zalven;
ook: vloeken.
sacrificeren of sacrifieren, offeren.
sacrificie, offer voor de mis; opoffering.
sacrilige, heiligschennis, kerkschending.
sacristein, koster, kerkbewaarder.
sacristie of sacristy, kerkekamer,
bewaarplaats van het voor de
kerkdienst nodige.
sacrosanct, heilig, gewijd.
sadhoe, heilige in India.
sadisme, ziekelijke neiging tot het
bedrijven van wreedheid in de

sadisme
geslachtelijke omgang, genoemd
naar markies de Sade (17401814).
sadist, iemand die pijnigt uit wellust.
sado, licht Indonesisch rijtuig,
waarin men rug aan rug (dos a
dos) zat.
safe, veilig; z.nw. = safe deposit.
safe-deposit, o., brandkast of
kluis om geld en effecten veilig
voor brand en inbraak tebewaren.
safety first, veiligheid voor alles.
safety-rasor, veiligheidsscheermes
saffiaan, o., fijn geiteleder uit
(Saffi in) Marokko; marokijn.
saffiaantje, o., (Barg.) sigaar of
sigaret.
saffier, kostbare blauwe edelsteen.
saffraan, gedroogde stempels van
een krokussoort, die gebruikt
worden voor geelverven en als
kruiderij.
saga, Oudnoors prozaverhaal;
romancyclus.
sagaai, werpspies van kaffers en
Hottentotten (ook assegaai).
sagaciteit, schranderheid.
sage, volksoverlevering; legende.
Sagittarius, schutter (sterrenbeeld)
sago, meel uit merg van de sagopalm getrokken.
sagoweer, alcoholische drank uit
de arengpalm; palmwijn.
sahib, heer (in India).
saillant, uitspringend, vooruitstekend; treffend, in het oog vallend.
saillie, vooruitsteeksel; geestige
zet.
saint, heilig.
saisie, inbeslagneming.
saison, seizoen; jaargetijde; duur
van verblijf op een badplaats;
saison morte: slappe tijd in
handel en industrie, komkommertijd.
sake of saki, Japanse rijstbrandewijn.
salaam, vrede, oosterse begroeting; zie ook: salem.
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saloon

salami, worst met uien en knoflook.

salamine, zware effenkleurige
zijden stof.

salammoniak o., zoutzure ammoniak, vluchtig loogzout.

salangaan, klipzwaluw in Z.0.Azie die eetbare nestjes maakt.

salans, (Barg.) heet; ook: vuur.
salarieren, bezoldigen.
safaris, o., bezoldiging.
said, buiging en prosternatie 5

maal daags met koranreciet in de
Islam.
salderen, een rekening afsluiten;
vereffenen; betalen.
saldo, o., overschot van een rekening; per saldo: ten slotte.
salem, vrede; begroeting, vredewens; middel tegen influenza.
salep, stoppende, geneeskrachtige
wortel.
salicine, wilgebitter; stof uit de
wilgebast bereid.
salicylzuur, o., bederfwerend middel, vooral uit salicine getrokken.
salificatie, zoutvorming.
saline, zoutmijn; zoutziederij.
salipyrine, samenstelling van salicylzuur en antipyrine; middel
tegen influenza.
Salische wet, bepalingen uit de
oudste verzameling van Frankische wetten, waarbij de dochters van erfenissen uitgesloten
waren; Salische goederen zijn
die, welke alleen op mannen kunnen vererven.
salivatie, speekselvloed.
salmi, ragout van gebraden gevogelte.
salmiak, zie: salammoniak.
salomonisch, wijs als Salomon.
salon, gezelschaps- of ontvangzaal;
jaarlijkse tentoonstelling van
schilderijen te Parijs.
salonfithig, geschikt in deftige
kringen te verkeren.
salonnier, herenkapper.
saloon, drankwinkel, café in
Amerika.

salop(e)
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salop(e), slons, totebel; ochtendjapon.
salpeter, salpeterzure potas.
salpinx, eileider.
salts, een variatie van het damspel.
saltatie, het springen of dansen;
polsslag; mutatie bij bacterien.
saltato (muz.) huppelend, met
springende strijkstok.
saltimbanque, goochelaar; kermisgast.
salto, sprong; salto mortale: dodelijke, halsbrekende sprong, duikeling in de lucht.
saltorello, Ital. springdans in snel
tempo.
salubriteit, gezonde gesteldheid
(van land of lucht) ; gezondheidstoestand.
salueren, groeten.
salus publica, het openbaar welzijn.
saint! heil, wees gegroet!
salutair, heilzaam.
salutatie, begroeting.
saluut, militaire groet of begroeting; vaarwel.
salva of salvo, met volgend woord
in Latijnse uitdrukkingen: behoudens; bijv. : salva approbatione: behoudens goedkeuring;
salvo errore: behoudens een vergissing.
salvarsaan,
arseenverbinding,
middel tegen syfilis.
Salvation Army, Leger des Heils.
salvator, heiland.
salve! wees gegroet!
salvis omissis, met voorbehoud
van wat vergeten is.
salvis titulis, s.s.t.t. behoudens
titels (ook: salvo titulo, s.t.)
salvo, o., gelijktijdige afvuring van
een aantal kanonnen of geweren ;
eresaluut.
samaar, lang slepend vrouwenkledingstuk ; tabbaard.
sambal, gekruide toespijs bij rijsttafel.
sambok, lange Zuidafrikaanse
ossezweep.
sammech, (Barg.) zestig.

sandelwood
sammenetje, o., (Barg.) sigaret.
samoem, hete zuidenwind in de
Sahara.
samovar of samowar, Russisch
toestel om thee te zetten.
sampan, klein zeilschip of sloep
in Z.0.-Azie.
sampling, methode van opinieonderzoek door ondervraging
van een klein aantal van voor
een grote groep representatieve
personen.
samurai, leden van de Oudjapanse krijgsadel.
sanatorium, o., gezondheidshuis;
inrichting voor chronische zieken
en herstellenden.
sanbenito, o., martelaarshemd,
geel hemd met duivelskoppen beschilderd, waarin de slachtoffers
der Spaanse inquisitie werden
verbrand.
sancta simplicitas, heilige eenvoud.
sanctie, bekrachtiging, dwangmiddel.
sanctificatie, heiliging, heiligverklaring.
sanctifieren, heiligen; heiligverklaren.
bekrachtigen,
sanctioneren,
kracht van wet geven; waarborgen.
sanctuarium, sanctuaire, o.,
heiligdom, vrijplaats; priesterkoor.
sanctum sanctorum, het heilige
der heiligen.
sanctus, o., lied tot inleiding van
de consecratie in de mis; ook:
heilig.
sandaal, schoeisel, dat uit een zool
bestaat, die met riemen aan de
voet is gebonden; oosters schoeisel; ook: naam van een lichterschip in de Levant.
sandarak of sandrak, o., droge
doorschijnende geel-witte hars,
dient om geschrapte woorden
weer zichtbaar te maken.
sandelwood, sandelhout, hard
geel of roodachtig hout.
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sandsjak, o., Turks landschap of
district.
sandwich, twee op elkaar gelegde
dunne geboterde sneetjes brood,
waartussen een plakje ham,
vlees, enz.
sandwichman, reclameman;
man, die met een bord op rug of
borst rondloopt.
saneren, zuiveren ; op orde stellen ;
gezond maken.
sanering, gezondmaking, bijv.
van staatsfinancien, ondernemingen, stadswijken.
sanforiseren, krimpvrij maken.
sangfroid, o., koelbloedigheid;
onverstoorbare kalmte.
sanguine, rood krijt(tekening).
sanguinisch, volbloedig; vurig;
driftig.
sanhedrin, hoogste joods gerechtshof; vergadering van hoge gezagdragers.
sanitair, de gezondheid of gezondheidsleer betreffend; z.nw.: sanitaire artikelen: wastafels, baden,
w.c.'s.
sans, zonder; sans atout: zonder
troef; sans ceremonie (of sans
compliments of sans facon) : zonder plichtplegingen of omslag;
sans gene: onbeschroomd; sans
pareil: zonder weerga; sans peur
et sans reproche: zonder vrees of
blaam; sans phrase: zonder
praatjes.
sansculotte, eigenlijk: zonder
korte of kuitbroek, naam, waarmede Franse aristocraten in
1789 de revolutionairen aanduidden, die de culotte verwisseld hadden voor de pantalon,
de lange broek.
Sanskri(e)t, o., de oude heilige taal
waarin in Voor-India de veda's
geschreven zijn.
sans-souci, zonder zorg: naam
van een koninklijk lustslot bij
Potsdam.
sante, gezondheid; a votre sante:
op uw gezondheid.
santonine, wormverdrijvend mid-

sarekat
del uit de zaden van het sintjanskruid.
santri, leerling van een koranschool.
sapere aude, durf wijs to zijn.
sapfisch, als van Sappho.
sapfisme, Lesbische liefde, homosexualiteit van vrouwen.
sapi, Indische koe.
sapienti sat, voor de wijze genoeg ; een goed verstaander heeft
maar een half woord nodig.
saponiet, zeepsteen, gebruikt bij
fabricage van porselein.
sappe, loopgraaf; onderaardse
gang naar een vesting.
sappelen, (Barg.) ploeteren, sjouwen.
sapperen, onderaardse gangen
maken; ondermijnen.
sappeur, geniesoldaat; iemand,
die gebruikt wordt voor het
maken van loopgraven enz.
saprofiet, plant, die slechts op
organische afval kan groeien.
saprogeen, rottingverwekkend.
saprozoen, dierlijke organismen
die van organische afval leven.
sarabande, ernstige Spaanse dans ;
de muziek daarbij.
Saracenen, vroegere naam voor
Arabieren uit het gebied van de
Middellandse Zee.
sarcasme, o., bijtende, bittere
spot.
sarcastisch, bijtend, spottend,
bitter; scherp hekelend.
sarcofaag, stenen doodkist; gedeelte van een graftombe in de
vorm van een doodkist.
sarcoma, o., kwaadaardig, kankerachtig gezwel.
Sardanapalus, laatste verwijfde
koning van Assyria; rijke wellusteling.
sardine of sardien, haringachtig
visje, in olie ingeblikt.
sardonisch, schamper; sardonische lach: schampere lach, spotlach.
sarekat, in Indonesia naam voor
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vereniging, o.a. Sarekat Islam,
Sarekat Rajat (revolutionair).
sargasso, drijvend zeewier in de
Atlantische Oceaan.
saribel, (Barg.) kerel.
sarkoom, o., zie: sarcoma.
saroespeelster, (Barg.) heelster.
sarong, soort linnen of katoenen
rok in Indonesia.
sarras, kromme ruitersabel.
sarsenet, o., sterk geglansd katoen, als voering gebruikt.
saskenen, (Barg.) lopen.
sassafras, hout van boom waaruit zweetdrijvende drank wordt
bereid.
sassem, (Barg.) suiker.
sassen, (Barg.) wateren.
sassie, (Barg.) sigaret.
satan, duivel; satanisch: duivels.
sate, stukjes vices aan bamboestokjes geregen en geroosterd.
satelliet, wachter, trawant; bijplaneet; ondergeschikt persoon,
die een voornamer als zijn schaduw volgt.
onzelfstandige
satellietstaten,
staten die door een machtige nabuur beheerst worden en diens
politick volgen.
sater, veld- of woudgod met bokspoten, wellusteling.
sati (ook sutti of suttie geschreven)
weduwenverbranding in India
voorheen.
satijn, o., fijne, glanzige zijden
stof.
satinade, licht halfzijden atlas.
satineren, satijnglans geven; glanzend maken.
satinet, katoenen, geglansd satijnweefsel.
satire, hekelschrift, spotschrift.
satiricus, spotter; hekeldichter.
satirisch, spottend, bijtend, hekelend.
satisfactie, voldoening; genoegdoening ; bevrediging.
satisfait, tevreden, voldaan.
satisfaktionsfiihig, in staat voldoening te geven aan iemand,
met wie men duelleren kan.

sawa

satraap, Perzisch landvoogd; des-

potisch, rijk man.

satsoema, Japans aardewerk, geel

geglazuurd met fijne beschildering.
saturatie, verzadiging; verzadigde
oplossing.
satureren, verzadigen.
saturnalia, saturnusfeesten; braspartij en.
saturninisch, lood bevattend.
saturnisch, tot de saturnische of
gouden eeuw behorend; eenvoudig, onschuldig.
saturnisme, o., loodvergiftiging.
saturnus, (in de scheikunde) lood;
ook: naam van een planet; god
van de tijd.
satyr, zie: sater.
satyriasis, ziekelijke sexuele overgeprikkeldheid bij mannen.
sauce, saus.
saucijs, kleine braadworst.
saucisse of saucisson, lederen

zak met kruit en lont voor het
ontsteken van een mijn.
said-conduit, o., vrijgeleide.
saumon, zalm; ook: zalmkleurig.

saurier,uitgestorven reuzehagedis.
sauterie, huiselijk danspartijtje.
sauternes, fijne, witte wijn (bij

de vis).

sautoir, lint om een ridderorde te

dragen.

sauvagerie, schuwheid; woestheid.
sauveren, redden, bergen; sauve

qui peut: redde zich, wie kan,
z.nw.: eerloze vlucht.
sauve-garde, bescherming, vrijgeleide.
savanna, grote grasvlakte in tropisch Amerika.
savant, geleerd(e); savante: geleerde vrouw, blauwkous.
savoir-faire, o., handigheid, bedrevenheid; beleid.

savoir vivre, o., kunst om met
mensen om te gaan; levenskunst.
savoureren, met overleg, lang-

zaam van lets genieten.

sawa, onder water gezet veld

voor de rijstbouw op Java.

saxifraga
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saxifraga, steenbreek (rotsplant).
saxofoon, metalen blaasinstru-

ment met kleppen en klarinetmondstuk, uitgevonden door
Adolph Sax 1846.
sbirre, gerechtsdienaar (in Italie).
scabies, schurft.
scabieus, schurftig.
scabreus, ruw; gewaagd, schuin.
scafander, kurken zwemgordel.
scala, ladder; toonladder; naam
van bekend operagebouw te
Milaan.
scalp, haar, dat met de schedelhuid van het hoofd wordt losgemaakt en vroeger door de Indianen als zegeteken werd bewaard.
scalpel, o., ontleedmes.
scalperen, de huid met het haar
van de schedel trekken.
scandaleus, schandelijk.
scanderen, een vers in versvoeten
verdelen.
scapin, schurkachtige maar handige knecht, naar een figuur in
een van Moliêres stukken.
Scapino, figuur uit de commedia
dell' arte, geslepen dienaar, in wit
en groen gekleed.
scapulier, o., schouderbedekking
der r.k. ordegeestelijken; twee
kleine gewijde stroken, uit devotie door leken gedragen.
scarabee, kever, i.h.b. de heilige
kever der Egyptenaren; steen
gesneden in de vorm van een
kever als amulet.
scaramouche, hansworst, grappenmaker.
scarf, dunne sjaal.
scarlatina, roodvonk.
scatol, geur veroorzakend bestanddeel van faeces.
scatologie, platte grollenmakerij
in de literatuur.
scatologisch, op uitwerpselen betrekking hebbend; bijv. scatologische grappen.
scenario, in grote lijnen vastgelegde handeling voor toneel en
film en indeling in scenes.
scene, toneel; schouwspel; afde-

scherzando, scherzoso

ling van een bedrijf van een toneelstuk; opzienbarende vertoning, opschudding.
scenerie, toneeldecoratie; toneelschikking; ook: landschap.
scenografie, de kunst om toneeldecors te schilderen; landschapen perspectiefschildering.
scepsis, twijfel.
scepter of schepter, koningsstaf,
vorstenstaf.
scepticisme, o., wijsgerige richting, die betwijfelt of zeker weten
mogelijk is; ook twijfel aangaande een zaak; twijfelzucht.
scepticus, twijfelaar; aanhanger
van het scepticisme.
sceptisch, twijfelzuchtig.
schabel, kniel- of voetbankje.
schablone, zie: sjablone.
schabrak, sierlijk paardedek of
zadeldek.
schach, zie: sjach.
Schadenfreude, leedvermaak.
schalie, kleisteen; lei (als dakbedekking).
schalmei, herdersfluit; rietfluit.
schames, joods kosteren klokkenist.
schandaleus, schandelijk, aan-

stotelijk.

schandaliseren, ergernis geven;

belasteren.

scharlaken, vuurrode kleur ; schar-

lakenkoorts: met koorts verbonden ziekte met vuurrode uitslag; rode hond; roodvonk.
scharminkel of scherminkel,
zeer mager mens, geraamte.
scheik, zie: sjeik.
schema, o., gestalte, vorm; voorbeeld, schets, leidraad.
schematisch, volgens schema,
schetsmatig.
schematiseren, in schema voorstellen; ontwerpen.
sc(h)epter, konings-, rijkstaf.
scheren, eilanden voor de Scandinavische kust.
scherp staan, (Barg.) besloten
zijn tot het uiterste.
scherzando, scherzoso, (muz.)
schertsend.

scherzo
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scherzo, schertsend, luimig muziekstuk.
schibbolet, herinneringswoord,
wachtwoord; kenteken; het Hebreeuwse woord betekent eig.:
aar (Richt. 12:4-6).
schiebaart, (Barg.) masker.
schieznan, onderofficier ter zee.
schieten, (Barg.) zien, begrijpen.
schiffen, (Barg.) in bepaalde
toestand verkeren; zitten.
schim, o., (Barg.) gezicht; bewijs;
naam; schimmen trekken: fotograferen.
schimmetje (Barg.) o., bagatel.
schisms, o., scheuring in kerk of
geloof; verdeeldheid.
schismaticus, scheurmaker.
schismatiek, scheuring makend.
schizofrenie, verstandssplijting,
gespletenheid van het geestesleven, verbroken eenheid van
denken, willen, voelen en handelen.
schizofyta, delingsplanten.
schizomycetes, splijtzwammen
of bacterien.
schizothym (temperament), een
temperament dat van nature
meer gespleten is dan in harmonic met de omgeving.
schlager, het successtuk van het
seizoen; opzienbarend bock of
toneelstuk.
schlaraffenland, o., luilekkerland.
schlemiel, arme stakker; ongeluksvogel.
schlendrian, slender, sleur.
schminken, blanketten.
schneidig, kranig; ferm.
schoes, (Barg.) schoenlapper.
schofferen, schenden,verkrachten.
schok, (Barg.) goed geluk; schokken: betalen; geven.
scholarch, bestuurder van een
school; schoolopziener.
scholastiek, schoolse wijsheid;
middeleeuwse christelijke wijsbegeerte.
scholastiek of scholastisch,
schools; spitsvondig.

scontreren
scholiast, uitlegger, maker van
scholien.
scholien, korte woordverklaringen
of opmerkingen,vooral bij Griekse
en Romeinse schrijvers.
schorem, (Barg.) arm; slecht,
leugenachtig; ook: leugens; armoede, rapalje.
schoren, (Barg.) goederen, voorwerpen van alle aard; schore
boel: gestolen goederen.
schorriemorrie, o., heffe des
yolks; gepeupel; janhagel.
schrabber, (Barg.) cent.
schrabbes of schrappes, o.,
(Barg.) geld.
schrafferen, arceren, schaduwstrepen trekken.
schranderig, (Barg.) schraal.
schriebes, (Barg.) honger.
schrijfspiese, (Barg.) kantoor.
schrooi, (Barg.), trek honger.
schrooien, (Barg.) hard werken,
ploeteren.
Schund (literatuur), prullige.
schunnige boeken.
schunnerd, (Barg.) zwerver,
schooier.
schuurtje, (Barg.) de nor; politiebureau.
schwadronneren, snoeven, ophakken, zwetsen.
schwamm driiber, de spons er
over: het is nu uit.
Schwung, vaart, stoutevlucht, elan.
science, in Engels en Frans: exacte
wetenschappen.
scientifiek, wetenschappelijk.
scifarien, houtcement.
scilicet, (afgekort sc.), namelijk,
to weten.
scintillatie, schittering, tinteling.
sciopticon, projectielantaarn.
scissibel, splijtbaar.
scissie, splitting; scheiding.
scissuur, spleet, scheur.
sclerose, ziekelijke weefselverharding.
ruggegraatsverkromscoliose,
ming.
scontreren, met elkaar verrekenen; vereffenen.

scooter
scooter, motorwagen op rails; laag
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liggend licht motorrijwiel van
Italiaanse oorsprong.
scopolamine, verdovend vergif
uit bilzenkruid.
scorbut, scheurbuik, ziekte aan
het tandvlees.
scordato, (muz.) vals, ontstemd.
score, het aantal behaalde punten
in een wedstrijd of spel; de aantekening daarvan.
scoren, doelpunten maken.
Scotland Yard, de Londense criminele recherche.
scout, verkenner, padvinder.
scoutcar, pantserwagen.
scratch, meet, beginstreep bij een
spel.
scriba, schrijver, secretaris.
scribent, schrijver (in minachtende zin).
scrimmage, worsteling, gedrang.
scrip,.. voorlopig bewijs van inschrijving op een lening.
scripsit, heeft geschreven.
scriptgirl, assistente van de filmregisseur.
scriptie, wetenschappelijk opstel
door student als opgegeven taak
gemaakt.
scriptuur, scriptura, geschrift.
scrofuleus, klierachtig.
screfulose, klierziekte.
scrotum, balzak.
scrub, dicht kreupelhout, vooral
in Australiè.
scrubber, absorptietoren voor
winning van bepaalde bestanddelen uit gassen.
scrunel, o., zeer klein apothekersgewicht.
scrupule, gewetensbezwaar.
scrupuleus, angstvallig, nauwgezet.
scrupulositeit, angstvalligheid;
zeer grote nauwgezetheid.
scrutineren, navorsen; opsporen;
stemmen opnemen.
scrutinium, o., onderzoek naar
bekwaamheid van een candidaat
i.h.b. van een geestelijk ambt;
s temopneming.

seconderen
scryer, kristalziener, persoon die

paranormale vermogens ontwikkelt door het staren op kristallen.
scudo, Italiaanse zilveren munt,
ongeveer onze rijksdaalder.
sculler, roeiboot voor een persoon
met korte riemen.
sculpsit, heeft gegraveerd.
sculptopeinture, door de beeldhouwer Archipenko vervaardigde veelkleurige plastiek uit verschillend materiaal.
sculpturaal, tot de beeldhouwkunst behorend.
sculptuur, beeldhouwkunst, beeldhouwwerk.
Scylla en Charybdis, klip en
draaikolk in Straat van Messina;
tussen Scylla en Clarybdis: tussen twee gevaren.
sealskin, eig.: robbehuid; fluweelachtige stof, uit dierehaar
gemaakt.
seance, zitting; spiritistische bijeenkomst.
season, seizoen; de drukste tijd (op
een badplaats, enz.).
sec., droog; onvermengd, niet zoet
(van wijn).
secans, snijlijn.
secco, droog; al secco schilderen:
op droge grond schilderen.
seccotine, snel drogende, sterk
klevende lijm.
seceren, snijden; ontleden; opensnijden (van lijken).
secessie, afscheiding, verwijdering.
secessieoorlog, Amerikaanse burgeroorlog 1861-1865.
secessionist, degene, die zich afscheidt.
secluderen, uitsluiten.
seclusie, uitsluiting.
second, tweede; eerste stuurman;
second-hand: tweedehands (van
boeken, goederen, enz. gezegd).
secondair, zie secundair.
secondant, helper; kamp- of duelgetuige; hulponderwijzer in internaat.
seconderen, bijstaan,medewerken.

secoureren
secoureren, helpen, bijstaan, bij-
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springen.
secours, hulp, onderstand.
secreet, geheim; geheim gemak.
secretaire, schrijftafel; soort kast
met uittrekplaat.
secretariaat, o., de functie van
secretaris; het kantoor van een
secretaris.
secretarie, kantoor van een gemeente- of rijkssecretaris.
geheimschrijver;
secretaris,
schrijver.
secret de polichinelle, publiek
geheim.
secretie, afscheiding van stoffen
in het lichaam.
secretisten, afgescheidenen.
secret service, Engelse geheime
dienst.
sectaris, lid van een secte; ijveraar; drijver.
sectarisch, behorend tot, zich gedragend als een secte; sectarier:
iemand die voorkeur heeft voor
het sectarische.
secte, godsdienstige groep buiten
de kerk.
sectie, lijkopening; deel waarin
een vergadering of congres zich
voor bepaalde werkzaamheden
splitst; onderdeel van een peloton
soldaten; deel van een traject of
stadswijk.
sectio caesaris, keizersnede.
sector, deel van een cirkel, begrepen tussen twee stralen en een
boog.
seculair, een eeuw oud; ook:
eeuwenoud ; wereldlijk, niet
geestelijk.
secularisatie, het wereldlijk maken van geestelijke goederen;
verwereldlijking.
seculariseren, geestelijke goederen in wereldlijke veranderen;
verwereldlijken.
seculier, wereldlijk geestelijke,
die geen kloostergelofte heeft
afgelegd.
secundair, wat in de tweede plaats
komt, van ondergeschikt belang;

segno

secundaire functie (psychologie):
nawerking van vroegere indrukken.
secundawissel, tweede wissel.
secunderen, zie: seconderen.
secundo, ten tweede.
secundum, volgens; secundum
ordinem: volgens rangorde.
secureren, verzekeren, beveiligen.
securiteit, zekerheid; veiligheid;
onderpand.
Security Council, de Veiligheidsraad der Verenigde Naties.
secuur, zeker, onbekommerd; vol
vertrouwen.
sedaat, rustig, gelaten.
sedanoise, zeer kleine drukletter.
sedatives, bedarende, pijnstillende
geneesmiddelen.
sedecimo, o., boekformaat van 32
bladzijden in een vel.
sedentair, zittend; rustend; thuiszittend.
seder, benaming voor elk der 6
delen waarin de misjna en talmoed verdeeld zijn.
sedes, zetel; woonplaats; zitvlak.
sedes apostolica, pauselijke stoel.
sedia gestatoria, draagstoel, waar
in de paus bij plechtige gelegenheden wordt rondgedragen.
sediment, o., bezinksel, afzetting
of bezinkingsgesteente.
sedimentair, uit sedimenten
(aardlagen) gevormd.
sedimentatie, afzetting van vaste
deeltjes: vorming van aardlagen.
sedhnenteus, troebel.
sedis vacatio, het leegstaan van een
pauselijkeof bisschoppelijke zetel.
seditie, oproer; muiterij.
seditieus, oproerig; muitziek.
seductie, verleiding.
seduisant, verleidelijk.
sedum, vetkruid.
sefardim, Spaanse, Portugese en
Zuidoosteuropese joden.
segment, o., stuk van een cirkel
tussen een koorde (lijn) en de
boog, die deze overspant.
segno, (muz.) teken; dal segno:
van het teken af.

segregatie
segregatie, afscheiding; afzonde-

ring van bevolkingsgroepen.
segregeren, afzonderen.
segrijn, segrijnleer, (ook: sagrijnleer of chagrijnleer) soort
van ruw gelooid leer, gekorreld
leer.
se habla espagnol, hier spreekt
men Spaans.
seibel, (Barg.) bedrog; zwendel.
seicento, kunsthistorisch tijdvak:
16de eeuw.
seideravond, godsdienstig, huiselijk joods feest op avond voor
Pasen.
seigel, (Barg.) verstand.
seigneur of sinjeur, heer.
seigneurie, gezag en gebied van
een heer; heerlijkheid; bezitting
(landgoed).
sein, o., (Barg.) afgesproken teken, seinen: informeren.
seismisch, op aardbevingen betrekking hebbend.
seismograaf, toestel, dat kracht
en richting van aardbevingen
registreert.
seismologie, leer der aardbevingen.
seismoloog, degene, die aardbevingen bestudeert.
seismometer, toestel voor het bepalen van de aardschokken.
sijour, o., verblijf; oponthoud;
verblijfplaats; sejourneren:
verblijf houden.
sekse, natuurlijk geslacht (van
mens of dier); kunne.
sekt, krachtige Spaanse en Italiaanse wijn; in Duitsland naam
voor champagne.
sekte, zie: secte.
seladon, verliefd herder; zeegroen;
seladon porselein: oudste Chinese porselein.
selah of sela, teken in de psalmen ;
volgens sommigen een rustteken,
volgens anderen een verandering
in stem of maat; (Barg.) dronken.
select, uitgezocht.
selectie, uitkiezing; keuze; selec-
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tietheorie: leer der teeltkeuze
volgens Darwin.
selectief, in staat om te kiezen tussen radio-uitzendingen met de
geringste verschillen van golflengte; i.h.a. kieskeurig.
Selene, maangodin; de maan.
seleniet, maansteen; maanbewoner ; kunstmatig gips.
selenium, scheikundig element,
gelijkend op zwavel.
selenografie, beschrijving der
maan.
selenostaat, werktuig om de
maan waar te nemen.
self-acting, zelfwerkend.
self-government, o., zelfbestuur;
regering door de burgers zelf.
selfmade man, man, die door
eigen kracht is vooruitgekomen
in de wereld.
self-respect, o., gevoel van eigenwaarde.
self-starter, electrisch instrument
om de auto te doen starten.
sellingagent, vertegenwoordiger
van exporteur in het buitenland.
selling-stakes, wedren, waarbij
het winnende paard voor een
vooraf bepaalde prijs moet
worden afgestaan.
selvas, tropisch regenwoudgebied
in Z.-Amerika.
semafoor, kusttelegraaf; seintoestel.
semantiek of semasiologie, leer
van de betekenis der woorden.
sembah, oosterse eerbiedige groet.
semen, o., zaad.
semester, o., halfjaar; semestraal:
halfjaarlijks.
semi, half; semi-arts: medisch
student die zijn eerste artsexamen heeft afgelegd.
Semieten, volkengroep (naar Noachs oudste zoon, Sem, genoemd) in Voor-AziE, die o.a.
Arabieren en joden omvat.
Semitisch, vaak voor joods gezegd (vgl. antisemitisch).
semilor, o., halfgoud; schijngoud.
seminarie, seminarium, o.,

seminarie
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kweekschool voor geestelijken,
inzonderheid voor r.k. priesters.
seminarist, leerling op een seminarie.
semper, altijd; semper crescendo:
altijd groeiend; semper idem:
altijd dezelfde: semper virens:
altijd groen; semper piano:
steeds zacht.
sempiterniteit, bestendige duur;
eeuwigheid.
semstvo, in Rusland zelfbestuur
van gouvernementen door tsaar
Nicolaas 1864 ingesteld.
sen, Japanse munt, 1 / 100 deel van
yen.
senaat, hoogste bestuurslichaam
in het oude Rome; naam van
Eerste Kamer; raad van hoogleraren; bestuur van studentencorps.
senang, behaaglijk, op zijn gemak.
senateur of senator, lid van een
senaat.
senatus consultum, o., senaatsbesluit.
senescentie, het oud-worden; het
verouderen.
senhor of senor, heer, gebieder
(in Spanje) ; senhora of senora:
mevrouw ofjuffrouw; gebiedster.
seniel, wat de ouderdom betreft;
oud, aftands.
senior, de oudere, de oudste.
senioraat, o., ambt, waardigheid,
recht van oudste.
vergadering
seniorenconvent,
van fractieleiders in de Tweede Kamer; raad van oudsten.
sennhiitte, herdershut op de Alpen.
se non k vero a bene trovato, als
het niet waar is, is het goed bedacht.
sensatie, gewaarwording, indruk;
opzien.
sensationeel, geruchtmakend, opzienbarend.
sensibel, gevoelig, aandoenlijk;
voor de zinnen waarneembaar.
sensibiliteit, gevoeligheid; prikkelbaarheid.

sepialiet
sensiblerie, overgevoeligheid.
sensitief, voor indrukken vatbaar;

zeer gevoelig.

sensitivisme, literaire stroming,

die vooral de zintuiglijke indrukken wil weergeven en ontleden.
sensitiviteit, overgevoeligheid.
sensorium, zetel der gewaarwordingen.
sensualisme, o., zinnelijkheid;
neiging om naar zijn zinnelijke
aandrift te handelen; ook wijsgerig stelsel, volgens hetwelk
alle denkbeelden en begrippen
uit de gewaarwordingen der zinnen ontstaan.
sensualist, aanhanger van het
sensualisme, als wijsgerig stelsel;
zinnelijk mens.
sensualiteit, zinnelijkheid.
sensueel, zinnelijk.
sensus communis, gezond verstand.
sententie, vonnis, uitspraak ; mening ; spreuk.
sententieus, kernachtig, leerrijk,
pittig.
sentiment, o., gevoel.
sentimentaliteit, overgevoeligheid; al te grote tederheid.
sentimenteel, overgevoelig; teerhartig.
sentinelle, schildwacht;
separaat, gescheiden; afzondcrlijk.
separabel, scheidbaar.
separatie, afscheiding.
separatief, scheidend.
separatisme, o., zucht om zich of
te scheiden, vooral in kerk- of
geloofszaken.
separatist, voorstander van afscheiding.
separatistisch, tot afscheiding
geneigd.
separator, toestel voor het afscheiden of zuiveren van grondstoffen.
separeren, scheiden.
sepia, inktvis; het zwartbruine sap
van de inktvis.
sepialiet, meerschuim.

seponeren
seponeren, afleggen, ter zijde

leggen.
sepoys, inlandse troepen in voormalig Engels-Indie.
sepsis, infectie, vooral van etterende wonden.
septangulair, zevenhoekig.
septennaal, zevenjaarlijks.
septennaat, o., tijdvak van zeven
jaren.
septentrionaal, noordelijk.
septet, muziekstuk voor 7 instrumenten; groep van 7 uitvoerende
musici.
septica, infectie bevorderende stoffen.
septicemie, bloedvergiftiging.
septime, zevende toon van de
grondtoon af.
septisch, bedervend, rottend.
Septuagesima, de negende zondag voor Pasen.
Septuaginta, zeventig, n.l. de 70
joodse bijbelvertalers in Alexandrie; ook de door hen gemaakte
vertaling van het O.T.
sepulcraal, tot het graf of de begrafenis behorend.
sepulcrum, o., graf.
sepultuur, begrafenis.
sequens, gregoriaans gezang; in
muziek herhaling van motief op
andere toontrap.
sequester, bewaarder van betwist
goed; dood bot of weefselstuk.
sequestratie, bewaargeving
van zaken, waarover geschil
loopt, bij een derde ; gerechtelijke
beslaglegging; opsluiting; afscheiding van dood weefsel.
sequitur, hieruit volgt.
sera, aankomst tussen 12 en 7 uur
's middags (Intern. Hotelcode.)
seraf, serafijn, engel van de hoogste rang.
serauine-orgel, o., soort huisorgel.
serail, o., paleis van een mohammedaanse vorst, vooral van de
vroegere Turkse sultan.
sereen, zuiver, helder, vredig.
sereife, (Barg.) brand.
serenade, concert, dat iemand
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vooral 's avonds gebracht wordt,
om hulde to bewijzen.
serenissimus, doorluchtige hoogheid, titel van regerende vorst en
van academische senaat.
sereno, (muz.) opgeruimd.
serge, lichte wollen stof.
sergeant, onderofficier, rang
tussen korporaal en sergeantmajoor.
segeant-majoor, eerste onderofficier van een compagnie.
seria, ernstige zaken.
seribel, (Barg.) ellende, ongeluk.
sericultuur, zijdeteelt.
serie, reeks, rij.
serieus, ernstig.
sermoen, rede; preek; vermaning.
serologie, wetenschap van de sera.
serpent, slang; onbetrouwbaar en
kwaadwillig persoon.
serpenteren, kronkelen.
serpentijn, naam voor 16de- en
17de-eeuws kanon.
serpentijnsteen, als een slang gevlekte Steen.
serpentine, zeer lang, smal opgerold papieren lint, dat men elkaar bij feestelijke gelegenheid
toewerpt.
serpentinische verzen, verzen
die eindigen met hetzelfde woord
als waarmee ze beginnen.
serradella, als groenvoeder gebruikte plant.
serre, grote broeikas, glazen veranda aan een huis.
serrore, (Barg.) personage, heer.
serum, (inv.: sera), bloedwei, de
waterige vloeistof in melk en
bloed; inentstof.
serumtherapie, behandeling van
een zieke met een serum.
servante, bijtafel, waarop het
vaatwerk wordt geplaatst.
service, bediening; betaling hiervoor (Eng. en Frans); diensten;
eerste slag bij tennis (Eng.).
serviel, slaafs, onderdanig.
servilisme, o., geest van slaafs-

heid.

serviliteit, slaafsheid; kruiperij.

serviteur

370

serviteur, dienaar, buiging.
servituut, o., dienstbaarheid,
dwang; bezwaar of last, die de
eigenaar van een goed zich moet
laten welgevallen; erfdienstbaarheid.
servus servorum Dei, knecht der
knechten Gods, titel van de paus.
sesam, oliehoudend gewas; naam
van berg in het sprookje van
Ali Baba.
sesquipedaal, eig.: anderhalve
voet lang; ellenlang; sesquipedale woorden: ellenlange woorden.
sessie, zitting; zittingstijd;
set, partij bijeenbehorend goederen; aantal games bij tennis.
setter, patrijshond; langharige
staande jachthond.
settlement, o., vestiging; kolonie.
settler, kolonist.
severiteit, gestrengheid, hardheld.
sevres, o., fijn Frans porselein uit
de fabriek te Sevres.
sewage- system, o., systeem voor
het wegspoelen van fecalien.
sexagenarius, zestigjarige.
Sexagesima, achtste zondag v66r
Pasen.
sexangulum, o., zeshoek.
sex-appeal, aantrekkelijkheid voor
het andere geslacht.
sexen, het geslacht bepalen (bij
kuikens).
sexe, zie: sekse.
seat, zesde toon van de diatonische
toonladder.
sextant, hoogtemeter, dienende
tot plaatsbepaling op zee.
sextet, muziek voor 6 stemmen of
instrumenten; groep van 6 musici; laatste 6 regels van een sonnet.
sextool, ritmische figuur in de
muziek van 6 tonen met de waarde van 4.
sexualiteit, geslachtelijkheid; geslachtsleven.
sexueel, wat de geslachten betreft.
sexuoloog, beoefenaar van de

shilling

sexuologie: wetenschap van het
geslachtsleven.
sfeer, hemelbol; gezichtskring;
omvang van iemands macht, kundigheden, enz.; kring van invloed ; werkkring.
sferisch, bolvormig; bolrond.
sferoide, afgeplatte bol.
sfinx, fabelachtig dier met het
lichaam van een leeuw, borst en
hoofd van een vrouw; iemand,
die niet te doorgronden is; zinnebeeld van het raadselachtige.
sforzando, sforzato, (muz.), versterkt, sterker.
sfragistiek, zegelkunde.
sfumato, wazig, onduidelijk (van
schilderstukken).
shabby, kaal, armoedig.
shag, soort fijne sigarettentabak.
shakehands, een handdruk.
shampoo, haarwasmiddel.
shampooing, het wassen van het
hoofdhaar en de schedel door
kappers.
shamrock, Ierse naam voor witte
klaver; het klaverblad in het
Ierse wapen.
shantung, soort Chinese zijde.
share, aandeel; actie.
sharecroppers, arme deelpachters in het zuiden van de V.S.,
die op kleine stukjes land werken
en delen in de oogst.
sharpie, kleine zeilboot.
shawl, lange omslagdoek, sjaal.
sheddak, een rij fabrieksdaken in
zaagvorm, waarvan de schuine
vlakken ongelijke helling hebben
en de steile belling van glas is.
sheetings, linnen voor beddelakens.
sheik, zie: sjeik.
shellshock, zenuwschok ten gevolge van hevig granaatvuur.
sheriff, Engelse en Amerikaanse
vrederechter.
sherry, Spaanse wijn van Xeres;
sherry-cobbler: drank uit sherry,
suiker, citroen, ijs, enz.
shilling, Engelse munt, 1 /20 van
pond sterling.

shimmy

3 71

shimmy, Amerikaanse dans in 3 / 4

maat.

shintoisme, zie: sjintolsme.
ship, schip; ship-broker: scheeps-

makelaar; ship-master, scheepskapitein.
shire, graafschap, in Engeland.
shirt, hemd, sporthemd.
shirting, o., soort katoen of linnen
voor overhemden.
Shiva, zie: Sjiva.
shock, (zenuw)schok, verlamming
door plotseling sterke prikkeling
van zintuigzenuw; shocktherapie: geneeswijze van zenuwzieken door electrische schok of
geneesmiddel.
shocking, aanstotelijk, onbetamelijk.
shop, winkel; shopping: het winkelen.
short-hand, kortschrift, stenografie.
shorts, korte strand- of sportbroek.
short story, kort verhaal, meest
met verrassende pointe.
shot, momentopname in de fotografie.
show, vertoning; tentoonstelling.
show-film, film met ballet, dans
enz.
showroom, toonkamer.
shrapnel, granaatkartets.
shunt, electrische weerstand van
bepaalde grootte, parallel aan
meetinstrumenten, zodat meetgebied veranderd kan worden.
shunten, parallel schakelen.
Shylock, woekeraar, vrek (naar
figuur in Shakespeare's Koopman
van Venetie).
sial, de buitenste laag der aarde.
siamese tweeling, aan elkaar gegroeide, een-efige tweeling
sibilant, sisklank; fluittoon.
sibille, waarzegster; in Oudheid:
priesteres, profetes; sibillijns:
volgens de sibille, voorspellend.
sic, aldus; zo staat er.
siccatief, o., opdrogend middel,
snel drogend vernis.

sic transit gloria mundi: zo

significeren

gaat de heerlijkheid der wereld
voorbij.
sic volo, sic iubeo, zo wil ik,
beveel ik.
sideriet, ijzerspaat (erts).
siderisch, de sterren betreffend;
siderisch jaar: sterrejaar, tijd
van schijnbaar omloop der zon
van een een vaste ster afgerekend.
siderisme, o., geloof aan de invloed der sterren op de mens.
siderografie, kunst om op staal te
graveren.
sideroliet,Boheems pottenbakkerswerk met gekleurd lak bedekt.
sideroscoop, zeer gevoelige magneetnaald, die de geringste sporen van ijzer aanwijst.
siene, (Barg.) agent van politie.
sierra, bergketen, gebergte; Sierra Nevada: sneeuwgebergte.
siesta, middagslaapje, dutje.
siffleren, fluiten, uitfluiten.
sifon, hevel; spuitwaterfles.
sight-seeing, het bezien van toeristische bezienswaardighed en.
sigilleren, zegelen, verzegelen.
sigillum confessionis, o., biechtgeheim jstrengstegeheimhouding.
signaal, o., teken; sein; wachtwoord.
signalement, beschrijving van
iemands uiterlijk.
signaleren door semen aankondigen; onder
'
de aandacht brengen ; opmerkzaam maken;
signatuur, ondertekening; gebruiksaanwijzing op medicijnflessen, doosjes, enz.; kerfje in de
drukletters; volgcijfer op ieder
vel druks van een boek.
signeren, tekenen; ondertekenen.
signet, o., zegel; zegelring; cachet.
significa, leer van de psychische
associaties die aan het gesproken
woord ten grondslag liggen, betekenisleer.
significatie, betekenis; gerechtelijke betekening.
significatief, veelbetekenend.
significeren, aanduiden, te ken nen geven.
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signifisch, de betekenis betreffende
signor, heer, gebieder.
signora, vrouw, gebiedster.
Sikhs, krijgshaftige Hindoese
volksstam.
sikkel, oudisraelitisch gewicht
van plm. 16 1 / 2 gram; munt.
sikker, (Barg.) dronken.
silentieus, zwijgend; stilte.
silentium, stilte.
silex, vuursteen.
silhouet (te), schaduwbeeld.
silicaat, o., kiezelzuurzout; kiezelaarde.
silicium, kiezel, chemisch element.
silicocement, mengsel van portlandcement en kiezelzand.
silicose, steenhouwersziekte.
sillery, beste soort champagne.
silo, kuil voor het bewaren van
graan, veevoeder, enz.; graanpakhuis.
silometer, toestel om de snelheid
der vaart van een schip te meten.
Siluur, tweede aardperiode uit het
primaire tijdvak, die veel overblijfselen van vissen bevat.
silvesteravond, oudejaarsavond.
s'il vous plait, als het u belieft.
sim, hengelsnoer; dobber.
simile, op gelijke wijze.
simili-, voorvoegsel, dat nagebootst, onecht betekent; similidiamanten : nagebootste diamanten.
similia similibus curantur, gelijke dingen worden door het
gelijke (geneesmiddelen) genezen: spreuk van de homeopaten.
similor, schijngoud; mengsel van
koper, tin en zink, dat op goud
gelijkt.
simonie, het kopen en verkopen
van kerkelijke ambten en prebenden.
simonisme of saint-simonisme,
leer van de Frame wijsgeer
Saint Simon, die o.a. de afschaffing van al de voorrechten van
geboorte wilde, benevens gelijk-

single
heid van de beide seksen, gemeenschap van goederen, enz.
simonisten, aanhangers van het
simonisme.
simpel, eenvoudig; onnozel.
simpen, (Barg.) schreien.
simplex, enkelvoudig, eenvoudig.
simplicissimus, de onnozelste
van alien; zeer onnozele hals;
stumper; ook: titel van een in
1669 verschenen roman van
Grimmelshausen en van een
bekend Miinchens satiriek tijdschrift (1894-1942) .
simpliciteit, eenvoudigheid; ongekunsteldheid ; onnozelheid.
simpliciter, eenvoudig.
siumplificatie, vereenvoudiging.
simplificeren, vereenvoudigen.
simplistisch, al te eenvoudig.
simulacre, o., schijnbeeld, schijnvertoning.
simulant, iemand, die een ziekte
of waanzin voorwendt.
simulatie, veinzerij; vals vertoon.
simuleren, voorgeven, veinzen;
voorwenden.
simultaan, gelijktijdig; simultaanséance: schaakspel van een persoon tegen verschillende andere
spelers.
simultaneiteit, gelijktijdigheid.
sin al fine, (muz.) tot aan het
einde (te herhalen).
sinantropos pekinensis, in
China gevonden fossielen van
oudste mensensoort.
sinceriteit, oprechtheid.
sinecure, eig. zonder zorg: ambt,
waaraan wel bezoldiging, maar
geen werk is verbonden.
sine die, zonder dat de dag is bepaald.
sine dubio, zonder twijfei.
sine ira et studio, zonder wrok
of vooringenomenheid.
sine qua non, zie: conditio.
singki, pm aangekomen Chinees
in Indonesia, vroeger in Deli:
een baar.
single, enkeispel.

Sing-Sing
Sing-Sing, grote gevangenis bij
New York.
singularis, enkelvoud.
singulariteit, zonderlingheid; eigenaardigheid.
singulier, ongemeen, wonderlijk,
zeldzaam.
sinister, onheilspellend, duister,
snood.
sinjo, jongeheer, mannelijke halfbloed.
sinjoor, bijnaam voor een Antwerpenaar ; eig. : grote, trotse
heer.
sinking-fund,
o., amortisatiefonds, fonds voor schulddelging.
Sinn Fein, nationale partij in Terland, 1905 gesticht.
sinologie, studie van China en het
Chinees.
sinoloog, beoefenaar van de sinologie.
sinopel, o., groene kleur in de
wapenkunde; bruine kwarts.
sinus, boezem; inham; loodlijn,
die neergelaten wordt uit een der
uiteinden van een cirkelboog op
de straal, die door het andere uiteinde van de boog gaat; verhouding van die loodlijn tot de
straal
Sion, zie: Zion.
si parla italiano, hier wordt Italiaans gesproken.
sipoys of sepoys, inlandse soldaten van het vroegere Engelse
leger in India.
sir, heer, mijnheer ; titel v4:56r doopnaam bij Engelse baronets en
ridders.
sirdar, opperbevelhebber van Engels-Egyptische troepen.
sire, eigenlijk: heer; aanspreektitel van keizers en koningen;
pauvre sire: sukkel.
sirene, zeenimf, half vrouw, half
vis; schone verleidster; misthoorn; sirenenzang: verleidelijk
gezang, lokstem der verleiding.
sirih, betelbladeren met een stukje
gambir, een stukje pinangnoot en
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met kalk bestreken als pruim
gekauwd.
sirocco, brandend-hete zuidoostenwind in Italie.
sirool, (Barg.) man, vent.
sisal, bladvezel van agavesoort,
wordt tot touw verwerkt.
sisteren, verschijnen, beteugelen;
zich sisteren: als procureur optreden.
Sisyfusarbeid, arbeid, die moeilijk en nutteloos is en waaraan
geen einde komt.
sit-downstaking, staking waarbij
de arbeiders in de werkplaatsen
blijven zonder te werken.
sit illi terra levis, zij hem de
aarde licht.
sitiologie, kennis der voedingsmiddelen.
situatie, ligging; stand; toestand.
situeren, plaatsen, leggen.
sit venia verbo, het zij geoorloofd
dit woord te gebruiken.
si vis pacem, para bellum, zo
gij de vrede wilt, bereid u ten
oorlog.

sixpence, halve Engelse shilling.
sjaak of sjakies, (Barg.) kalm,
onnozel.
sjaal, zie: shawl.
sja(a)ns, (Barg.) kansje, gelegenheid (chance).
sjabbes, sabbath; sjabbesgooi:
vrouw die op sabbath bij joden
komt werken.
sjablone, model, patroon.
sjach of shah, koning van Perzie.
sjachelen, (Barg.) dobbelen.
sjako, stijf, hoog militair hoofddeksel.
sjalo(o)m, vrede (groet).
sjarmutn, toverdokter onder de
Samojeden.
sjamanisme, primitieve godsdienst der Samojeden.
sjamberloek, huisjas (uit het
Turks).
sjames of sjammes, koster van
een synagoge.
sjanken, (Barg.) trouwen.
sjanker, syfilitische zweer.

sjapka
sjapka, Russische pelsmuts.
sjappitauer, onverschillige, ruwe
klant.
sjaskelbajes, (Barg.) kroeg, herberg; sjaskelen: drinken.
sjause, (Barg.) gek, dwaas.
sjed, (Barg.) politieman; duivel;
vij and .
sjeik, Arabisch opperhoofd.
sjein, (Barg.) lekker, fijn.
sjerfen of sjerpen, (Barg.) helen;
sjerfer: heler.
sjezen, (Barg.) hard weglopen.
sjibbolet, zie: schibbolet.
sjiebaart, (Barg.) masker.
sjien, (Barg.) politieagent.
sjikker of sikker, (Barg.) dronken; onnozel.
sjikse, christenmeisje bij joden in
dienst.
sjim, (Barg.) naam.
sjintoisme, Japanse (staats)godsdienst op boeddhistische basis.
Sjiva, Brahmaanse god van schepping en vernietiging.
sjoeche, (Barg.) vermoeden; begrip.
sjoechem, o., (Barg.) antwoord.
sjoefe, (Barg.) eed; loense sjoefe:
valse eed.
sjoeg, (Barg.) gek, krankzinnige.
sjoele, (Barg.) kerk.
sjoof, (Barg.) gulden.
sjoucher, (Barg.) koopman.
sjouter, (Barg.) politieagent.
skaldea, Oudnoorse volksdichter.

skat of skaat, een Duits kaartspel
van drie personen.
skatingrink, rolschaatsenbaan.
skelet, o., geraamte.
skeleton, lichte krat, eenpersoons
slee.
skeletteren, een geraamte reinigen
of drogen.
ski, lange, platte sneeuwschaatsen.
skiff, lichte roeiboot voor een
persoon.
skiffeur, roeier in een skiff.
skischans, wal vanwaar skiers afspringen.
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Skoeptsjina, vroegere volksvertegenwoordiging in Servie.
skoliose, zijdelingse verkromming
van de ruggegraat.
skunk, stinkdier, Amerikaanse
bunzing; bontwerk van dit
dier.

skyline, silhouet van ecn stad.
skymaster, groot passagiersvliegtuig.
skyscraper, wolkenkrabber.
slagen, (Barg.) winst, buit.
slak, o., (Barg.) horloge.
slalom, afdaling met hindernissen
bij skisport.
slamassel, (Barg.) ongeluk.
slampamper, (Barg.) drinkebroer; pierewaaier; doorbrenger.
slang, o., eigenaardige uitdrukkingen in de taal van een stand
of beroep.

slang, (Barg.) horlogeketting.
slapstick, lawaai, grove humor.
Slaven, groep van Indogermaanse volken, o.a. de Russen, Polen,
de Serviers, enz.
Slavisch, tot de stam der Slaven
behorend.
slavist, beoefenaar van de slavistiek.
slavistiek, bestudering der slavische letteren en cultuur.
slavofielen, voorstanders in Rusland sinds ca. 1835 van het houden van Europese invloeden
buiten Rusland.
sleepingcar, slaapwagon.
slem, al de slagen (whistspel).
slemassel, zie: slamassel.
slemp, (Barg.), koffie.
slendang, schouderdoek, draagdock, in Indonesia.
slenk, modderpoel, geul; in geologic: gezonken deal van aardkorst tussen twee verticale breukvlakken.
slentando, geluiddempend.
slenterkat, (Barg.) straathoer.
sliding, op rails heen en weer
gaand zitbankje, vooral in roeibootje.

sliegeraar
sliegeraar, (Barg.) handlanger,
verklikker.
slip of the pen, vergissing bij het
schrijven.
slip-over, truivest zonder mouwen.
slissato, (muz.), zacht, slepend.
slobber, (Barg.) koffie.
sloeber, smeerlap, stakker.
slogan, slagzin, leus.
slojd, (tweeds) handenarbeid.
slogan, open waterleiding voor
rijstvelden; greppel, goot.
slome duikelaar, sul, sufferd.
slopen, (Barg.) lood stelen uit onbewoonde huizen; sloper : looddief.
slow, langzaam.
slum, achterbuurt, slop.
slump, plotselinge koersdaling.
smak of sumak, looiersboom, (in
Zuid-Europa inheems).
sznak, kust- en vissersvaartuig, met
een mast, een kluiver, een razeil
en een bezaanzeil.
smalt, o., glas, dat door kobaltoxyde blauw is gekleurd; blauwe
verfstof.
smaragd, donker- of grasgroene
edelsteen.
smarotsen, tafelschuimen, klaplopen; smarotser : klaploper.
smart, fijn, chic.
sneer, (Barg.) klap.
smeerkanes, (Barg.) smeerpoets,
vuilak.
smeichler, (Barg.) vleier, mooiprater, (Schmeichler).
smeris, (Barg.) politieagent.
smiesen, (Barg.) ogen; in de
smiesen hebben: letten op; doorzien.
smikkelen, (Barg.) smullen.
smiksem, (Barg.) boter.
sminuendo, sminuito, (muz.)
afnemend.
smoesje, (Barg.) praatje, voorwendsel ; smoezen: praten.
smoking, het roken; no smoking
allowed: het roken is verboden.
smoking, kort herenjasje voor
diners en niet al te deftige avondpartijen.
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smorendo, smorzando, (muz.)
wegstervend.
smiirrebrfid, Deens gerecht van
brood en boter.
smout(werk), zetsel voor handelsdrukwerk, titel-, tabelwerk
e.a. klein drukwerk.
snaaien, (Barg.) kapen, vooral
om te eten.
snaar, bijzit (vroeger in Ned.
Indie).
snackbar, gelegenheid om vlug jets
te gebruiken.
snapshot, momentopname.
sneer, honend, spottend gelach,
stekelige zet.
snees, (Barg.) opkoper van gestolen goederen, heler; snezen:
opkopen.
snob, remand, die zich voornaam
voordoet; die alles, wat in de
mode is, bewondert en naa.apt.
snobisme, het zich als snob gedragen.
snoepen, (Barg.) snoepen; rondgaan om te zien, of er wat te
stelen valt.
sobat, (Indon.) 'vriend, kameraad.
Sobranje, Kamer van Afgevaardigden in Bulgarije.
sobrietas, soberheid, naam van
r.k. onthoudersvereniging.
sobrieteit, matigheid, zuinigheid;
nuchterheid.
sobriquet, scheldnaam; bijnaam.
sociaal, maatschappelijk; sociale
politiek: streven naar verbetering in de maatschappelijke toestanden; sociale revolutie: omkering der maatschappelijke verhoudingen.
sociaal-democraat, aanhanger
van het (democratisch) socialisme.
sociaal-democratie, zie: socialisme; ook: al de sociaal-democraten samen.
sociabel, gezellig; van gezelligheid
houdend.
socialisme, o., staathuishoudkundig stelsel, dat de maatschappij
wil hervormen door de productie- en verdelingsmiddelen in
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handen van de gemeenschap to
brengen.
socialist, aanhanger van het socialisme.
socieren, (zich)verbinden.
societair, lid van een vennootschap of gezelschap.
societeit, besloten gezelschap;
vereniging; lokaal voor besloten gezellige bijeenkomsten.
society, de deftige kringen der
maatschappij; de uitgaande wereld.
Society of Friends, quakersgenootschap.
socinianen, aanhangers van het
socianisme, een leer, die o.a. de
drieeenheid en de godheid van
Christus verwierp.
sociodrama, techniek van de
bewustmaking van sociale moeilijkheden en situaties door uitbeelding in spontaan toneelspel.
sociofysiologie, leer van de lichamelijke functies in wisselwerking met het maatschappelijk
bestaan.
sociografie, sociaal-economische
maatsch appijbeschrijving.
sociologic, wetenschap van de
menselijke samenleving en van
de maatschappelijke verschijnselen.
socioloog, beoefenaar der sociologic.
socius, metgezel; bondgenoot;
vennoot.
sodalitas, kameraadschap; sodaliteit : broederschap.
sodomie, geslachtelijk verkeer met
dieren (Gen. 13 en 18).
soebatten, dringend en op onderdanige wijze verzoeken.
soedah, het is gedaan, laat maar,
het is eenmaal zo.
soedra, de laagste kaste bij de
Hindoes.
soefi-beweging, soort wereldgodsdienst, door Inayat Khan
gesticht, die de beginselen van
alle wereldgodsdiensten aanvaardt.

sokol
soefisme, een vorm van mysticisme binnen de islam.
soelaas, o., verlichting, leniging,
troost.
soemkoef, (Barg.) politic.
soenna, niet in de koran opgenomen levensregels der mohammedanen.
soennieten, orthodoxe mob ammedanen, die de soenna erkennen
als van Mohamed zelf afkomstig,
soentje, o., (Barg.) verraderlijke
por of steek.
soera, hoofdstuk van de koran.
soesa, beslommering, overlast,
drukte.
soesoehoenan, titel van de vorsten
van Solo of Soerakarta.
sof, (Barg.) teleurstelling, tegenvaller; nederlaag.
sofer, Israelitische schriftgeleerde; schrijver van thorarollen :
(Barg.) roekeloos autorijder.
sofisme, o., drogreden; schijngrond.
sofist, drogredenaar; spitsvondig redenaar.
sofisterij, haarkloverij.
sofisticatie, vervalsing.
sofistiek, vorm van ondiep, maar
spitsvondig filosoferen in Griekenland.
sofistisch, spitsvondig.
softa, student in de mohammedaanse wetenschap; kwekeling
van een mohammedaanse hogeschool.
soi-disant, zogenaamd.
soigneren, verzorgen, zorgvuldig
verplegen.
soiree, avondgezelschap; avondfeest; bijv. soiree dansante of
soiree musicale.
soft, het zij zo.
soja, soort boon in Japan en China;
de daaruit bereide pikante sans.
sokkel, voetstuk voor borstbeelden,
vazen, enz.
sokol (Tsjechisch: yolk), bond van
turnverenigingen met nationaalpolitiek karakter.

sol
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sol, vijfde toon van de natuurlijke
toonschal; zon.
solair, wat de zon betreft.
solanine, vergif uit de aardappelplant.
solano, regen brengende oostenwind op de oostkust van Spanje.
solarimeter, meter om intensiteit
van de zonnestralen te meten.
solarium, terras voor zonnebad.
soldatesk, op soldatenwijze.
soldateska, tuchteloze bende soldaten.
soldenier, vroeger: huursoldaat.
soldij, soldatenloon.
solecisme, fout tegen de regels
van de spraakkunst.
solemnis, plechtig.
solemniteit, plechtigheid.
solemneel, plechtig, plechtstatig.
solenolde, spiraalsgewijze gewonden draad, waardoor electrische
stroom zodanig gevoerd wordt,
dat een magnetisch veld ontstaat.
solfatara, zwavelbron.
solfige of solfeggio, oefening in
het zingen, waarbij alleen noten
worden gezongen.
solfeggieren, toonladders zingen.
solicito, treurig.
solicitor, procureur, zaakwaarnemer; solicitor general: advocaat-generaal (raadsman van de
Engelse regering).
solidair, eensgezind.
solidarisme, maatschappijleer die
het beginsel van de solidariteit van
de volksgemeenschap vooropstelt.
solidariteit, saamhorigheid; eensgezindheid.
solide, vast, stevig; duurzaam; betrouwbaar.
soli Deo glox:a, Gode alleen zij
de eer.
solideren, bevestigen, verzekeren.
soliditeit, betrouwbaarheid; stevigheid ; hechtheid.
solipsisme, wijsgerige leer, die de
buitenwereld als bewustzijnsvoorstelling beschouwt.
solist, solozanger of -speler.
solitair, eenzaam, z.nw.: kluize-

somnolentie
naar; afzonderlijk gezette diamant; soort patiencespel.
solitude, eenzaamheid.
sollicitant, iemand die dingt naar
een betrekking.
sollicitatie, het dingen naar een
post; dringend verzoek.
solliciteren, naar een betrekking
dingen.
solo, alleen; alleenspel of -zang of
-dans.
so long, tot ziens.
solstitium, o., zonnestilstand (z onnewende op de langste of kortste
dag).
solubel, oplosbaar.
solutie, oplossing; rubberoplossing
voor het plakken van banden.
solvabel, in staat om te betalen.
solvabiliteit, het vermogen om te
betalen.
solvent, in staat om te betalen.
solventia, oplossende middelen tegen verkoudheid.
solveren, oplossen; vereffenen.
soma, plant waaruit bedwelmende
drank geperst wordt.
somatisch, op het lichaam (Gr.:
soma) betrekking hebbend.
somatologie, leer van het menselijk lichaam.
sombrero, breedgerande Spaanse
hoed.
somma, bedrag.
sommatie, gerechtelijke aanmafling ; dagvaarding
sommelier, bottelier, keldermeester; wijnkelner.
sommeren, aanmanen, dagvaarden; opeisen.
sommiteit, top; hooggeplaatst
persoon.
somnambule, iemand, die helderziende is in hypnotische toestand; slaapwandelaar.
somnambulisme, o., helderziendheid in door magnetisme verwekte slaap; slaapwandelen.
somnifera, slaapwekkende middelen.
somnolentie, slaapzucht; slaperigheid.

somptueus
somptueus, weelderig; kostbaar.
somptuositeit, praal, pracht.
sonate, instrumentaal muziekstuk

van drie of vier delen; sonatine:
kleine sonate.
sonde, peillood; stift om wonden
en lichaamsholten te onderzoeken; buisje om vocht in lichaam
of of toe te voeren ; meteorologisch
peilballonnetje..
sonderen, peilen; onderzoeken.
sonnet, o., klinkdicht, 14-regelig:
twee kwatrijnen en twee terzinen.
sonoor, helder klinkend, klankvol.
sopor, slaap; bewusteloosheid.
soporatief, slaapwekkend (middel).
sopra agio, buitengewoon opgeld;
super agio.
sopraan, bovenstem; hoge vrouwen- ofjongensstem.
sorbet, ijsdrank van vruchtensap.
Sorbonne, universiteit(sgebouw) te
Parijs.
sordide, vuil; gemeen; vrekkig.
sordirko of sourdine, demper, aan
muziekinstrumenten; vooral kam
op strijkinstrument.
sordo, gedempt.
soroptimisten, internationale vereniging van vrouwen uit verschillende beroepen, die hetzelfde beoogt als de rotary voor mannen.
sororaat, zusterhuwelijk, huwelijk
waarbij de man recht heeft op de
zuster van zijn vrouw.
sorry, het spijt me, neem me niet
kwalijk.
sorteren, schiften, uitzoeken ; effect
sorteren: uitwerking hebben.
sortering, verscheidenheid van
goederen.
sortie, uitgang, uitval; contramerk in schouwburgen; lichte
avondmantel.
sortiment, o., voorraad goederen.
sossem, (Barg.) paard; sossemprinserij : bereden politic.
soter, redder, heiland, verlosser.
soteriologie, leer omtrent Chris.

378

sous-bras

tus' verlossingswerk.

soterisch, reddend, verlossend.
sotnia, afdeling Russische kozak-

ken.

sotternie, klucht in de M.E.
sottise, domme streek; zotheid,

onbetamelijkheid.

sotto voce, met gedempte stem.
sou, vroegere Franse halve stuiver;

sans le sous: zonder een cent.

soubrette, vrolijke kamenier in

luchtige stukken; hoofdrolspeelster in komische opera's en operettes.
souche, niet afscheurbaar gedeelte
in een bon- of kwitantieboekje;
overblijvende gedeelte van dividendbladen, als de coupons geknipt zijn; in de criminalistiek
een opnieuw in elkaar gepast gebroken voorwerp.
souifleren, influisteren; zachtjes
rol voorzeggen.
souffieur, rolvoorzegger in de
schouwburg.
souffreren, lijden; ondergaan;
toelaten.
soulaas, troost, leniging.
soulagement, o., verlichting, verkwikking.
soulageren, verlichten, verzoeken.
soumis, onderdanig, gedwee; soumissie, onderwerping; ootmoed.
sounder, klankgever; toestel op
telegraafkantoren om een telegram op het gehoor opite nemen.
soupcon, argwaan, verdenking.
soupconneren, verdenken; vermoeden.
souper, o., avondeten, i.h.b. een
feestelijk maal last in de avond.
souperen, een souper gebruiken.
soupir, zucht; (muziek) kwart
rust.
souplesse, buigzaamheid; lenigheid ; plooibaarheid (vooral figuurlijk).
sourdine, klankdemper op muziekinstrumenten.
sous-bras, lapje ondoordringbare
stof in armsgaten tegen doorzweting.

sous-entendu
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sous-entendu, stilzwijgend begre-

spanjool, Spaanse snuff; Span-

sous-main, onderlegger bij het

spankeren, (Barg.) hard weglo-

sous-marin, onderzeeer ;.
sous-pied, riempje van slobkousen,

spankeren, wandelen.
sparker, (Barg.) parapluie.
sparsa, verspreide dingen.
Spartaans, streng, sober, als een

pen.

schrijven, vloeimap.

dat onder de voet doorgaat.

soussigneren, ondertekenen.
soutache, oplegsel, garneerband.
soutane, lange zwarte jas der r.k.

geestelijken.

soutenable, houdbaar.
souteneren, staande houden; steu-

nen ; volhouden; beweren.

souteneur, iemand, die zich door

een publieke vrouw laat onderhouden.
souterrain, o., onderaards gewelf;
kelderverdieping
soutien, steun; ondersteuning;
stevig gaas of baleintje.
souvenir, herinnering; aandenken.
sovereign, Engelse goudmunt van
een pond.
souverein, onbeperkt heerser ; bijv.
nw.: oppermachtig, onbeperkt.
souvereiniteit,opperheerschappij,
autonomie.
sowchozen, staatslandbouwbedrijven in Sowjet-Rusland.
so wie so, toch al.
sowjet, raad van arbeiders en
soldaten; Sowjet-republiek: radenrepubliek.
Sowjet-Unie, Unie van Socialistische Sowjet-republieken (U.S.
S.R.).
spaander, (Barg.) cent.
spade, tussenruimte; zie: spatie.
spadille, schoppenaas, hoogste
troef in sommige kaartspelen.
spado, ontmande.
spaghetti, dunne macaroni.
spahi, Turks of Algerijns ruiter.
spak, (Barg.) cent.
spalier, o., latwerk voor leibomen.
span, (Barg.) uitkijk; spannen:
kijken, zien.
spanderen, ten koste leggen.
spaniel, patrijshond.
spanjolet, ijzeren draairoede voor
deur of venster.

jaard.
pen.

Spartaan.
Spartacusbond,links-socialistische
groep in Duitsland onder leiding
van Karl Liebknecht en Rosa
Luxemburg in 1918 opgericht :
aanhangers werden Spartacisten
genoemd.
spart(e), espartogras, gebruikt voor
touwvlechtwerk- en (sparte)papierfabricage.
sparterie, vlechtwerk; mattenfabriek.
spasmatica, krampstillende middelen.
spasmatisch, aan kramp lijdend.
spasme of spasmus, kramp; onwillekeurige samentrekking van
spiervezels.
spasmodisch of spastisch,
krampachtig.
spat, (Barg.) de spat nemen: er
van door gaan.
spatel, strijkmes (van de apothekers) ; tempermes (van schilders).
spatie, tussenruimte; scheistift van
letterzetters; ruimte tussen letters
en regels.
spatieren, ruimte aanbrengen tussen letters.
spatieus, ruim, breed.
spatje, o., (Barg.) slokje, borrd.
speak-easy, clandestiene drankgelegenheid in drooggelegde staten van de V.S.
speaker, spreker ; voorzitter van
het Engelse Lagerhuis.
specerij, geurige kruiderij.
speciaal, bijzonder, nader bepaald ;
nauwkeurig; vertrouwd.
specialisatie, het specialiseren of
gespecialiseerd zijn.
specialiseren, in onderdelen splitsen; zich specialiseren: zich toe-
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leggen op bepaalde onderdelen
van yak of wetenschap.
specialist, iemand, die zich uitsluitend met een bepaald deel
van een wetenschap of vak bezighoudt.
specialiteit, bijzonderheid, gedeelte van een wetenschap, kunst
of beroep; lievelingsvak.
specialites, gepatenteerde geneesmiddelen.
specie, bijzondere soort, klinkende
munt; letterspijs.
species, soort.
specieus, schoonschijnend.
specificatie, afzonderlijke opsomming; stuksgewijze opgave.
specificeren, afzonderlijkorgeven.
specificum of specifiek middel,
o., bepaald geneesmiddel voor
bepaalde kwaal.
specifiek, soortelijk; bijzonder bij
iets behorend; uitgewerkt.
specimen, o., proeve van bewerking ; proefstuk, voorbeeld.
spectabel, aanzienlijk; spectabiliteit : aanzienlijkheid.
spectacle coupe, voorstelling van
fragmenten uit verschillende
opera's.
sF ectaculair, opzienbarend.
spectator, toeschouwer ; opmerker ; naam van weekbladen van
moralistische strekking in de 18de
en 19de eeuw.
spectraalanalyse, onderzoek van
stoffen van brandende lichamen
door middel van kleurenbeeld
van spectrum.
spectroscoop, toestel om het spectrum van een stof te onderzoeken.
spectrum, kleurenband die ontstaat bij ontbinding van het Licht
door een glazen prisma.
speculant, iemand die speculeert.
speculatie, bespiegeling; berekening van goede en kwade kansen;
gewaagde beursoperatie of transactie.
speculatief, bespiegelend; onzeker, met onzekere kans op winst;
winstbelovend.

spinsbeck of pinchbeck
speculeren, bespiegelen; handelsplannen op touw zetten met kans
op grote winst of verlies; verwachtingen koesteren.
speculum, spiegel om lichen in
het lichaam te onderzoeken.
speech, toespraak; speechen: een
toespraak houden.
speed, spoed; full speed: met volle
vaart.
speeldoos, (Barg.) brandkast.
spektakel, o., schouwspel, vertoning; rumoer; spektakel maken:
leven, gedruis maken; spektakelstuk : toneelstuk met veel effectbejag.
spencer, soort blouse voor dames.
spendabel, gul, meedeelzaam.
spenderen, ten laste leggen, besteden.
sperma, mannelijk zaad.
spermaceti, walschot, witte amber, was uit schedelholte van potvissen.
spermatozolde, spermatozoan
of spermium, zaadcel, mannelijke geslachtscel.
spes, hoop; spes patriae : hoop des
vaderlands.
spesen, onkosten.
spialter of spiauter, o., mengsel
van lood, tin en zink.
spiccatto, bij strijkinstrument: met
springende stok.
spie, (Barg.) cent.
spiese, (Barg.) huis, winkel, logement ; lokaal.
spillage, wat verloren gaat tijdens
verzending uit balen enz.
spilleleen, o., leen, waarin ook
vrouwen mochten opvolgen.
spinaal, tot de ruggegraat behorend.
spinet, o., ouderwets klavier.
spinnekop, (Barg.) dasspeld.
spinoze, (Barg.) roof, diefstal.
spinozisme, o., leer van de wijsgeer Spinoza, dat God en de wereld een zijn.
spinozist, aanhanger van Spinoza's leer.
spinsbeck of pinchbek, o., goud-
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kleurig mengsel van koper, tin
en zink.
5
spint, o., oude inhoudsmaat
liter; zacht, licht hout.
spion, verspieder, bespieder.
spioneren, bespieden; spionage:
het spioneren.
spiraal, schroeflijn.
spiraalveer, spiraalvormig gewonden veer.
spirit, o., geest, geestkracht.
spiritisme, o., leer der geestverschijningen ; geloof aan gemeenschap met de geesten der afgestorvenen.
spiritist, aanhanger van het spiritisme.
spiritualia of spiritualien, alcoholische dranken.
spiritualiseren, vergeestelijken;
in geestrijk vocht herscheppen.
spiritualisme,wijsgerig stelsel,volgens hetwelk alles geest is of van
de geest uitgaat.
spiritualist, aanhanger van het
spiritualisme.
spiritualiteit, geestelijke natuur;
innerlijk lcven.
spiritueel, geestelijk ; vol geest,
geestig.
spiritueus, geestrijk; sterk (van
dranken).
spirituosa, geestrijke dranken.
spiritus, geest, adem; wijngeest,
alcohol.
spiritus sanctus, heilige geest.
spirocheten, schroefvormige bacillen.
spirometer, toestel ter meting van
de uitgeademde lucht.
spitfire, eenmotorig, eenpersoons
Eng. jachtvliegtuig.
splanchna, ingewanden.
splanchnologie, leer der ingewanden.
spleen, zwaarmoedigheid; levensonlust.
splenalgie, pijn in de milt.
splendide, schitterend, prachtig.
splendid isolation, heerlijke afzondering; de vroegere onafhan-

squatter
kelijkheid van bondgenoten waar
Engeland trots op was.
splint, (Barg.) geld.
spodium, o., beenderzwart; gebrand ivoor.
spoliatie, beroving, plundering.
spolieren, beroven, onthouden.
spondaeus of spondeas, versvoet
van twee lettergrepen.
spondylitus, ontsteking der ruggewervels.
spongieus, sponsachtig, poreus.
sponsalien, verloving; verlovingsfeesten en -geschenken.
sponsor, borg; peet.
sponsored programmes, televisieprogramma's in de V. S. door
ondernemingen voor reclamedoeleinden gesubsidieerd.
spontaan, vrijwillig, uit eigen beweging; uit aandrang; spontane
generatie ontstaan van organische (levende) stof uit anorganische (levenloze) stof.
snontaneiteit, het spontaan zijn
of handelen.
sponte sua, uit eigen beweging.
sporadisch, verstrooid, op zich
zelf staande.
spore, thicellig voortplantingsorgaan.
sport, stelselmatige lichaamsoefening, spel en wedstrijd, meestal
in de open lucht.
sportsman, sportswoman, man
of vrouw, die van sport houdt, die
veel aan sport doet.
sportief, de sport betreffend,
sportlievend.
sprenkel, ratteval, diereklem.
sprint, wedren over korte afstand.
sprinter, wielrijder of hardloper
op de korte baan.
spurt, plotselinge inspanning, vooral aan het eind van een wedstrijd.
spurten, eensklaps alle krachten
inspannen om iets to bereiken.
sputum, o., uitgespuwd slijm en
speeksel.
square, vierkant plein met bomen
of plantsoen.
squatter, kolonist•die zich geves-
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tigd heeft op woeste grond die
hij nog niet gekocht heeft.
squaw, Noordamerikaanse Indiaanse vrouw.
squid, mortier ter bestrijding van
onderzeeboten.
squire, Engelse landedelman; afk.
van esquire ="heer.
Stabat mater, r.k. kerkgezang,
genoemd naar de beginwoorden:
de moeder (van Jezus) stond.
stabiel, duurzaam, bestendig; in
vaste evenwichtstoestand zijnde.
stabilisatie, het stabiel maken.
stabilisator, inrichting om auto
in de bocht en bij remmen recht
te houden; in scheikunde een negatieve katalysator.
stabiliseren, stabiel, bestendig maken en houden, muntwaarde onveranderlijk houden.
stabiliteit, duurzaamheid, bestendigheid.
staccato, (muziek) kort, afgestoten.
stachanofarbeider, arbeider in
Sowjet-Rusland, die hoogste prestatie bereikt; stachanofsysteem:
beloning naar prestatie in hoeveelheid, kwaliteit en materiaalbesparing.
stadion, renbaan bij de oude Grieken; sportveld met tribunes.
stadium, periode, fase in een ontwikkelingsproces.
stage, proeftijd, i.h.b. van jong advocaat of geneesheer.
stage-coach, postkoets; diligence.
staggering, methode om verkeersstagnatie te vermijden door grote
instellingen, scholen enz. op verschillende tijden te laten beginnen en eindigen.
stagiaat, o., proeftijd.
stagiaire, jong rechtsgeleerde of
notaris, die zijn proeftijd uitdient.
stagnatie, stilstand, belemmering.
stagneren, stilstaan, gestremd zijn.
Stahlhelm, door Hitler ontbonden
Duits rechts politick verbond van
frontsoldaten,
stake, inzet bij weddenschappen.

statiegel d
staket of staketsel, o., paalwerk,

heining van palen.

stalactiet, druipsteen met de spits

naar beneden.

stalagmiet, druipsteen: kalkkegel

met de punt naar boven.

stalles, de voorste rijen zitplaatsen

in schouwburg.

stance, zie : stanza.
stand, plaats op een tentoonstelling

of jaarbeurs ; tribune bij een
wedren.
standaardiseren, het tot een
standaard of eenheid brengen van
producten in vorm, inhoud, afmeting, samenstelling enz.
standel, (Barg.) sleutel.
standing, stand; positie van aanzien; rang.
stanniool o., bladtin.
stanza, couplet, i.h.b. een van 8
regels.
star, ster ; toned- of filmgrootheid.
starost, oudste (in Polen); in
Tsjechoslowakije: burgemeester.
stars and stripes, sterren en strepen: de vlag der Ver. Staten van
Noord-Amerika.
start, vertrek, vertrek (punt) bij
een wedren; starten: vertrekken,
beginnen (bij wedstrijden) ; op
gang brengen.
starter, degene, die het teken tot
afrijden geeft bij een wedren;
startinrichting van een auto.
stasis, stuwing, ophoping van
vochten.
statarisch lezen, lezen met onderbrekingen om de tekst te verklaren.
statica, leer van het evenwicht der
krachten.
static, (Barg.) overmacht.
static, ieder der 14 rustpozen van
Jezus' gang naar Golgotha;
standplaats van een missionaris
in Indonesie ; in Zuid-Nederland
station.
statief, o., voetstuk als steun voor
fotografietoestellen. enz,
statiegeld, waarborgsom voor Hessen enz; staangeld.
:

statieus

383

stereofotograferen

statieus, pronkend, pralend, vol

stegodon, fossiel olifantenge-

stationair, stilstaand; in dezelfde

stegosaurus, zie: dinosaurus.
stele, in oudheid stenen zuil voor

staatsie.

toestand blijvend.

stationeren, een plaats aanwij-

zen of innemen.
statisch, betrekking hebben op het
evenwicht; niet beweeglijk of bewogen; statisch moment: product van de last van de hefboom
en zijn afstand tot het steunpunt.
statist, figurant, stomme rol in een
toneelstuk.
statisticus, beoefenaar der statistiek.
statistiek, wetenschap, die ten
doel heeft om de maatschappelijke feiten, die onder cijfers gebracht kunnen worden, stelselmatig to groeperen.
statistisch, volgens de statistiek.
statoscoop, hoogtemeter in een
vliegtuig, die aangeeft of het
stijgt of daalt.
statuair of statutair, volgens de
statuten.
statue, standbeeld; statuette:
standbeeldje, beeldje.
statueren, verordenen, vaststellen.
status, toestand; staat; gesteldheid; status quo: toestand zoals
die thans is; status quo ante:
vorige toestand.
statuur, lichaamsgestalte.
statuut, o., verordening, grondwet.
statuten: grondregels van een
vereniging.
stayer, wielrenner over lange afstand.
steady, bestendig, standvastig.
steamer, stoomboot.
stearine, vetzuurmengsel, voor
kaarsenfabricage gebruikt.
steatiet, speksteen.
steel, staal; steels: aandelen in de
Amerikaanse staaltrust.
steeple-chase, wedren met hindernissen.
steganografie, geheime schrijfkunst.
stegnose, vernauwing, verstopping.

slacht.

inschriften of grafmonument met
afbeelding van overledene; het
centrale gedeelte, de centrale
cylinder van een plant.
stella, ster; stella maris: ster van
de zee
stellionaat, o., verkoping van een
goed, waar een hypotheek op
staat, als onbezwaard.
stemma, stamboom.
stencil, geprepareerd papier dat
met de hand of door schrijfmachine kan worden beschreven
en waarvan afdrukken kunnen
worden gemaakt.
stencillen, afdrukken van stencil
maken.
stenograaf, snelschrijver; stenogram: snelschrift; in snelschrift
geschreven stuk.
stenografie, snelschrijfkunst door
middel van verkortingen en tekens.
stenograferen, snelschrijven.
stenose, vernauwing van opening

of kanaal bij de slokdarm, urinekanaal enz.
stenotypist(e), kantoorbediende
die kan stenograferen en machineschrijven.
stentor, heraut der Grieken; iemand met een zware stem.
step, schuivende voetbeweging bij
moderne dans; autoped; opstap.
step-in, elastische jarretelgordel
voor dames, waar men in stapt.
steppe, uitgestrekte grasvlakte,
vooral in Rusland en Azie.
steppen, stepdansen; op een autoped rijden; op de step van een
fiets meerijden.
stercoratie, bemesting.
stere, kubieke meter; wisse.
stereofotograferen, het fotograferen van een voorwerp uit twee
punten op bepaalde afstand van
elkaar.

stereografie
stereografie, perspectivische teke-

ning van lichamen op een vlak.
stereometrie, meetkunde, die over
de eigenschappen der lichamen
handelt.
stereoscoop, optisch werktuig,
waardoor twee gelijke vlakke
beelden zich als een geheel met
perspectief vertonen.
stereoscopische film, film waarbij de toeschouwer de illusie van
ruimtelijke waarneming ondergaat.
stereotiep, vaststaand, onveranderlijk.
stereotiep of stereotype, afgietsel of platen, waarop de letterafdrukken vaststaan.
stereotyperen, vaste drukvormen
vervaardigen, daarmee drukken.
stereotypie, het drukken met
vaste vormen.
steriel, onvruchtbaar; kiem-, bacterievrij.
sterilisatie, het onvruchtbaar maken, het ongeschikt maken voor
de voortplanting, het vernietigen
van bacterien.
sterilisator, toestel om te steriliseren.
steriliseren, onvruchtbaar maken; ziektekiemen vernietigen;
gesteriliseerde melk is melk,
waarin alle ziektekiemen vernietigd zijn.
steriliteit, onvruchtbaarheid.
sterling, Engelse rekenmunt : pond
sterling van 20 shillings.
stethoscoop, hoortoestel voor
het onderzoek van de borst (longen en hart).
steward, hofmeester op boot en
in vliegtuig.
stewardess, hofmeesteres.
stichomantie, waarzeggerij uit
regels schrift, briefjes, enz.
stichometrie, het tellen der regels
of verzen ; indeling volgens regels.
stiek, (Barg.) stand, rang, soort.
stieken, (Barg.) geven, reiken.
stigma, o., litteken, brandmerk;
wondteken van Jezus.
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stoicisme

brandmerken;
schandvlekken.
stileren, in goede stiji uitdrukken,
inkleden; tot vereenvoudigde
grondvormen terugbrengen (b.v.
gestileerde bloemen).
stilet, o., kleine dolk; in geneeskunde: naald om puncties te verrichten.
stilist, schrijver beschouwd naar
zijn stijl; iemand met een goede
stijl.
stilistiek, kunst en leer van schriftelijke uitdrukking; stinker.
stille, (Barg.) geheime politieagent.
stil maken, (Barg.) dood maken;
vermoorden.
stimulans, opwekkend of prikkelend middel; prikkel.
stimulatie, opwekking; prikkeling,
aansporing.
stimuleren, prikkelen, aansporen.
stimulus, prikkel.
stinker, (Barg.) misstoot op het
biljart; slechte bal.
stipendium, toelage (beurs) voor
studenten; offergift waaruit zielmissen worden betaald.
stipulatie, beding; bepaling in
een contract; afspraak.
stipuleren, bedingen; bepalen;
afspreken.
Stoa, zuilenzaal in 't oude Athene,
ook naam voor de stoicijnse
school.
stock, voorraad waren: vast kapitaal van een maatschappij op
stigmatiseren,

aandelen.

stockbroker, makelaar in effec-

ten.

stock-exchange, effectenbeurs.
stock-jobber, speculant in effec-

ten.

stoepa, heilig bouwwerk van boed-

dhisten, oorspronkelijk in halve
bolvorm.
stoffage, aankleding, bekleding.
stofferen, aankleden, meubileren;
met bijwerk voorzien (schilderij).
stoicisme, leer van Zeno: het volgen der rede, beheersing der

stoicisme

hartstochten,
onverstoorbaarheid onder alle omstandigheden.
stoicijn, aanhanger van het stolcisme; onaandoenlijk persoon.
stoicijns of stoisch, naar de leer
der Stoa, onaandoenlijk.
stola of stool, brede, laag athangende schouderband der r.k.
priesters; lang vrouwenkleed bij
de Romeinen.
stoliditeit, onnozelheid.
stoma, huidmondje, spleet in opperhuid van planten.
stomachaal, tot de maag behorend.
stomacheren, aan de maag lijden.
stomatitis, ontsteking van de
mondholte.
stomatologie, leer van de ziekten
van de mondholte.
stone, Eng. gewicht voor steenkool, ruim 6 kilo; voor gewicht
van jockies : 15 pond.
stonehenge, prehistorisch monument in Engeland, waarschijnlijk
voor zonneverering en dodencoitus.
stool, zie: stola.
stoppage, onzichtbaar stoppen.
stopwatch, horloge om tijd te controleren bij wedstrijden door een
knop in te drukken bij begin en
eind.
storax, balsamiek goinhars.
store, voorraad, winkel; zonnescherm of -blind.
storneren, verbeteren van een
fout in koopmansboeken door bijen afschrijven.
storno, verbetering van een foutieve post door tegenboeking.
Stort(h)ing, volksvertegenwoordiging in Noorwegen.
stout, o., krachtige Engelse bier-

soort.

stow-away, blinde passagier, ver-

stekeling.

strabisme, het scheelzien.
stradivarius, een beroemde viool-

soort, naar de maker Stradivarius
(1644-1737).
strait, zeestraat, zeeengte.
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streptomycine

stramien, gaas om op te borduren.
stranger, vreemdeling; buiten-

lander.

strangulatie, worging.
stranguleren, worgen.
strangurie, moeilijke en pijn-

lijke urinelozing.

strapatzen, inspanning, vermoeie-

nissen ; buitensporigheid.

strapless, dames onder- en avond-

kleding zonder schouders of
schouderbandjes.
strapontin, opklapbare stoel.
stras of strass, o., valse diamant;
kristalglas.
strata, lagen, schichten.
strateeg, veldheer; krijgskundige.
strategic, veldheerkunst; legeraanvoering.
strategisch of strategetisch, de
legeraanvoering betreffend;
krijgskundig.
stratificatie, vorming van lagen;
laagsgewijze schikking (geologic) .
stratificeren, in lagen zand uitspreiden van zaden die bewaard
of tot kiemen gebracht moeten
worden.
stratigrafie, beschrijving van de
bovenste lagen der aardkorst.
stratocratie, heerschappij van het
leger.
stratografie, beschrijving van het
leger of de oorlog.
stratoliner, passagiersvliegtuig,
dat ;n de stratosfeer vliegt.
stratosfeer, bovenste deel der atmosfeer, waarin de temperatuur
met de hoogte vrijwel niet verandert.
stratus, wolk in de vorm van
een Lange streep.
streber, iemand, die door allerlei
middelen vooruit tracht te komen.
streeptrekker, (Barg.) bedrieger.
strelitzen, voormalige Russische
keizerlijke lijfwacht.
strepito, gedruis; lawaai.
streptococcen, in rijen gerangschikte, bolvormige bacterien, die
wonden infecteren.
streptomycine, uit schimmels be-

streptomycine

reid, sterk bacteriedodend geneesmiddel.
stretta, in muziek plotseling overgaan in snel tempo.
stretto, (muz.) kortaf, gezwind.
striae gravidarum, zwangerschapsstriemen.
strict of strikt, nauwkeurig, stipt.
strictuur, samentrekking; vernauwing in dierlijk lichaam.
strike, werkstaking
stringent, bondig; streng; afdoend.
strip, streep, strook; strip-verhaal:
beeldverhaal.
strip-cropping, het beplanten van
stroken land met verschillende
gewassen, aangepast aan de bodemgesteldheid der stroken.
stroboscoop, toestel, met behulp
waarvan men, door het snel achter
elkaar beschouwen van een voorwerp in elkaar opvolgende standen, de illusie verkrijgt van een
zich bewegend voorwerp te zien.
strofe, gewijzigde herhaling ener
melodic (in de muziek) ; couplet
van een gedicht.
strontium, o., geelachtig metaal.
structuur, bouw, samenstelling.
struggle, worsteling; strijd;
struggle for life: strijd om 't bestaan; struggle for high life:
streven om in hoge kringen te
verkeren.
struinen, (Barg.) stropen.
strums, kropgezwel, opzwelling
van de schildklier.
Struwelpeter, Piet de Smeerpoets.
strychnine, zeer sterk vergif uit
braaknootsoorten.
stuc, pleisterkalk; gipspleister.
stucadoor of stuwadoor, werkman in pleisterwerk; stucwerker;
witter.
studbook, stamboek van renpaarden.
studieus, van studie houdend;
leergraag.
studio, werkplaats van een kunstenaar; ruimte, waarin een film
opgenomen wordt ; speciale ruim-
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te waar radiouitzendingen plaatsvinden.
stuk, (Barg) boterham; stukkenzakkie : boterhamzakje.
stultus, dwaas.
stumps, paaltjes bij 't cricketspel.
stunt, bijzondere prestatie, sterk
stukje, truc.
stupefactie, stomme verbazing.
stupide, dom, onnozel, stompzinnig.
stupiditeit, domheid; stompzinnigheid.
stupor, gevoelloosheid.
stuprum, verkrachting, schending.
Sturm and Drang, Duitse literatuurperiode eind 18de eeuw met
veel gisting en beweging; ook in
het algemeen de stormachtige
jonge jaren.

stuwadoor, scheepsbevrachter.
stuwage, het pakken of stouwen

van goederen in schepen.

styliet, pilaarheilige.
styp, zie: stereotype.
Styx, voornaamste rivier van de

onderwereld.

sua sponte, eigener beweging.
suatie, het spuien van overtollig

water.

suaviteit, lieflijkheid.
suaviter in modo, fortiter in re,

zie: fortiter.

sub, onder.
subaltern, ondergeschikt ; sub-

altern officier : luitenant of kapitein.
subamendement, o., voorgestelde
wijziging op een amendement.
subarctisch, binnen de poolcirkel
gelegen.
subcutaan, onderhuids.
subhastatie, gerechtelijke verkoping.
subiet, plotseling; onverwijld.
subject, onderworpen; znw.: het
onderwerp, het beschouwende ik ;
de handelende persoon.
subjectie, onderwerping.
subjectief, persoonhjk ; door per-.
soonlijke voorkeur beinvloed.
subjectivisme, leer of neiging die

subjectivisme

van het ik uitgaat; beschouwing die alleen het eigen standpunt last gelden.
subjectiviteit, persoonlijke opvatting.
sub jove, onder de blote hemel.
sub judice, nog onbeslist (van proces).
subjunctief,aanvoegende wijze der
werkwoorden.
subliem, verheven; hoog, edel.
sublimaat, kwikchloride, desinfectiemiddel.
sublimatie, het onmiddellijk uit
vaste vorm in damp overgaan en
omgekeerd.
sublimeren, vervluchtigen; primitieve drift op hoger doel richten
(in psycho-analyse).
sub littera, onder deze letter.
sublocatie, onderverhuring.
sublunarisch, ondermaans; vergankelijk.
submarine, onderzeeboot.
submergeren, onderdompelen;
onder water zetten.
onderdompeling;
submersie,
overstroming.
submissie, onderwerping, onderdanigheid.
submitteren, onderwerpen.
sub numero, onder het nummer
of getal.
subordinatie, ondergeschiktheid;
militaire gehoorzaamheid.
subordineren, onderschikken; ondergeschikt maken.
subornatie, verleiding ; omkoping;
beinvloeding van getuigen.
suborneren, omkopen; beinvloeden.
sub poena, op boete, op straffe.
sub praeteatu, onder voorwendsel.
subreptie, verkrijging op slinkse
wijze.
subrogatie, onderschuiving; vervanging.
subrogeren, onderschuiven; in de
plaats stellen.
sub rosa, in vertrouwen; in het
geheim; onder de roos.
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subscribent, ondertekenaar; in-

tekenaar (op boek of tijdschrift).

subscriberen, onderschrijven; on-

dertekenen; intekenen.

subscriptie, intekening.
subsecutief,achtereenvolgend,opvolgend.
subsidiair, hulp betonend; in de

plaats tredend; subsidiaire hechtenis: in plaats van boete.
subsidie, bijdrage; ondersteuning.
subsidieren, geldelijk steunen;
een bijdrage geven.
subsignatie, ondertekening; subsigneren: ondertekenen.
subsistentie, levensonderhoud.
subsisteren, blijven bestaan; in
zijn onderhoud voorzien.
sub specie, onder de gedaante;
onder de schijn.
sub specie aeternitatis, in het
licht der eeuwigheid.
substantie, zelfstandigheid; stof;
hoofdzaak; wezen,
substantieel, wezenlijk; voedzaam.
substantief, o., zelfstandig naamwoord; substantivisch: als een
substantief.
substitueren, in de plaats stellen;
vervangen.
substitutie, in de plaats stelling;
vervanging.
substituut, plaatsvervanger, i.h.b.
van de griffier bij een rechtbank
of gerechtshof en van de officier
van justitie.
substraat, o., wat de grondslag
uitmaakt; bodem; voedingsbodem.
subsumeren, brengen onder; gevolgtrekkingen maken.
subsumptie, rangschikking van
een bijzonder onder een algemeen begrip.
subterfugium, o., uitvlucht.
subtiel, teder; fijn; spitsvondig.
subtiliseren, verfijnen; subtiel
maken.
subtiliteit, fijnheid; ijlheid; spitsvondigheid.
subtractie, aftrekking.

subtractief
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subtractief, onttrekkend; subtractieve kleurmenging: het heenbrengen van telkens een nieuwe
kleur over de vorige bij drie- of
vierkleurendruk.
subtraheren, aftrekken.
subtropen, overgangsgebied van
gematigde zone naar de tropen.
subtropisch, aan de grens der
hete en gematigde luchtstreken
voorkomend.
subventie, hulp; bijstand.
subversief, omverwerpend, revolutionair.
sub voce, onder het genoemde (of
volgende) woord.
subway, ondergrondse (spoor)
weg.
succederen, opvolgen.
succes, o., goede uitslag; voorspoed; bijval; succes d'estime:
matige bijval uit achting voor de
persoon.
successie, opvolging; volgreeks;
erfenis; successie-oorlog: oorlog
over erfopvolging ; successierecht :
belasting op erfenis.
successief, successievelijk, allengs; langzamerhand; achtereenvolgens.
successor, opvolger; erfgenaam.
succinct, beknopt.
succulent, sappig, voedzaam;
krachtig.
succulenten, vetplanten, planten
met vlezige stengels en bladen,
die vocht reserveren.
succumbent, de verliezende partij.
succumberen, onderliggen, bezwijken; proces verliezen.
succursale, hulp-, bijkantoor;
zaak met zetbaas.
succus, plantensap.
sudamen, zweetuitslag.
sudor, o., zweet.
sudra, zie soedra.
sufficient, voldoende, toereikend.
sufficientie, toereikendheid.
sufficit, het is genoeg.
suffisant, voldoende; zelfgenoegzaam.

sultan

suffisantie, suffisance, zelfgenoegzaamheid; voldoening.
suffix, achtervoegsel.
suffocatie, verstikking.
suffocato, (muziek) gedempt.
suffoqueren, verstikken, smoren.
suffragaan, katholiek geestelijke, die zitting en stem in een
vergadering van hogere geestelijken heeft; suffragaanbisschop:
wijbisschop, als bisschop gewijd
priester, zonder diocees.
suffragette, ijveraarster voor vrouwenkiesrecht in Engeland.
suggereren, inblazen, ingeven;
aan de hand doen.
suggestibel, vatbaar voor suggestic.
suggestie, inblazing, ingeving ; geopperd denkbeeld.
suggestief, beinvloedend; een
suggestie inhoudend; door suggestie veroorzaakt.
suicide of suicidium, zelfmoord.
sui generis, van eigen aard.
Suisse, Zwitser; portier in een
voornaam hotel; kerkeknecht.
suitcase, platte koffer.
suite, twee of meer ineenlopende
kamers; gevolg, stoet; 3 of meer
kaarten van dezelfde kleur; reeks
instrumentale dansstukken.
sujet, persoon (of zaak) in kwestie,
vaak in ongunstige zin; mauvais
sujet: slecht mens.
sukade, gekonfijte pompoenen of
citroenschillen.
sulfaat, o., zwavelzuur zout.
suffer, zwavel.
sulfieten, zouten van zwavelig
zuur; ontwikkelaar in fotografie.
sulfonamide, chemisch geneesmiddel tegen infectieziekten, belemmert groei van bacterien.
sulfuratie, zwaveling; verbinding
met zwavel
sulfureren, zwavelen.
sulfureus, zwavel bevattend.
sulfuriden, zwavelverbindingen.
sulky, licht tweewielig rijtuigje
voor harddraverijen.
sultan, oosterse titel voor keizer;

sultan
sultanaat : gebied van een sultan;
sultane: bevoorrechte echtgenote
van een sultan; sultana: moeder
of dochter van een sultan.
sumak, zie: smak.
summa, som, totaalbedrag ; hoofdinhoud ; kort begrip; summa cum
laude: met de hoogste lof; summa summarum: alles bij elkaar
genomen.
summair kort saamgevat.
sununarium, korte inhoudsopgave; koor- en misgewaad.
summatie, optelling; zie: sommatie.
summeren, optellen, besommen.
summier, bondig, kort samenvattend.
summum, toppunt ; summum bonum: het hoogste goed.
summum jus summa injuria,
het hoogste recht is (vaak) het
grootste onrecht.
sunna, zie: soenna.
sunniet, zie: soennieten.
suo conto, voor eigen rekening.
suo tempore, to zijner tijd.
super, over, boven.
superabondantie of superabundantie, overvloed.
superbe, voortreffelijk; prachtig.
supercargo, opzichter die voor
afzender transport op schepen
controleert.
superdividend, o., buitengewone
winstuitkering.
supererogatie,
overdreven
plichtsvervulling.
superficialiteit,oppervlakkigheid.
superficieel, oppervlakkig.
superfiu, overtollig.
superfosfaat, meststof; mengsel
van calciumfosfaat en gips.
superieur, voortreffelijk.
superieur, meerdere, hogere in
rang; superieure: moeder-overste.
superintendant, hoofdopziener.
superior, voornaamste; hoofd van
een kostschool of klooster.
superioriteit, meerderheid, overmacht. overwicht.
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superlatief, overtreffende trap;
hoogste graad.
superpositie, het boven elkaar
plaatsen.
supersonisch, boven de geluidssnelheid liggend (333 per sec.).
superstitie, bijgeloof.
superstitieus, bijgelovig.
supinatie, rugwaartse bulging.
suppediteren, aan de hand doen,
verschaffen.
supper, o., avondeten, souper.
supplanteren, de voet lichten,
onderkruipen.
suppleant, plaatsvervanger.
supplement, o., aanvulling; bijvoegsel ; aanvulling tot een hoek
van 180 graden.
supplementair, aanvullend.
suppleren, aanvullen; bijbetalen.
suppletie, aanvulling, bijbetaling.
suppletoir, aanvullend.
supplicant, degene die een verzoekschrift indient.
supplicatie, smeekschrift.
supplieren, verzoeken; smeken;
een verzoekschrift indienen.
suppliek, zie: supplicatie.
supponeren, onderstellen.
suppoost, oppasser, iemand die
toezicht houdt in musea enz.
support, steun, stut; in heraldiek:
dierenfiguur die wapenschild
met voorpoten vasthoudt.
supportabel, draaglijk.
supporter, lid van een sportclub
en aanvuurder bij een wedstrijd.
supporto, interest op wissels.
suppositie, veronderstelling.
suppressie, onderdrukking; afschaffing.
supprimeren,onderdrukken;weglaten.
suppuratie, ettering.
supputatie, berekening; raming.
supputeren, berekenen; een raming maken.
supra, boven.
supranaturalisme, geloof aan
een bovennatuurlijke openbaring; supranaturalist: aanhanger
van het supranaturalisme.

suprematie
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suprematie, oppermacht, hoogste gezag.
surchargeren. overbelasten.
surfriding, het zich, staande op
een plank, door de golven laten
trekken.
surmenage, overlading van de
geest, overspanning.
surnumerair, ambtenaar boven
het gewone aantal, die een vacante plaats kan innemen; ambtelijke graad bij posterijen, spoorwegen, belastingen.
surplus, o., overschot; rest; meerder bedrag.
surprenant, verrassend, zonderling.
surprise, verrassing.
surra, slaapziekte bij huisdieren
in de tropen,
surrealisme, stroming in kunst en
literatuur in 1924 in een manifest
uiteengezet; gelooft in de macht
van droom en onbewuste, schakelt rede, esthetische en morele
vooroordelen uit.
surrogaat, plaatsvervangend middel.
sursêance, opschorting of uitstel
van betaling.
sursum cords: harten omhoog.
surtaxe, bijslag op inkomende
rechten of briefporto.
surtout, grote overjas; tafelstel
voor zout, peper, enz.
surveillance, toezicht, bewaking;
surveillant: iemand die toezicht
houdt.
surveilleren, toezicht houden;
acht geven.
survey, inspectie; het nazien van
een schip; surveyor: opzichter,
landmeter.
survivance, opvolging; overleving.
susceptibel, vatbaar, gevoelig,
prikkelbaar, lichtgeraakt.
susceptibiliteit, ontvankelijkheid;
prikkelbaarheid; lichtgeraaktheid.
suscitatie, opwekking,aansporing;
opruiing; aanstoking.

swicent

susciteren, aansporen, ophitsen.
suspect, verdacht, in kwaad vermoeden.
suspenderen, verschuiven, opschorten ; schorsen.
suspensie, uitstel, vertraging; onzekerheid, schorsing; ophanging
in draagverband.
suspensief, opschortend, vertragend.
suspensoir, draagverband.
suspensorium, draagband voor
de balzak.
suspicie, verdenking, argwaan.
suspicieren, verdenken, argwaan
koesteren; vermoeden.
suspicieus, argwanend, wantrouwend.
sustenu, o., het beweerde, het
gevoelen.
sustineren, beweren, zich beroepen op.
sutra, heilig boek van de Hindoes.
sutti, Hindoe-weduwe, die met
haar overleden man verbrand
werd.
sutuur, naad, voeg, verbinding.
mum cuique, elk het zijne.
suzerein, opperleenheer.
suzereiniteit, oppermacht.
svelte, slank; los, ongedwongen.
svelto, vrij, ongebonden.
swagger, ruime loshangende damesmantel.
swaraj, beweging in voormalig
Brits-Indie voor zelfbestuur.
swastika, hakenkruis, zonnerad,
herkenningsteken van de nationaal-socialisten.
sweater, dikke, gebreide trui; patroon, die arbeiders in huisindustrie uitbuit.
sweating, het hard laten werken
voor weinig loon in huisindustrie.
sweepstake, wedren of wedstrijd
om een prijs, die door de inleggelden van de deelnemers gevormd is; (ook): de inzet.
sweetheart, geliefde, lief)e.
swell, fat, pronker; modegek.
swicent, rooktabak van St. Vin
cent en van Virginiè.

swiebel
swiebel, (Barg.) ketting.
swing, jazzmuziek van heftige bewogenheid en onregelmatig
ritme; dans hierop.
sybariet, verwijfde wellusteling.
sybaritisch, wekelijk, verwijfd,
wellustig.
sycofant, verklikker.
sycomore, oosterse wilde vijgeboom.
syfilis, geslachtsziekte.
syfilitisch, met syfilis besmet,
door syfilis veroorzaakt.
sylf(id)e, vrouwelijk luchtgeest.
syllabe, lettergreep.
syllaberen, spellen.
syllabus, pauselijk rondschrijven,
waarin gewezen wordt op voor
de godsdienst gevaarlijke leringen of afkeurenswaardige dwalingen inzonderheid die van paus
Pius IX in 1864 die 80 dwalingen
bestreed; korte samenvatting van
lezing of cursus.
syllogisme, o., sluitrede, redekundige gevolgtrekking.

symbiose, samenleving; verbinding van twee of meer organismen, zodanig, dat zij niet meer
op zich zelf kunnen bestaan.
symbiosiet, parasiet, die een nuttige functie verricht.
symboliek, kennis of gebruik van
symbolen; studie der geloofsbelijdenissen.
symbolisch, zinnebeeldig.
symboliseren, zinnebeeldig voorstellen.
symbolisme, o., richting van
Franse dichterschool onder leiding van Mallarme; symbolische
opvatting van leerstellingen.
symbool, kenteken ; zinnebeeld ;
geloofsbelijdenis.
symmetrie, evenmaat, evenredigheid van de delen tot het geheel.
symmetrisch, gelijkmatig, met
twee evenmatige helften, die als
't ware elkaars spiegelbeeld zijn.
sympathetisch, medelijdend,
meevoelend.
sympathetische inkt, inkt, welks
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schrift eerst zichtbaar wordt, als
men het papier verwarmt of bevochtigt.
sympathetische middelen, geneesmiddelen, die door sympathie (op afstand) op lichaam heten to werken.
sympathicus, deel van zenuwstelsel, dat voor ingewanden, klieren
en bloedvaten dient.
sympathie, medegevoel: overeenkomst van inborst en neiging;
gevoelsovereenstemming; zielsverwantschap ; verwantschap tussen taken.
sympathische ziekte. van een
ander lijden afbankelijke ziekte.
sympathiseren, eenstemmig voelen en denken; genegenheid voelen.
symfonie, groot veelstemmig muziekstuk, meest voor orkest; samenklank, welluidendheid.
symfonisch, samenklinkend, samenstemmend.
symposion, o., drinkgelag, gastmaal; woord thans ook gebruikt
voor wetenschappelijke bijeenkomsten.
symptomatisch, kenmerkend, een
symptoom vormend.
symptomatologie, leer van de
ziekteverschijnselen.
symptoom, o., aanwijzing, kenteken ; ziekteverschijnsel ; omstandigheid, waaruit men tot het
ziekteverloop besluit.
synaeresis, samentrekking van
twee klinkers in een lettergreep.
synagoge, bijeenkomst, vergadering ; joodse kerk.
synchronisch, in de tijd samenvallend.
synchroniseren, het laten samenvallen van beeld en geluid in een
film.
synchronisme, o., gelijktijdig optreden van gebeurtenissen ; gelij ktij digheid.
synchronistisch, synchroon, gelijktijdig.
synchronistische tabellen, hist°•

synchronistische

392

rische tafelen van gelijktijdige
gebeurtenissen.
syncope, uitstoting van een letter
uit een woord; accentverplaatsing in de muziek; onmacht;
flauwte.
syncoperen, letters uitstoten; in
muziek syncopen aanbrengen.
syncrasis, vermenging.
syncratie, medeheerschappij van
het yolk.
syncretisme, vermenging van
Griekse geest en oosterse vroomheid; i.h.a. vermenging van niet
logisch samenhangende gedachten.
syndicaat, vereniging van ondernemingen ter regeling van prijzen of om invloedssferen te
scheppen en machtsposities te
verkrijgen.
syndicalisme, socialistische richting, die socialisatie d.m.v. overname van productiemiddelen
door vakverenigingen voorstaat,
directe actie nastreeft en de parlementaire weg afwijst.
syndicalisten, leden van vakverenigingen; aanhanger van het
syndicalisme.
syndicus, rechtsverdediger, woordvoerder van een stad, gemeente
enz.; gerechtsschrijver; voorzitter van een syndicaat.
syndroom, complex van verschij nselen, die een ziektebeeld vormen.
synecdoche, redekunstige figuur,
waarbij een deel voor het geheel
wordt genomen, of omgekeerd.
synergisme, leer van de medewerking van de mens met God bij de
bekering.
synesthesie, verbinding tussen
waarnemingen en voorstellingen

systole
uit verschillende zintuigsferen,
bijv. het zien van kleuren bij bepaalde geluiden.
synodaal, wat een synode betreft,
van haar uitgaat.
synode, kerkvergadering.
synoniem, zinverwant; van bijna
dezelfde betekenis.
synoniemen, zinverwante woorden.
synonymiek, leer van de zinverwante woorden.
synopsis, kort begrip van een wetenschap ; overzicht.
synoptici, de eerste drie evangelisten Mattheus, Marcus, Lucas.
synoptisch, een overzicht gevend,
kort, bondig.
syntaxis, woordvoeging, leer van
de volzinnen.
synthese, samenstelling, begripsverbinding; opklimming van het
enkelvoudige tot het samengestelde.
synthetisch, samenstellend, verbindend, een harmonisch geheel
vormend; in de scheikunde:
kunstmatig samengesteld.
syntonisch, samenstemmend (van
tonen).
syrinx, herdersfluit; pansfluit.
syrte, zandbank, ondiepte.
systaltisch, samentrekkend, vernauwend.
systeem, systema, o., stelsel.
systematisch, stelselmatig, ordelijk en samenhangend.
systernatiseren, tot een stelsel
brengen, in wetenschappelijke
samenhang brengen.
systematologie, o., leer van de
wetenschappelijke systemen.
systole, regelmatige samentrekking van het hart; korte uitspraak van een Lange lettergreep.

T
T., Romeins getal 160; Tullius,

Titus; absolute temperatuur in
natuurk. formules.
t. tenor; tutti (muziek): allen; tijd
(in natuurk. formules); tarra:
verschil tussen bruto en netto.
Ta, tantalium (element).
t.a.t., tout a toi: geheel de uwe.
t.a.v. tout a vous: geheel de uwe.
t.a.v., ter attentie van.
Tb, terbium (element).
t.b.c., tuberculose.
Te, tellurium (element).
tg, tangens.
Th, thorium (element).
Ti, titaan (element).
Tim., brief aan Timoteus (N.T.)
Thess., brief aan de Thessalonicenzen (N.T.).
T1, thallium (element).
Tm, thulium (element).
T.N.I., Tentara Nasional Indonesia: Nationaal Indonesisch leger.
Tob.,Cobias (apocrief bijbelboek).
tom., tomus: deel van boekwerk.
T.R.L., Tentara Repoebliek Indonesia: Leger van de Indonesische
republiek.
t.q., tutti quanti: allen van dat
soort.
t.t., totus tuus: geheel de uwe.
T.T., touring trophy: prijs van de
motorwedstrijd in Drente: de
T.T.-races.
taats, punt van een tol; (Barg).
hoofd.
tab, bij kaartsysteem uitstekend
strookje aan bepaalde kaarten.
tabagie, vertrek voor rokers (hist.).
tabbaard, tabberd, mantel; lang
staatsiekleed, inz. van rechters
en pleitbezorgers; (verouderd),
thans: toga.
tabee, (Barg.) gegroet, goede dag.
tabel, overzichtstafel, lijst; tijdtafel.
tabellarisch, in de vorm van een
tabel.

tabellariseren, in tabellen bren-

gen.

tabernakel, tent die bij de Israe-

lieten de ark des verbonds bevatte; hut, tent der oude Israelieten; feest der tabernakelen:
loofhuttenfeest; fig.: lichaam
waarin de ziel huist; altaarkastje,
waarin het allerheiligste bewaard
wordt.
tabes, uittering; tabes dorsalis:
ruggemergstering.
tabijn, o., gewaterde taf.
tabiseren, een stof wateren.
tablatuur, afbeelding van een
blaasspeeltuig met de gaten met
aanduiding van de voort te brengen tonen.
table d'hôte, open tafel.
tableau! als uitroep: je kunt je de
toestand voorstellen!
tableau, o., schilderij; tafereel;
tableau de la troupe: lijst van medespelende acteurs.
tableau vivant, o., levend schilderij ; voorstelling van een tafereel door levende personen.
tablet, plaatje, plak.
tablier, schootsvel van vrijmetselaars.
taboe, in primitieve religie: wat
heilig, onschendbaar, verboden
is.
taboret, kleine handtrom.
tabouret, stoeltje zonder leuning;
zitbankje.
tabula rasa, onbeschreven blad;
eig.: glad gestreken wastafeltje.
tabula rasa maken, iets geheel
opruimen; schoon schip maken.
tabulator, inrichting aan schrijfmachine om tabellen te tikken.
tabulatuur, toonaanduiding door
letters vereir de uitvinding van
het notenschrift.
tace! zwijg!
tacendo, zwijgend (muziek).
tacet, zwijgt, maten rust.

tache de beaute
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tamboerijn

tache de beaute, schoonheids-

talaar, lang staatsiekleed van ko-

tachometer, snelheidsmeter.
tachotypie, snelschrift d.m.v. een

talent, o , (bij de oude Grieken en

vlekje.

schrijfmachine (tachotype) die
lettergrepen schrijft met een aanslag.
tachycardie, ziekelijk versnelde
hartwerking.
tachydroom, hardloper.
tachygraaf, snelschrijver.
tachygrafie, snelschrijfkunst.
tachyrneter, werktuig om afstanden te meten in geaccidenteerd terrein.
taciturniteit, stilzwijgendheid, geslotenheid.
tact, fijn gevoel, juist oordeel over
wat al of niet past; beleid.
tacticus, man van tact en beleid.
tactiek, wijze van doen om jets te
bereiken, deel van de leer der
krijgsvoering.
tactisch, beleidvol, met overleg;
behorend tot de tactiek.
tactiel, voelbaar, tastbaar, waarneembaar.
tactus, gevoelszin.
taedieus, walglijk, vervelend, verdrietig.
Chinees gewicht (37.8 gr.).
taenia, lintworm.
tafeltimtim, o , (Barg.) tafelzilver.
taffetas, taf; dunne, gladde, zijden
stof.
taifoen, wervelstorm in de Indische Oceaan.
taikoen, voormalig wereldlijk keizer van Japan.
taille, lichaamsgestalte, leest; middel van het lichaam; directe belasting in voor-revolutionair
Frankrijk; in kaartspel afgenomen kaarten.
taille donee, combinatie van etsen en graveren; prent volgens
dit procede.
tailleur, kleermaker; bankhouder
in 't faro-spel; damesmantelpak.
tailor, kleermaker.
tailor made, door een kleermaker
gemaakt damesmantelpak.

ningen en priesters.

Israelieten) bepaald gewicht aan
geld; in het algemeen: aanleg,
begaafdheid.
tale quale, zoals het reilt en zeilt.
talhout, (Barg.) breekijzer.
talie, takel; talien: ophijsen.
taling, kleine eendsoort.
talio wedervergelding; jus talionis:
het recht van wedervergelding.
talisman, tovermiddel, onheilkerend middel.
taliter qualiter, zo zo; middelmatig goed.
talith of taleth, bidsluier of -mantel.
talitha kumi, (Hebr.) meisje sta
op (Luc. 9 : 54).
talrnigoud, o., namaakgoud; legering van koper en aluminium.
talmud, wetboek van de joden,
bestaande uit de mischna (de
eigenlijke tekst) en de gemara (de
uitlegging van de tekst); verzameling van overleveringen der
rabbijnen.
talmudist, kenner van de talmud.
talon, de na het geven overschietende kaarten; stok; stok- of koopkaarten; het bij een effect gevoegd bewijs, op vertoon waarvan nieuwe dividendcoupons
worden afgegeven.
talonneren, aansporen, aanzetten.
talud, helling, glooiing.
tamarinde, tropische dadelboom,
met laxerende peulvruchten.
tamarisk, struikachtige boom in
Zuid-Europa waarvan de zoutrijke as voor looien en verven
wordt gebruikt.
tambangan, (Indon.) boot om
personen of goederen in zeehavens te ontschepen.
tamboer, trommelslager; tambour
battant : met slaande trom.
tamboereren, hameren, ergens op
aandringen.
tamboerijn, handtrommel met
rinkelbelletjes.

tamboula
tamboula, grote negertrom.
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Tanunany-hall,politiek-democratische club te New York, genoemd naar een 18cle-eeuws Indianenhoofd, die de blanken zeer
welgezind was; later berucht en
corrupt politick centrum.
tamp, o., (Barg.) brood.
tampil, (Barg.) slag.
tampon, prop watten of gaas; kussen om drukvorm van inkt te
voorzien.
tamponneren, met een tampon
dicht stoppen; natte verf kloppen
om ze een korrelig aanzien te
geven.
tamtam, slaginstrument en het
geluid hiervan, vooral bij negers
van West-Afrika en West-Indië;
veel lawaai en ophef.
tanagrabeeldjes, terra-cottabeeldjes van vrouwen gevonden
in de overblijfselen der Oudgriekse stad Tanagra ten N.W.
van Athene en de nabootsingen
daarvan.
tandakken, (Indon.) dansen met
armgebaren en lichaamsverdraaiingen.
tandem, rijwiel voor twee personen; in het Latijn: eindelijk.
tandoe, (Indon.) draaghangmat,
draagstoel.
tandstickor, Zweedse lucifers.
tangens, (my. tangenten), raaklijn
(aan een cirkel of kromme lijn).
tangent, hamertje aan snarenspeeltuigen en speelklokken; Idavierpennetje; stukje schildpad, waarmee harp, citer enz. bespeeld
worden.
tangentenboussole, instrument
om door afwijking van de magneetnaald sterkte van electrische stroom te meten.
tango, Argentijnse dans in rustige
2 / 4 maat.
tani, Indon. landbouwer
tank, reservoir voor vloeistof; gepantserde wagen op rupsbanden.
tanken, benzine, olie enz. innemen.
tanker, grote tankboot.

tarantola tarantula
tannine, looistof.
tantalisatie, mondterging.
tantalisch, mondtergend.
tantaliseren, mondtergen, doen
watertanden.

tantalium, o., zeldzaam metaal.
Tantalus, legendarische koning

van Phrygie, die in de onderwereld vreselijk gestraft werd; hij
stond tot aan de kin in helder
bronwater, terwijl boven zijn
neus heerlijk ooft hing, welk een
en ander echter terugweek, wanneer hij er van wilde nuttigen.
tantiime, o., aandeel in de winst.
tantis verbis, met zoveel woorden.
tant mieux, des te beter.
taut pis, des te erger.
tantum, zoveel, genoeg.
taoisme, leer van Chinese wijsgeer Lao Tse (ca. 500 v. Chr.).
tapdans, vlugge dans met ritmisch slaan van hakken of zolen
op de dansvloer.
tape, telegrafisch koersbericht
onder beurstijd; de koers zelf.
tape-writer of tape-recorder,
toestel om klanken vast te leggen
op een band en weer te geven.
tapijtje, o., (Barg.) jas.
tapioca, korrelig meel uit de wortels van de maniokboom, cassavemeel.
tapir, klein hoefdier met slurf-Tormige neus in Zuid-Azie en Midden- en Zuid-Amerika.
tapis-roulant, rollende brede band
zonder eind, waarop men naar
boven gaat.
tapisseren, behangen, bekleden.
tapisserie, behangsel, bekleedsel;
tapijtwerk.
tapissiire, inwendig beklede verhuiswagen.
taptoe, signaal, dat de soldaten
naar hun nachtkwartier roept.
taquineren, plagen, lastig vallen.
tarantella, Siciliaanse volksdans;
muziek daarbij.
tarantola, tarantula, zekere vergiftige lichtbruine en op de rug

tarantola tarantula
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zwart gestreepte spin in Italie,
die gevaarlijk bij t.
tarantula-dans,dansziekte, kramp
met hevige trekkingen, SintVeitsdans.
tarderen, talmen, dralen.
tardief, verlaat, traag.
tardo, langzaam.
targum, Aramese vertaling van
het O.T.
tarief, prijslijst; prijsopgave.
tarlatan, o., fijne lichte mousselinen stof.
tarok, o., kaartspel met 78 kaarten,
zevenkoningspel.
Tarpejische rots, rots te Rome,
vanwaar de misdadigers neergestort werden.
tarra, aftrek, datgene wat van het
brutogewicht van de waren voor
kisten, vaten, enz., wordt afgetrokken.
tarren, de tarra bepalen.
tartaan, vrachtschip op de Middellandse Zee.
tartan, Schotse geruite wollen stof;
Schotse mantel.
Tartaren, naam van een Mongoolse stam ten noorden van de
Zwarte Zee.
Tartarus, dodenrijk, schimmenrijk, onderwereld, hel; tartarus
emeticus : braakwijnsteen.
tartuffe, schijnheilige, huichelaar.
tartufferie, schijnheiligheid, valse
vroomheid.
tastatuur, toetsengeheel van een
piano; greepplank van een
viool.
tastiera, toetsenbord.
tatoeage, het tatoeeren; getatoeEerde figuren.
tatoeeren, de huid met ingeprikte
of ingekerfde en beschilderde figuren betekenen.
tatonneren, rondtasten, weifelend
handelen.
tattersall, paardenbeurs, verenigingsplaats van de liefhebbers
van wedrennen, te Londen.
bruinachtig grijs.

Taurus, Stier (sterrenbeeld van

de dierenriem).

tautologie, dubbelzegging ; tauto-

logisch : hetzelfde zeggend, onnodig herhalend.
tautomerie, het voorkomen van
een scheikundige organische verbinding in twee vormen, die gemakkelijk in elkaar overgaan.
taveleren, bespikkelen, besprenkelen.
taverne, taveerne, herberg, wijnhuis, kroeg.
tax, zie: taxe.
taxameter, afstandsmeter in taxi's,
die ook prijs van de rit aangeeft.
taxateur, schatter, waardebepaler.
taxatie, prijs- of waardebepaling;
waardering; aanslag.
taxe, vastgestelde prijs.
taxeren, schatten, ramen, waarderen, aanslaan.
taxi, huurauto.
taxidermie, de kunst om dierehuiden voor bederf te vrijwaren
en te prepareren.
taxien, het zich op de grond voortbewegen van vliegtuigen.
taxis, term van beweging van organisme, gericht door een prikkel.
taxogenese, het ontstaan van taxa
(mv. van taxon) : in de biologie
natuurlijke groepen of eenheden,
als varieteiten, soorten, klassen
enz.
taxus, groenblijvende heester uit
naaldbomenfamilie.
taylorstelsel, naar Amerikaan
Taylor genoemd wetenschappelijk stelsel dat arbeid indeelt zonder overbodig energie- en tijdverlies, zodat nuttig effect zo
groot mogelijk is.
teacosy, theemuts.
teaen, de middagthee bij iemand
gebruiken.
teak, tek- of tiekhout, o., djatihout, Indisch timmerhout.
team, o., (sport) groep spelers,
elftal, ook groep van wetenschap-
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pelijke onderzoekers, die „teamwork" verrichten.
technicus, deskundige in tak van
nijverheid of toegepaste wetenschap.
techniek, geheel van mechanisch
uitgeoefende nijverheid en toegepaste wetenschap; bewerking
en verrichtingen vereist om in
enige tak van nijverheid iets tot
stand te brengen; manier van
werken; vaardigheid.
technisch, wat de techniek aangaat; volgens de regelen der
techniek; vakkundig.
technocraten, aanhangers van de
technocratie: economische opvatting, volgens welke technici
de leiding van het economische
proces moeten hebben.
technologie, leer der technische
bewerkingen.
technoloog, iemand die de technologie beoefent.
teckel, dashond.
Te Deum laudamus, U, o God,
loven wij (aanhef van een r.k.
hymne).
teenager, Amerikaans voor een
jong persoon tussen 10 en 20 jaar.
teetotaler, geheelonthouder.
tefillim, (Hebreeuws), de gebedsriemen.
tegument, o., bedekking, huid.
teint, kleur, tint, huidkleur.
tekstueel, woordelijk.
tektogenen, aardkundige gebieden die door breuken en/of plooien gestoord zijn.
tektogenese, het ontstaan van geplooid of breukgebied.
tektonische geologic, geologie
die de verplaatsingen van gedeelten van de aardkost ten opzichte van elkaar bestudeert.
tele, in samenstelling: ver.
teleautograaf, toestel, dat het
handschrift telegrafisch overbrengt.
teleautografie, het telegraferen
van schrift.
telefonisch, door middel van de

telex

telefoon.

telefonist(e), iemand die de tele-

foon bedient; beambte van de
telefoondienst.
telefoon, toestel om op verre afstand met elkaar te telefoneren:
per telefoon spreken; telefonie:
telefoonwezen.
telefoto, (radio)telegrafisch overgebrachte foto.
telefotografie, het fotograferen op
verre afstand, d.m.v. tele-objectieven.
telegraaf, toestel om berichten
d.m.v. seinen op verre afstand
over te brengen; telegraferen:
per telegraaf bericht geven; telegrafisch: per telegraaf.
telegrafist, ambtenaar bij de telegraaf.
telegram, o., telegrafisch bericht,
tijding, die met de telegraaf
wordt verzonden.
telekinese, het verschijnsel dat
voorwerpen verplaatst of bewogen worden zonder lichamelijke
aanraking.
telelens, zie: tele-objectief.
telemeter, afstandsmeter.
telencefalon, v66rhersenen.
tele-objectief, telelens, fotografisch lenzenstelsel voor opnamen
van voorwerpen op grote afstand
op vergrote schaal.
teleologie, leer van het doelmatige
van de dingen.
telepathic, overbrenging of opvanging van gedachten, gevoelens en beelden zonder zinnelijk
waarneembare middelen.
teleplasma, zie: ectoplasma.
telescoop, verrekijker,
telescopisch, alleen door verrekijkers waar te nemen.
teletype, verschrijver, telextoestel.
televisie, het d.m.v. radiogolven
overbrengen van beelden.
telex (afk. van teleprinter exchange), verschrijfapparaat, dat getypte berichten overbrengt, die
op ontvangtoestellen worden
opgenomen.

telferage
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telferage, vervoer van goederen

in wagentjes, langs electrische
draden voortbewogen.
telluriscb, tot de aarde behorend,
aards.
tellurium, o., werktuig tot veraanschouwelijking van de aarden maanbeweging; een scheikundig element.
Tellus, godin van de aarde, de
aarde.
temeie, (Barg.) lichtekooi.
temerair, vermetel, onbezonnen.
Tempe, dal aan de voet van de
Olympus ; schilderachtig, verrukkelijk oord.
tempeest, o., storm, zeestorm.
tempelier, ridder van een voormalige geestelijke orde; onmatig drinker; goede tempelieren:
geheelonthouders.
tempera, techniek van schilderen
met andere bindmiddelen dan
olie; tempera al secco: het beschilderen van muren met waterverf en verdunde eierdooier.
temperament, overheersende gemoedsgesteldheid, het geheel der
neigingen.
temperans, verzachtend middel.
temperantia, matigheid.
temperatuur, graad van warmte.
temperen, matigen, verzachten;
de brosheid aan gietwaren ontnemen.
temperen, de ontploffingstijd van
een projectiel regelen.
tempermes, o., mes om verf te
bereiden.
tempestatief, stormachtig; razend.
tempestief, tijdig, te rechter tijd.
tempestoso, (muz.) onstuimig,
stormachtig.
templeblock, slaginstrument, holle blokken, die met stokje worden
aangeslagen, veel in jazz aangewend.
tempo, snelheid waarmede muziek
of dans wordt uitgevoerd; i.h.a.
snelheid, waarmee gebeurtenissen elkaar opvolgen; vaart.

tensie
tempo doeloe, (Indon.) vroeger.
temporaal, tot de slapen behorend.
temporair, tijdelijk, voorbijgaan-

de.

tempora mutantur, nos et mutamur in illis, de tijden ver-

anderen en wij met hen.

temporatien, wereldlijke inkom-

sten van de geestelijkheid.

temporeel, tijdelijk, wereldlijk,

aards.

temporisatie, draling, verschui-

ving tot geschikter tijd.

temporiseren, zich naar de tijds-

omstandigheden schikken; een
gunstige tijd afwachten.
temptatie, zie: tentatie, enz.
tempus, tijd; tijdvorm van een
werkwoord.
tenaciteit, vasthoudendheid; rekbaarheid, taaiheid (van metalen)
(Frans)
verdediger;
tenant,
schildhouder in een blazoen ;
(Engels) pachter, huurder.
tendens of tendentie, stemming
(ter beurs) ; strekking in geschrift,
roman, enz.
tendentieus, met bepaalde strekking.
tender, het aan een locomotief
toegevoegde voertuig, om steenkolen en water mede te voeren;
hulpschip bij een vlootonderdeel;
boot die passagiers in haven of
op rede aan of van boord brengt.
tenderen, spannen; bedoelen,
trachten.
tendineus, peesachtig, pezig.
teneramente, tenero, con tenerezza, teder, liefelijk.
tenez!, daar! ziedaar ! neem aan!
tennef, (Barg.) slechte koopwaar.
tennis, spel waarbij bal met racket

over een net geslagen wordt;
tenniscourt: baan, waarop het
tennisspel wordt gespeeld.
tenor, tenore, hoogste mannenstem; ook: tenorzanger.
tenorist, tenorzanger.
tenotomie, peesdoorsnijding.
tensie, spanning, uitrekking; gespannenheid.

tentakels
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tentakels, aanhangsels bij vele

lagere dieren, voor grijpen, tasten enz.
tentamen, voorexamen.
tentatie, beproeving, verzoeking,
bekoring, verleiding.
tente-abri, schuil- of rusttent.
tenteren, voorexamineren; onderzoeken ; in verzoeking brengen.
tenue, houding; militaire kleding,
uniform.
tenulteit, dunheid, magerheid,
fijnheid.
tenuto, volgehouden (in de muz.).
teorbe, grote 6-snarige luit.
tepidarium, o., lauw bad, kamer
met lauwe baden bij de Romeinen.
terafim, Oudhebreeuwse cultusvoorwerpen; wellicht huisgoden
of maskers.
teratalogie, leer der aangeboren
misvormingen.
teratoom, gezwel dat als misvorming geldt.
terbium, element, zeldzaam
aardmetaal.
tercerone, kind van een Europeaan en een mulattin.
tergiverseren, uitvluchten zoeken ; dralen.
term, woord, uitdrukking (op
bepaald gebied) ; in syllogisme:
elk der stellingen; in wiskunde:
grootheid in een verhoudingsvorm; my.: aanleiding, beweegreden.
termiet, witte mier (uit de tropen)
termijn, tijdruimte; bepaald tijdvak, dag, waarop een tijdvak.
waarbinnen iets betaald moet
worden, afloopt; termijnhandel:
handel, waarbij de levering van
het gekochte niet terstond moet
plaatshebben, maar binnen een
bepaalde tijd.
termi
natie, begrenzing;
.

terminator, schaduwgrens op

hemellichaam, bijv. bij halve
maan.

territoriaal systeem
termineren, begrenzen; eindigen,
afdoen.

terminologie, geheel der (tech-

nische) termen, die op een
bepaald gebied gangbaar zijn.
terminologisch, tot de terminologie behorend.
terminus, einde, grens
terminus ad quem, tijdstip tot
waar.
terminus a quo, tijdstip van waar.
ternair, drievoudig; drietallig.
terne, drietal tegelijk uitgekomen
nummers in de loterij.
terp, hoogte, wierde.
Terpsichore, muze van het citerspel en de dans.
terra, aarde, land.
terracotta, gebrande aarde of
klei, pottenbakkersklei.
terra incognita, onbekend land.
terrarium, o., glazen bak, als
verblijfplaats voor insecten, hagedissen enz., ingericht.
terras, verhoogde vlakte; trottoirgedeelte bij café met stoelen en
tale's; vlakte op helling.
terrasseren, terrassen maken op
een helling; met aarde versterken ; ter aarde werpen.
terrasien(n)a, okerachtige aardverf.
terrazzo, vloerafwerking: cement
met stukjes marmer of steen
erin.
terre a terre, laag bij de grond.
terreur, i.h.a. schrikbewind; i.h.b.
dat in de Franse revolutie van
1793-1794.
terribel, vreselijk, ontzettend.
terrier, Engelse dashond voor de
vossenjacht gebruikt.
terrine, soepschotel, schaal.
territoir, o., grond-, staatsgebied;
rechtsgebied.
territoriaal, het grondgebied betreffend, daartoe behorend.
territoriaal leger, leger bestemd
voor plaatselijke verdediging van
het grondgebied.
territoriaal systeem, o., stelsel,
waarbij de kerk, als een deel
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van het gebied van de staat, aan
deze onderworpen is.
territorium, o., zie: territoir;
vroeger in Amerika (ook territory)
gebied dat nog niet genoeg inwoners had om een staat to
heten.
terroriseren, een schrikbewind
uitoefenen over.
terrorisme, het uitoefenen van
terreur.
terrorist, aanhanger, toepasser
van terrorisme.
tertiaan, gemengde orgelstem, die
terts en quint laat horen i.p.v.
eigen toon.
tertiair, in de derde plaats komend; tertiaire kleuren: kleuren
ontstaan door menging van drie
primaire kleuren.
Tertiair, in geologie periode welke
in de vorming der aardkorst aan
de huidige vooraf is gegaan.
tertio, ten derde, in de derde
plaats.
tertium non datur, een derde
mogelijkheid is uitgesloten.
terts, derde toon van de grondtoon
af; grote terts: interval van twee
gehele tonen; kleine terts: interval van anderhalve toon.
terzerol, o., zakpistooltje.
terzet, o., driegezang, muziek voor
drie stemmen of instrumenten.
terzine, drieregelige strofe van
vijfvoetige jamben, waarvan
eerste en derde regel rijmen en
tweede met beginregel van volgende strofe.
test, proef, vooral: psychische
proef; (Barg.) hoofd.
testaceeen, schaaldieren.
testament, o., uiterste wil, laatste
wilsbepaling; verbond tussen
God en mens, vandaar Oude en
Nieuwe Testament.
testamentair, de laatste wil betreffend.
testateur, erflater; testatrice: erflaatster.
testen, aan onderzoek, aan test
onderwerpen.

textiel

testeren, bij uiterste wil nalaten;

getuigen.

testificatie, betuiging, bekrachti-

ging.

testificeren, door getuigen be-

wijzen, bekrachtigen.

testikel, zaadbal.
testimonium, o., getuigenis, ge-

tuigschrift.

testimonium paupertatis, ge-

tuigschrift van (geestelijke) armoede.
testis, zie testikel.
testorium, weefsel waarvan de
mazen gevuld zijn met lijnolievernis, vervangt glas.
testosteron, mannelijk geslachtshormoon.
testpiloot, invlieger van nieuwe
vliegtuigen.
testudo, schildpad; schermdak.
tetanie, stuipenziekte.
tetanus, meest door infectie veroorzaakte spierkramp.
tete a tete, (gesprek) onder vier
ogen, geheime samenkomst, ook:
kleine canapé voor twee personen; theeservies voor twee personen ; tete repos& : rustig.
tetra, vlekkenwater; in samenstellingen: vier.
tetrachloorkoolstof, oplosmiddel
voor olien en vetten; brandblusmiddel.
tetraeder, o., lichaam, besloten
door 4 gelijkzijdige driehoeken.
tetragonaal-getal, o., vierkantsgetal.
tetragoon, vierhoek.
tetragrammaton,vierletterteken:

J h w h, voor Jahwe.

tetralogie, vier bijeenbehorende

drama's of romans.

tetrarch, viervorst, beheerser van

het vierde gedeelte van een land.

tetrastof, weefsel speciaal voor

luiers.

teutofobie, vrees voor Duits-

land ; Duitsershaat.

Teutonen, Germaanse yolks-

stam ; schimpnaam voor Duitsers.

textiel, gesponnen en geweven

textiel
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stoffen ; buy. nw.; wat hierop betrekking heeft.
textiline, papiergaren.
textueel, zie: tekstueel.
textus receptus, de aangenomen
tekst.
textuur, verbinding, samenstelling
bouw.
thaler, oude Duitse zilvermunt,
daalder.
Thalia, muze van het blijspel.
thallium, o., op lood gelijkend,
zeer zacht en rekbaar metaal.
thallofyten, loofplanten zonder
stengels, wortels en bladen.
Thanatos,dedood,deigoddesdoods.
nationale
Thankgiving-day,
feestdag ter herdenking van de
onafhankelijkheid in de V.S.
(28 nov.).
that is the question, dat is nu
juist de vraag, daar zit de kneep.
thaumatologie, wonderleer, leer
van de wonderen.
thaumaturg, wonderdoener.
theantropologie, leer van de
godmens.
theater, schouwburg, toneel ; theatercoup: dramatische wending.
theatraal, toneelmatig, overdreven, op effect berekend.
the dansant, danspartij op het
thee-uur.
thane, bestanddeel der thee, theeZ11111%

theisme, o., geloof aan het bestaan van een persoonlijke God.
thema (my. themata), onderwerp,
stof ter behandeling, hoofdgedachte of melodische frase, die in
muziekstuk telkens terugkeert;
opstel ter vertaling (mv. :
thema's).
thematisch, op een thema berustend.
Themis, godin van de gerechtigheid.
theocratie,
godsheerschappij,
staatsvorm, bij welke God als
onmiddellijk regent beschouwd
wordt; priesterheerschappij.
theodicee, rechtvaardiging van

de goddelijke Voorzienigheid,
ondanks het kwade, dat er in de
wereld is.
theodoliet, landmetersinstrument
voor meting van verticale en
horizontale hoeken.
theofanie, de verschijning van
een godheid.
theognosie, godskennis.
theogonie, leer van het ontstaan
van de goden.
theologant, iemand die theologiseert; student in de theologie.
theologie, godgeleerdheid.
theologisch, godgeleerd.
theologiseren, zich met theologische vraagstukken bezighouden.
theoloog, godgeleerde.
theorema, grondstelling, stelling.
theoreticus, kenner of beoefenaar
van de theoretische zijde van een
wetenschap.
theoretisch, volgens een theorie,
betrekking hebbend op de theorie;
ook bespiegelend, niet practisch.
theorie, geheel der grondregels
van een wetenschap, kunst of
techniek; systeem van denkbeelden of onderstellingen ter
verklaring van verschijnselen;
theoretisch onderwijs ; afgetrokken beschouwing.
theosofie, mystiek-wijsgerige wereldbeschouwing, vooral door
oosterse incarnatiegedachten
beinvloed.
theosoof, aanhanger van de theosofie.
therapeut, geneeskundige, dokter.
therapeutisch, geneeskundig.
therapie, geneeskunst, behandeling van ziekten.
there is something rotten in
the state, (citaat uit de Hamlet
van Shakespeare) daar is iets
rots in de staat, er is iets niet in
orde.
theriald, opiumschuivers.
the right man in the right place,
de rechte man op de rechte
plaats.

thermaal
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thermaal, warme bronnen betreffend, daartoe behorend.
thermen, badplaatsen met warme
baden of bronnen.
thermidor, warmtemaand, de
11 de maand van de Fr. republ.
kalender (20 juli-18 augustus).
thermiek, opstijgende warme
luchtstroom, waarvan de zweefvlieger gebruik maakt.
thermiet, mengsel van aluminiumpoeder en metaaloxyde, dat bij
ontsteking grote hitte afgeeft;
gebruikt bij het lassen en voor
brandbommen.
thermisch, op de warmte (leer)
betrekking hebbend.
thereto, in samenstellingen:
warm (te) .
thermocaustiek, het etsen door
hoge warmte.
thermochemie, leer van de betrekkingen tussen warmte en
chemische verschijnselen.
thermodynamica, leer der betrekkingen tussen warmte en
andere energievormen.
thermo-electriciteit, electr.
stroom tussen verschillende metalen, welker contactpunten verschillende temperatuur hebben.
thermogeen, warmtegevend.
thermograaf, instrument voor
automatische registratie van
temperatuursverloop.
thermogram, diagram van het
temperatuursverloop.
thermometer, warmtemeter.
thermoplast, kunststof die bij
matige warmte week wordt.
thermoscoop, luchtthermometer.
thermosfles, fles die door dubbele
wand inhoud warm of koel
houdt.
thermostaat, toestel, waarin gedurende lange tijd dezelfde temperatuur onderhouden wordt.
thermotherapie, behandeling
van ziekten met warme baden,
bete lucht enz.
thesaurie, bewaarplaats van
gelden.

tiercering

thesaurier, schatmeester, penningmeester.
thesaurus, schat; groot woordenboek.
these, stelling, geschilpunt.
thesis, neerslag bij het maatslaan;
daling van de stem.
thetiek, verzameling van geloofsstellingen.
theurg, wonderdoener, tovenaar.
third degree, ondervraging met
toepassing van geestelijke en
lichamelijke marteling.
thomisme, leer van Thomas van
Aquino, de wijsbegeerte van de
R.K. Kerk.
Thor, de Oudgermaanse dondergod.
thora, vijf boeken van Mozes; de
Mozaische wet; ook wel: geheel
van de joodse godsdienst.
thorax, borst, borstkas.
thorium, o., een zeldzaam wit
metaal met radioactieve kracht.
thriller, griezel- of sensatieboek,
-verhaal, -film.
Thule, o., fabelachtig eiland in het
hoogste noorden; ultima Thule:
einde der wereld; iets onbereikbaars.
thulium, scheikundig element,
zeldzame aarde.
thunderjet, type Amerikaanse
straalj ager.
thyrs of thyrsus, met wijngaardloof omwonden stof der Bacchanten.
tiara, drievoudige pauselijke kroon,
oudtijds hoofddeksel der Perzen.
tibia, scheenbeen.
tic, onwillekeurige samentrekking
van spieren; zenuwtrekking in
het gezicht.
tic douleureux, hevige aangezichtspijn.
ticket, o., toegangskaartje.
tidoloog, beoefenaar van de leer
van het getij of van de zeestromingen (tidologie).
tierceren, tot op een derde verminderen of terugbrengen.
tiercering, vermindering op een

tiercering
derde; het betalen van niet meer
dan een derde gedeelte van de
renten van de staatsschuldbrieven.
tiers-etat, derde stand in Frankrijk (burgers en boeren).
tikal, gewicht van 230 gram;
Siamese zilveren munt.
tikkertje, o., borrel.
tilbury, licht rijtuig met 2 wielen
en een paard.
tilde, teken boven Spaanse n voor
uitspraak nj.
timbre, toonschakering van stem
of instrument.
timbre-poste, postzegel.
time is money, tijd is geld.
timekeeper, chronometer; tijdopnemer bij wedstrijden.
timide, beschroomd, schuchter.
timiditeit, bedeesdheid, schuchterheid.
timocratie, republikeinse regeringsvorm, die macht geeft aan
vermogenden, geldregering.
timonisch, mensenhatend, wrevelig.
tirnorosamente, timorose, bevreesd, schroomvallig.
timpaan of tympanon, driehoekig of segmentvormig veld
boven een kroonlijst of raam;
tamboerijn; ijzeren raam van
een drukpers; trommelvlies.
timpano, (my. timpani), pauk,
keteltrom.
tinctuur, aftreksel van kruiden.
tingeltangel, cafe-chantant.
tingeren, kleuren.
tinka, (Indon.), kuur, gril.
tintwijn, tint, tinto, rode Spaanse wijn.
tip, juiste inlichting door een ingewijde, voornamelijk bij wedden
op een wedren of bij het speculeren
tipsy, dronken, aangeschoten.
tiptop, in orde, keurig.
tirade, lange reeks van woorden
of volzinnen, vaak zonder veel
verband; in muziek: toonreeks
tussen twee intervallen ter versiering van de melodie.
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tjandoe

tirailleren, in verspreide gevechtsorde oprukken.
tirailleur, scherpschutter in de
voorste verspreide gelederen.
tiran, strenge alleenheerser; dwingeland,
tirannie, dwingelandij.
tiranniek, als een dwingeland.
tiranniseren, dwinglandij uitoefenen; wreed behandelen.
tiras, slagnet, om patrijzen te
vangen; tirasseren: vogels vangen met een net.
tirebouchon, kurketrekker.
tiretaine, tieretein (half wollen,
half linnen stof).
tisane, slap kruidenaftreksel voor
ziek m; ook: lichte champagne.
tissu, weefsel; omslagdoekje.
titaan of titanium, scheikundig
element.
titanen, halfgoden, die de Olympus trachtten te bestormen, maar
door Jupiter in de Tartarus
werden geworpen; titanenar,

beid: zeer moeilijk werk.

titer, gehalte van een oplossing;
gewicht van hoeveelheid draad;
nummer dat de dikte van zijden
garens aangeeft.
titillatie, kitteling.
titolsme, een van de S.U. onafhankelijke communistische politiek, als door Tito in JoegoSlavie wordt gevoerd.
titrage of titratie, het titreren.
titreren, het gehalte bepalen,
vooral van een chemische oplossing; de titer van zijde bepalen,
uitgedrukt in deniers.
tittel, puntje, stipje; tittel noch
jota: totaal niets.
titulair, de titel voerend van een
ambt, zonder dit te bekleden.
titularis, bekleder van een ambt,
voerder van een titel.
titulatuur, betiteling; het geheel
van titels.
tituleren, betitelen.
Tituskop, hoofd met kort kroeshaar.
tjandoe, bereide opium.

tji
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tji, (Indon.), beek, rivier.
tjitjak, (I ndon.) , huishagedis,
gekko.
toast of toost, heildronk met toespraak; geroosterd brood of
daarop gelijkend baksel.
to be or not to be, te zijn of niet
te zijn; levensvraag.
tobog(g)an, slede zonder glijijzers.
toccata of toccatina, muziekstuk
van beweeglijk karakter voor
piano of orgel.
tocologie, verloskunde.
toddy, drank bestaande uit rum
of arak of cognac met suiker en
water.
toendra, met mos begroeide vlakte
in noordelijk Rusland of SiberiE.
toerisme, rein- en hotelwezen.
toerist, plezierreiziger.
toernooi, o., steekspel; ridderspel.
toe(w)an, (Indon.), heer, gebieder ;
toewan-besar: grote heer, de
vroegere gouverneur-generaal
van Ned.-Indio.
tof, (Barg.) flink, branie-achtig.
tofes, (Barg.) gevangenis.
toffee, caramelbrok.
tofus, knobbel bij jichtlijders.
toga, wijde en lange wollen mantel
der Romeinen; ambtsgewaad
van predikanten, rechters en
advocaten.
tohu-bohu, (Hebreeuws) chaos;
warboel.
toilet, geheel der kleding; het zich
kleden; kappen enz.; w.c. met
wasgelegenheid.
toison d'or, Gulden Vlies.
tokayer, fijne Hongaarse wijn.
toko, Indon. warenhuis; winkel
voor alles.
tokologie, zie: tocologie.
tolerabel, draaglijk, duldbaar.
tolerant, verdraagzaam, vooral
in godsdienstzaken.
tolerantie, verdraagzaamheid jegens andersdenkenden; in technick: toegestane afwijking in maten of afmetingen; in farmacologie: graad van gewenning.

toomnixer
tolereren, dulden, toelaten, ver-

dragen.

tomaat of tomato, rode bes-

vrucht van een plant van de
familie der nachtschaden.
tomahawk, strijdbijl der Indianen.
tomaine, lijkengif.
tombak, o., alliage van zink en
geel koper; roodmessing.
tombe, grafzerk; praalgraf.
tombola, loterij van kunstvoorwerpen, handwerkjes, enz., dikwijls zonder nieten.
Tommy, naam voor Engelse soldaat.
Tom Pouce, Klein Duimpje; ook:
soort roomgebak; korte paraplu.
tom-tom, lange, smalle trom met
holle, doffe toon in jazz-orkest.
tomus, boekdeel.
tonaliteit, kwaliteit van toon;
kleurschakering.
tondeuse, soort van schaar om het
haar zeer kort te knippen; werktuig om schapen te scheren;
werktuig om grasperken te
maaien.
tonica of tonische middelen,
zenuwsterkende, opwekkende
middelen.
tonica, (muz.), grondtoon van een
toonladder; tonicadrieklank:
akkoord op de grondtoon.
tonijn, grote vis in gematigde en
hete luchtstreken, die 5 meter
lang kan worden en 900 kg zwaar.
tonisch, versterkend, spannend.
tonnage, tonnen-inhoud van een
schip; tonnegeld.
tonologie, toonleer.
tonometer, klankmeter
tonsil, amandel in de keel.
tonsilitis, ontsteking der keelamandels.
tonsuur, de kruinschering der
r.k. priesters.
tonus, spanning; spierspanning.
toonmixer, degene die bij opneming van geluidfilms zorgt,
dat geluiden voldoende ruimtewerking en juiste sterktever-
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houding hebben.
tootal, kreukvrij; tootal tie: kreukvrije das.
topaas, doorschijnend geel edelgesteente.
topeng, Javaanse pantomime met
gemaskerde personen.
tophit, actueel, populair wijsje.
topic of the day, het onderwerp
van de dag.
topiek, leer der bewijsplaatsen
(butt% in de bijbel); leer der
woordschikking.
topisch, plaatselijk.
topograaf, plaatsbeschrijver.
topografie, plaatsbeschrijving.
toponymie, plaatsnaamkunde.
toppie, o., (Barg.) pet; hoed.
toque, baret; kleine dameshoed.
toque, van Lotje getikt; een beetje
mal.
toreador, of torero, stierenvechter.
torment, kwelling, marteling.
tormentatie, kwelling, pijniging.
tormenteren, kwellen, pijnigen,
plagen.
tornado, zeer hevige wervelstorm
in N.- en M.-Amerika.
torpederen, met een torpedo in
de grond boren; fig.: doen mislukken.
torpedo, onderwater gaand, sigaarvormig projectiel om schepen te
vernietigen; uit vliegtuig afgeschoten zware born; Lange, lage
sportauto.
torpiditeit, gevoelloosheid, verlamming.
torqueren, wringen, pijnigen.
tors of torso, romp, bovenlijf;
vooral rompstuk van verminkt
standbeeld.
torsie, wringing, ineendraaiing;
de daarbij optredende spanning.
tortueus, verwrongen, gekromd.
tortureren, kwellen, pijnigen, folteren.
tortuur, foltering, pijnbank.
tory, lid van de conservatieve
staatspartij in Engeland.

tournure
toss, (sportterm) opgooi (kruis of
munt); tossen: opgooien.
totaal, geheel en al.
totalisator, telmachine; lijst van
weddenschappen.
totalitair, op de totaliteit gericht;
totalitaire staat: staat waarin
alles ondergeschikt wordt gemaakt aan de staatsidee en het
staatsbelang.
totaliteit, het geheel.
totaliter, geheel en al; ten volle.
totebel, een soort visnet, kruisnet.
totem, mythische beschermgeest
of symbool van een stam, als
stamvader gedacht, meestal een
dier.
totemisme, verering van de totem.
totok, Europeaan (Nederlander)
in Indonesia.
touch, toets, streek; the finishing
touch: de laatste hand (aan iets
gelegd).
touchant, roerend, aandoenlijk,
treffend.
toucheren, aanraken (bij het
schermen); inwendig onderzoeken met de vinger; ontvangen
(honorarium), beroeren, aantasten.
toupet, pruikje, kuif; een brutaal
stukje.
tour, rondgang; beurt; valse
haarvlecht; tour a tour: beurtelings; tour de force: sterk stuk.
touringcar, autobus voor gezelschapsreizen.
touringclub, reisvereniging.
tourmalijn, edelsteen, bij radiozenders gebruikt mineraal.
tournee, rondreis; inspectiereis;
rondje (Zuidned.).
tourneren, draaien, wenden.
tourniquet, draaikruis op voetpaden, aan ingangen om maar
een persoon tegelijk door te
laten; draaibord voor hazardspel; schroefverband om slagaders saam te binden.
tournure, keer, houding; (zins)wending; opvulsel van een damesjapon van achteren (vroeger).

tout
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a vous:
geheel de uwe (onderaan brieven) ;
tout comme chez nous: net als
bij ons; tout court: kort en goed.
tower, toren; voormalig koninklijk paleis en staatsgevangenis to
Londen.
toxalbumine, eiwitvergif.
toxicologic, leer der vergiften.
toxicose, vergiftiging.
toxicum, o., (my. toxica), vergif.
toxin, door bacterien afgescheiden giftige stof.
toynbee-werk,
ontwikkelingswerk onder de arbeidende klasse,
genoemd naar A. Toynbee ( 18521883).
tracasseren, plagen, kwellen,verontrusten.
trace, geschetst of afgebakend
ontwerp voor weg of kanaal.
traceren, schetsen, ontwerpen, afbakenen.
trachea, luchtpijp.
trachee, luchtbuis, ademhalingsorgaan van insecten en spinnen.
tracheotonaie, snede in de luchtpuhp.
trachoom, besmettelijke ontsteking
van het oogbindvlies.
tractaat, o., verdrag.
tractabel, handelbaar.
tractatie, zie: traktatie.
tractie, het trekken (vooral door
locomotieven).
tractor, motorwagen, die zware
voertuigen trekt.
trademark, handelsmerk.
trade-union, vakvereniging.
traditie, levering; overlevering.
traditionalisme, het vasthouden
aan de traditie.
traditioneel, bij overlevering.
traduceren, vertalen.
traducionalisme, leer dat de ziel
tegelijk met het lichaam ontstaat.
traductie, overzetting, vertaling.
trafiek, nering, koopmansbedrijf.
trafikant, handelaar (vooral in
bewerkte grondstoffen.
trafikeren, koopmanschap drijven.
tout, geheel, ieder; tout

tranquillo
tragedie, treurspel; droevige gebeurtenis.

tragi-comedie, half treurig, half
vrolijk toneelstuk.

tragi-conaisch, treurig en vrolijk
tegelijk.

tragicus, treurspeldichter.
tragiek, leer van de tragedie; het
tragische.

tragisch, treurig, droevig; noodlottig.

trailer, truck met oplegger.
trailers, fragmenten uit een aangekondigde film.

train, trein, legertros; gewone

gang van zaken; sleur; en train:
op dreef.
trainen, africhten; door geregelde
oefeningen voorbereiden.
trainer, africhter, oefenmeester.
traineren, slepende houden, dralen; talmen.
training, oefening, africhting.
traitabel, handelbaar.
traite, getrokken wissel.
traject, o., overtocht, afstand,
baanvak.
traktaatje,godsdienstig geschriftje.
traktant, onthaler, gastheer.
traktatie, onthaal; versnapering.
traktement, o., bezoldiging, loon.
trakteren, behandelen; onthalen.
tramelan, o., (Barg.) lawaai, rumoer, herrie.
tramontane, eig.: van over de
bergen; de noordenwind in Italie; de poolster (in de Middellandse Zee); de tramontane
verliezen: de kluts kwijt raken.
tramp, zwerver, landloper; schip
in de wilde vaart.
trance, droomtoestand bij (spiritistisch) medium; meer alg.:
toestand van geestvervoering.
tranchant, bijtend, scherp ; vinnig.
tranche, snede; deel van een lening; tranche de vie: een brok
leven.
tranchee, loopgraaf.
trancheren, voorsnijden; trancheermes: voorsnijmes.
tranquillo, (in muz.), rustig.

trans
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trans, aan gene zijde.
transactie, schikking; vergelijk;
(handels) overeenkomst.
transalpijns, aan gene zijde der
Alpen.
transatlantisch, over de Atlantische Oceaan.
transbordeur, hangende pont,
om twee oevers te verbinden.
transcendent, verheven; de ervaring te boven gaand; bovenzinnelijk.
transcendentaal, het overstijgen
der ervaring betreffende.
transcript, o., overgeschreven
stuk, afschrift.
overschrijving;
transcriptie,
weergeving in andere letters of
tekens; het arrangeren van een
muziekstuk voor andere instrumenten.
transept, dwarsschip van een
kerk.
transfer, overdracht; het overmaken van bedragen in het
internationale betalingsverkeer.
transfereren, overdragen; overbrengen.
transfiguratie, verandering van
gedaante; verheerlijking van
Christus op de berg Tabor; r.k.
feestdag op 6 Augustus.
transformatie, vervorming, gedaanteverwisseling.
transformator, toestel om de
spanning van een electrische
stroom om te zetten.
transformeren, vervormen; een
andere vorm geven.
transfusie, overgieting; bloedtransfusie, bewerking, waarbij
het bloed van de ene mens in de
aderen van een andere gebracht
wordt.
transgressie, overschrijding.
transigeren, schipperen, een vergelijk treffen.
transitief, overgankelijk (van
werkwoorden).
transito, o., doorvoer van goederen; transitohandel: doorvoerhandel.

transportabel

transitoir, voorbijgaand, van tijdelijke aard.
translaat, o., of translatie, vertaling.
translateren, vertalen.
translateur, vertaler.
translocatie, verplaatsing, overplaatsing.
transmigratie, land-, zielsverhuizing.
transmissie, overdracht; overbrenging, machinedeel dat dient
tot overbrenging van beweging.
transmutabel, voor verandering
vatbaar.
transmutabiliteit, veranderlij kheid.
transmutatie, omzetting, verandering; transmutatieleer: leer,
volgens welke de organis men
op aarde uit zeer eenvoudige
grondvormen zijn voortgekomen.
transmuteren, veranderen; omzetten (bijv. onedele metalen in
goud).
transoceanisch, over de oceaan.
transorma, machine die poststukken sorteert en vervoert.
transparant, doorschijnend.
transparant, o., gelinieerde onderlegger om recht te schrijven; afbeelding, die van achteren verlicht is.
transparentie, doorschijnendheid.
transpiratie, het zweten.
transpireren, zweten.
transplantatie, overplanting; het
overplanten van levend weefsel
naar een wond.
transplanteren, overplanten.
transponeren, overzetten; muziek in een andere toonaard overbrengen.
transport, o., vervoer; verzending; vrachtgeld; overbrenging
van de bijeengetelde posten van
een rekening op een volgende
bladzijde; aantal te vervoeren
personen.
transportabel, vervoerbaar ; overdraagbaar (schulden of verbintenissen).
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transportatie, het transporteren,
overbrenging.
transporteren, vervoeren; overbrengen.
transporteur, vervoerder; hoekof graadmeter, graadboog; laadbrug.
transpositie, omzetting, verplaatsing; het transponeren.
transcriptie, overschrijving; overbrenging.
transsubstantiatie, verandering
van het brood en de wijn in het
lichaam en het bloed van Christus bij de mis door de consecratie.
transsudatie, doorsijpeling, doorzweting.
transsuderen, doorzweten, doorsijpelen.
transversaal, dwars verwant in
een zijlinie; z.nw.: snijlijn.
transversalen, bloedverwanten
in de zijlinie.
trapeze, zweefrek.
trapezium, vierhoek met twee
evenwijdige zijden; hangrek.
trapper, Noordamerikaanse pelsjager.
trappist, monnik der zeer strenge
orde genoemd naar de abdij La
Trappe, aan wie het spreken is
verboden.
traqueren, een drijf- of klopjacht
houden; op de hielen zitten.
tras, gemalen tufsteen, die, met
vette kalk gemengd, vaste waterdichte metselspecie geeft.
trassaat, degene op wie een wissel
getrokken is.
trassant, de trekker (van een
wissel).
trasseren, trekken, een wissel afgeven.
tratte, getrokken wissel.
trattoria, restaurant, herberg.
trauma, wonde; zielsaandoening,
die een stoornis veroorzaakt.
traumatica, geneesmiddelen voor
wonden.
travaat, windvlaag met regen.
travee, gewelfvak tussen twee

trepidatie
Bogen, vooral in het middenschip van een kerk.
traverse, dwarsbalk, - lijn, - gang,
-weg; hindernis, tegenspoed.
traverseren, oversteken, doorheen gaan; dwarsbomen.
travesteren, verkleden; bespottelijk voorstellen.
travesti(e), verkleding; optreden
in kleding van de andere sekse;
travestie-rol: rol, vervuld door
iemand van de andere sekse.
trawant, begeleider; lijfwacht;
bijplaneet.
trawl, o., grondnet; sleepnet;
trawler: visschuit met sleepnet.
treasury, (Eng.) schatkist.
trederikken, (Barg.) schoenen,
pantoffels.
treife, (Barg.) onrein (van spijs).
treillis, traliewerk, latwerk.
treiter, (Barg.) brood; treiterchocolade: melk-en-water in de
gevangenis, dat bij het brood
wordt gegeven.
trek, uittocht (van Zuidafrikaanse Boeren uit Kaapkolonie).
trema, o., deelteken, twee punten
op een letter.
tremando, tremolando, (muz.)
bevend, sidderend.
trembleur, triller; verklikker,
zoemer, waarschuwend sein.
tremolo, (muz.) sidderend, trillend.
tremolo, triller, versiering in de
muziek.
tremor, beving, vooral als ouderdomsverschijnsel of bij nerveuze
storing.
trench, loopgraaf.
trenchcoat, regenjas (militair).
trend, algemeen verloop; loop,
richting.
trente et quarante, o., dertig en
veertig: hazardspel met kaarten.
trepaan, schedelboor.
trepak, snelle Russische dans.
trepanatie, schedeloperatie.
trepaneren, een schedeloperatie
verrichten.
trepidatie, siddering; vrees.
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Treppenwitz, zie: esprit d'esca-

lier.

tresor of trezoor, schat.
treter, (Barg.) schoen; voet; pan-

toffel.

treuga Dei, godsvrede in M.E.

op bepaalde dagen of tijden in
het jaar.
trezorie, schatkamer.
trezorier, schatmeester; rentmeester ; penningmeester.
triade, drietal,
triage, schifting, uitschot.
trial, onderzoek; proefneming; gerechtelijk verhoor.
triangel of triangulum, driehoek; driehoekig stalen muziekinstrument.
triangulair, driehoekig.
triangulatie, opmeting van een
terrein door het in driehoeken to
verdelen.
trianguleren, een terrein opmeten bij driehoeken.
trianon, o., paviljoen; het bekende
slot bij Versailles van Marie
Antoinette.
triarchie, driemanschap; regering
van drie.
Trias, in geologie: de oudste formatie van het Secundair : bonte
zandsteen en schelpkalk.
trias politica, de drie staatsmachten: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht.
tribadie, geslachtelijke omgang
tussen vrouwen, die dan tribaden
genoemd worden.
tribulatie, tegenslag; wederwaardigheid; belemmering.
tribunaal, gerecht ; rechtbank
voor bijzondere rechtspleging.
tribune, spreekgestoelte; plaats
voor het publiek en de verslaggevers in raads- of vergaderzalen; rijen verheven zitplaatsen
voor toeschouwers bij wedrennen, feestelijkheden, intochten,
enz.
tributair, schatplichtig.
tribuun, bestuurder van een tribus
(afdeling) van het yolk in het

trilogie

oude Rome; verdediger van de
rechten des yolks.
tribuut, o., belasting, cijns.
tricheren, knoeien, vats spelen.
trichine, zeer klein haarvormig
wormpje in het lichaam van
sommige dieren, vooral van
varkens; trichineus spek: spek,
waarin trichinen voorkomen.
trichinose, trichinenziekte.
trichotomie, haarkloverij.
trichromotypie,
driekleurendruk.
tricinium, o., muziekstuk voor
drie stemmen.
trick, handigheid; listige streek;
trek in het kaartspel.
tricolor, driekleurig.
tricolore, de Franse kokarde of
vlag.
tricot, machinaal gebreide stof;
nauwsluitend kledingstuk van
die stof.
tricotages, gebreide goederen.
trictrac, o., spel tussen twee personen op een bord met schijven
en dobbelstenen.
tricycle, driewieler.
tridens, work met drie tanden;
drietand (van de zeegod Neptunus).
tridium of triduum, tijd van drie
dagen; driedaagse boetetijd bij
de r.-katholieken.
triennaal, driejarig.
triennium, o., tijdvak van drie
jaren.
trieren, vouwen, verpakken en
verzenden van kranten.
trieur, zuiverings- of sorteertoestel.
trifolium, o., drieblad; klaver.
trigamie, drievoudig huwelijk.
trigonaal of trigonisch, driehoekig.
trigonometrie, driehoeksmeting.
trigonum, trigoon, driehoek.
triktrak, zie: trictac.
triljoen, o., miljoen van de derde
rang: 1 met 18 nullen.
trilogie, drie romans, gedichten of
toneelstukken, die een geheel
vormen.

trimester
trimester, o., drie maanden, een
vierde gedeelte van een jaar.
trimmen, lading stuwen; duikboot in evenwicht brengen; de
hulpvlakken aan een vliegtuig
afstellen; een hond bijknippen.
Trimoerti, Brahmaanse drievuldigheid : Visjnoe, Brahma en
Sjiva.
trinitarier, aanhanger van de
leer der drieeenheid.
triniteit, drieeenheid.
trio, o., driestemmig muziekstuk;
drie vrienden; drietal.
triode, lamp met drie electroden.
triole of triool, drie verbonden
noten van gelijke waarde, die de
duur van twee noten hebben;
drieslag.
triolet, gedicht van 8 regels, waarvan de eerste met de vierde overeenstemt; de eerste twee regels
keren aan het eind terug; rijmschema:abbaabab.
triomf, zegepraal.
triomfantelijk, zegepralend.
triomfator, overwinnaar.
triomferen, zegepralen.
trionfante, (muz.), jubelend.
trip, reisje, uitstapje.
tripang, zeekomkommer.
tripel, o., fijne polijstaarde.
triple alliantie, drievoudig verbond.
triple entente, verbond tussen
Frankrijk, Rusland en Engeland
1907.
tripleren, verdrievoudigen, bij
biljarten: een bal maken, nadat
hij tweemaal de band heeft geraakt.
triplet, strofe van 3 rijmende regels; drie bijeenhorende zaken.
tripliceren, antwoorden op de
dupliek.
tripliciteit, drievoudigheid.
tripliek, antwoord op de dupliek.
triplum, o., het drievoudige; in
triplo: in drievoud.
tripoteren, smoezen, knoeien;
konkelen.
triptiek, o., drieluik; schilderij,
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vooral altaarstuk, op drie panelen, die dichtgevouwen kunnen
worden; document dat bezitter
van motorrijtuig aan de grens,
moet tonen om belastingvrij to
kunnen binnenkomen.
trireem, galei met drie rijen
roeiers boven elkaar.
tritheisme, o., geloof aan drie
goden, driegodendom.
triton, lagere zeegod; watersalamander.
trits, drietal.
triumf, zie: triomf.
triumvir, drieman.
triumviraat, o., driemanschap.
triviaal, alledaags; afgezaagd;
plat, gemeen.
trivialiteit, platheid; alledaagsheid ; onbeduidendheid.
trivium, in M.E. tweede groep

van vrije kunsten: grammatica,
retorica, dialectica.

trochees, trochee, versvoet met
een korte en een Lange (betoonde
en onbetoonde) lettergreep.
trofee, zie tropee.
trofisch, vormgevend of veranderend ; in geneeskunde: wat
de voeding betreft; trofische
storingen: storingen in de voedingsorganen.
troglodieten, holbewoners.
troika, driespan in Rusland; wagen of slede met drie paarden.
troll, in Noorse mythologie: reus,
demon.
trolley, glijcontact aan stang of
beugel dat stroom levert aan
motorwagen.
trolleybus, electrisch voortbewogen bus die stroomt ontvangt via
beugel van bovengrondse
leiding.
tromba, trompet: trombe: hoos.
trombone, bazuin; schuiftrompet.
trombose, bloedvatverstopping,
het zich vastzetten van een klonter geronnen bloed in een bloedvat.
tronie, aangezicht; gelaat.
tronqueren, afknotten, verminken.

troost
troost (Barg.) koffie; een kopje

troost.
trope of troop, figuurlijke uitdrukking.
tropee, zegeteken; oorlogsbuit.
tropen, (gebied tussen de) keerkringen.
tropisch, tot de tropen behorend.
troposfeer, benedengedeelte van
de dampkring.
troppo, te veel, te zeer (muz.).
trotteren, draven.
trottoir, o., verhoogd voetpad aan
weerskanten van een straat;
trottoir roulant: rollend plankier.
trotyl, belangrijke springstof.
troubadour, middeleeuws Provencaals dichter.
troubleren, troebel maken; in de
war sturen; verontrusten; getroubleerd zijn: niet goed bij het
hoofd zijn.
troupe, troep, (toned) gezelschap.
troupier, soldaat.
trousse, instrumententas van chirurg.
trousseau, uitzet van bruid.
trousseren, opnemen; opstropen
(van kleren).
trouvaille, goede vondst.
trouvire, Noordfranse dichter;
schrijver of voordrager van ridderromans en minnezangen in
de middeleeuwen.
true., kunstgreep; handigheid; foefje.
truck, onderstel van spoorwagen
of auto; open vrachtauto; voorwagen van vrachtauto met oplegger.
truckstelsel, stelsel van gedwongen winkelnering voor arbeiders.
truisme, o., alledaagse waarheid;
waarheid als een koe.
trumeau, muur tussen twee ramen ;
de daaraan aangebrachte spiegel;
penantkastje of -tafeltje.
trunk, koffer.
trust, aaneensluiting van fabrikanten en kooplieden om gezamenlijk de prijzen te regelen.
trustee, persoon, aan wie gelden
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of goederen worden toevertrouwd
om ze te bewaren, te beheren;
beheerder van een trust.
try, poging.
trypanosome, zeer klein eencellig
diertje (infusiediertje), dat de
vorm heeft van een kurketrekker.
trypanosomiasis, slaapziekte,
tropische infectieziekte.
tsaar, (Russisch) keizer.
tsarewitsj, grootvorst-troonopvolger, zoon van de tsaar.
tsaritsa, (Russische) keizerin.
tse-tse-vlieg, Afrikaanse vlieg,
welker beet bij het vee een soort
pest en bij de mensen de slaapziekte veroorzaakt.
tsjarda, afgelegen herberg in de
vlakten van Hongarije.
tsjardas, Hongaarse dans.
tjseka, voormalige geheime politic in de Sowjet-Unie.
tsjerwonets, Russische munt van
10 roebel.
tuba, trompet; blaasinstrumentmet
zware fagothoorn.
tube, buisje van zacht metaal met
schroefdop; naam voor ondergrondse spoorweg te Londen.
tuberculeus, knobbelig; teringachtig; lijdend aan tuberculose.
tuberculine, serum, filtraat van
dode tuberkelbacillen, tegen tuberculose.
tuberculose, infectieziekte, waarbij knobbels, tuberkels ontstaan,
die vrijwel alle organen kunnen
aantasten.
tubereus, knobbelig, bultig; ruw.
tuberkel, celwoekering die knobbels vormt, welke verkazen:
tuberkelbacil.
tuberoos, Oostindische bloem
met sterk riekende witte bloemen.
tubus, buis; kijker; verrekijker;
tubulus: buisje.
tuffel, (of troffel) (Barg.) kerk.
tuilerie, pannenbakkerij; Tuilerieen: bekend (voormalig koninklijk) paleis met openbare
tuinen te Parijs, dat gebouwd
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werd op de plaats van een pannenbakkerij.
tulband, oosters hoofddeksel, eigenlijk hoofddoek; tulbandvormig gebak.
tu(1)1e, doorzichtig weefsel.
tumbler, bekerglas; glas zonder
voet.
tumescentie, zwelling.
tumor, gezwel.
tumult, o., opschudding; oproer;
oploop.
tumultueus, rumoerig, wanordeIijk.
tumulus, grafheuvel.
tunica, onderkleed der Romeinen
en overkleed der katholieke geestelijken.
tuniek, vroeger : militaire uniformjas ; overschoot van japon.
turbatie, stoornis; verontrusting.
turbator, onruststoker, opruier.
turberen, verontrusten; storen.
turbine, schoepenrad; werktuig
in beweging gebracht door water-, lucht- of stoomkracht uitgeoefend op schoepen.
turbulent, woelig, rusteloos.
turbulentie, woeligheid; onrustigheid.
turco, inlandse infanterist van het
Franse leger in Algiers.
turf, grasveld, renbaan.
turftrekker, (Barg.) zakkenroller.
turgescentie, opzwelling; gespannenheid.
turkoois, blauwachtig-groen, ondoorschijnend edelgesteente.
turnen, lichaamsoefeningen verrichten ; gymnastiseren.
turner, gymnast
turn-out, werkstaking.
tussis, hoest.
tussor, zijden japonstof.
tutelair, wat het voogdijschap
betreft; beschermend.
tuteur, of tutor, voogd, beschermer.
tutoyeren, jijen en jouwen, met
jij en jou aanspreken.
tutti, alien; alien te zamen of
tegelijk; tutti frutti: alle vruch-

typus

ten, een compote van allerlei
vruchten; tutti quanti: alien te
zamen; alien, die er zijn.
tweed, grof weefsel, vervaardigd
door twijnen (twee of meer
draden ineendraaien) van verschillend gekleurde wollen draden.
twinset, damesjumper en -vest
van dezelfde stof en kleur.
twist, o., machinaal gesponnen
katoenen garens ; drank van bier,
brandewijn en cieren.
two-seater, auto of vliegtuig met
2 zitplaatsen.
two-step, zekere stepdans.
tyche, lot, geduld; godin van het
geluk, = Rom. godin Fortuna.
tyfeus, tyfusachtig.
tyflitis, ontsteking van de blindedarm.
tyfoon, orkaan in de Indische
Oceaan.
tyfus, besmettelijke buikziekte,
gepaard gaande met hersenkoorts en verdoving; febris typhoidea: tyfeuse koorts, lichte
tyfus.
tympanites, trommelzucht bij
herkauwers : ophoping van gassen in pens.
tympanitisch, aan trommelzucht
lijden.
type, drukletter, lettervorm; voorbeeld, model; eigenaardig, oorspronkelijk persoon.
type-writer, schrijfmachine.
typisch, kenmerkend, eigenaardig; oorspronkelijk.
typist of typiste, hij of zij, die met
de type-writer werkt.
typograaf, boekdrukker, letterzetter.
typografie, boekdrukkunst.
typologie, leer der typen (in
wereldbeschouwing, biologie en
psychologie).
typometrie, het drukken van kaarten in boekvormen.
typotelegraaf, telegraaf, die de
woorden dadelijk drukt.
typus, voorbeeld, grondvorm.
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tyran, zie: tiran.
tyre of tire, auto- of fietsband.
tyrolienne, Tiroolse dans.

ultraviolette stralen
tzigane, zigeuner; muzikant als

Zigeuner gekleed.

U
U, uranium (element)
U.C., Urbis conditae, van de
stichting der stad (Rome) af.
U.J.D., utriusque juris doctor:
doctor in de beide rechten.
U.K., United Kingdom: Verenigd
Koninkrijk Engeland.
U.N.E.S.C.O., United Nations
Educational Scientific and Cultural Organization: organisatie
van de V.N. op opvoedkundig,
wetenschappelijk en cultureel
gebied.
U.N.O., United Nations Organization : Organisatie der Verenigde
Naties.
U.N.R.R.A., United Nations Recovery and Rehabilitation Administration: hulporganisatie der
V.N. na W.O. II.
U.P.U., Union postale universelle:
wereldpostunie.
U.S.A., United States of America:
Verenigde Staten van N.-Amerika
U.S.S.R., Unie van Socialistische
Sowjetrepublieken.
fiberhaupt, in het algemeen.
uberteit, vruchtbaarheid; rijkdom,
overvloed.
ubi, waar; ubi lex ibi poena:
waar een wet is, is ook een straf;
ubi bene ibi patria: waar het
goed is, is mijn vaderland.
ubiquiteit,alomtegenwoordigheid.
U-boot, Duitse onderzeeer.
udograaf of udometer, regenmeter.
Uebermensch, mens van bovenmenselijk formaat, ideaal door
Nietzsche geponeerd.
ui, (Barg.) een slecht gemaakte
stoot op het biljart; misstoot;
misslag; grap, mop.

ukase, zie: oekase.
ukelele, tokkelinstrument af-

komstig uit Hawal.

ulaan, lancier in de vroegere Duitse,

Oostenrijkse en Russische legers.

ulama, zie: ulema.
ulceratie, ettering, verzwering.
ulcereren, zweren, etteren.
ulcereus, etterig, zweerachtig;

met zweren bedekt.
ulcus of ulcera, zweer.
ulema, (ook oelema) mohammedaans wet- en godgeleerde.
ulster, wijde en lange winterjas.
ultima ratio, laatste middel.
Ultima Thule, zie: Thule.
ultimatief, met het karakter van
een ultimatum.
ultimatum, o., laatste voorstel bij
een onderhandeling; onherroepelijke voorwaarde, (vooral in de
diplomatie).
ultimo, op de laatste dag der
maand.
ultra, aan gene zijde; er over heen;
overdreven.
ultramarijn, hemelsblauw.
ultramontaan, eig.: van de overzijde (der bergen, der Alpen);
katholiek, die de opperheerschappij van Rome in het politieke
leven voorstaat.
ultra posse nemo obligatur,

niemand mag verplicht worden
tot meer dan hij kan.
ultrarood, voor het oog onzichtbare rode kleur.
ultrasonoor, wat niet meer door
het oor kan worden waargenomen.
ultraviolette stralen, stralen met
kortere trillingen dan zichtbare
violette stralen, merkbaar door
chemische werking.

umbelliferen

umbelliferen, schermbloemige

planten, als venkel, kervel, vlier,
enz.
umber, donkerbruine aardverf
(= omber).
umbo of umbilicus, navel.
Umlaut, klankwijziging onder invloed van een volgende klinker;
teken dat klankverandering aangeeft.
umpire, scheidsrechter bij het
tennissen.
una corda (muz.), op een snaar
to spelen.
unaniem, eenstemmig, eensgezind.
unanimiteit, eenstemmigheid;
eenparigheid.
Una Sancta, een heilige (kerk),
streven naar hereniging der
christelijke kerken in katholieke
zin.

unciaalletter, grote hoofdletter

up to date
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aan het begin van een woord of
regel.
Uncle Sam, personificatie van
U S A (Saamgetrokken uit U.S.,
verkorting van United States).
unctie, zalving.
underground, ondergronds, onderaards; underground railway:
ondergrondse spoorweg.
understatement, bewering die
beneden de waarheid blijft.
undine, vrouwelijke watergeest.
undulatie, zie: ondulatie.
unduleren, zie: onduleren.
unfair, niet netjes; niet eerlijk.
unguentum, o., zalf.
uni, glad, effen (van stoffen).
unicum, o., iets, dat enig is in zijn
soort.
wile, vereniging, eendracht; eenheid; Unie van Utrecht: grondslag van de Republiek der zeven
Noordnederlandse provincien.
uniek, enig in zijn soort; onvergelijkelijk.
unieren, verenigen.
unificatie, gelijkmaking, eenmaking.
uniform, eenvormig ; gelijkvormig.
uniform, dienstkleding; voorge-

schreven tenue.

uniformiteit, gelijkvormigheid.
unigenitus, eniggeboren (Zoon
Gods).

unilateraal, eenzijdig; aan een

zij de groeiend ; (van verdrag) voor
een der partijen slechts bindend.
unionistisch, verenigend; naar
vereniging strevend.
Union Jack, Engelse vlag.
unisono, eenstemmig; eenzelfde
toon in verschillende stemmen
unit, eenheid; eenheid van prijsnotering.
unitarier, degene, die het leerstuk der drieeenheid verwerpt.
unitas, eenheid.
uniteit, eenheid; eendracht.
unity, eenheids-, standaard- (kwaliteit enz.).
univalven, weekdieren met
schaal of schelp.
alomvattenduniversalisme,
heid ; geloof aan de algemeenheid
van Gods genade ; cosmopolitisme.
universaliteit, algemeenheid.
universeel, algemeen; allesomvattend; universeel erfgenaam:
enig erfgenaam.
universitair, op de universiteit
betrekking hebbend.
universiteit, inrichting voor volledig hoger onderwijs.
universiteit, (Barg.) gevangenis.
university extension, volksuniversiteit in Engeland.
universum, o., heelal.
un poco, een weinig
unskilled labourer, ongeschoolde
arbeider.
unster, weeghaak, weegtoestel.
unverfroren, brutaal, onbeschaamd.
uomo qualunque, de gewone man.
uppercut, stoot onder de kin bij
het boksen.
upper ten, de hoogste kringen, de
voornaamsten.
ups and downs, wisselvalligheden.
upstart, parvenu.
up to date, zeer modern; op de
hoogte van zijn tijd.

een
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Urania, muze van het epos en de
sterrenkunde.
uranisme, voorliefde voor het
eigen geslacht; uranier: persoon
die voorkeur heeft voor het eigen
geslacht.
uranium, radioactief element;
zeer zwaar metaal.
uranografie, beschrijving van de
sterrenhemel.
uranologie, hemelkunde.
uranometrie, hemelmeting.
uranoscoop, hemelkijker.
Uranus, naam van een planeet;
oudste der goden.
urari, Braziliaans pijlgif.
urbaan, steeds; beleefd; hoffelijk.
urbaniseren, beschaven; tot een
stedeling maken.
urbanisme, stedebouwkunde.
urbaniteit, goede manieren; wellevendheid ; beschaafdheid.
urbi et orbi, aan stad en wereld.
uremie, vergiftiging van het
bloed door urine.
urether, pisleider (van de nieren
naar de blaas).
uretra, pisbuis (van de blaas
naar buiten).
urgent, dringend.
urgentie, dringende noodzaak.
urgeren, dringen, aandrijven, aanzetten.
Urheber, vervaardiger; ontwerper ; stichter.
Uriah's brief, brief die brenger in
het verderf stort (2 Sam. 11: 1417) .
urinaal, fles, waarin zieken wateren.
urine, pis.
urineren, wateren; urine lozen.
urinoir, o. waterplaats.
uik; askruik of -bus;
urn, waterkr
stembus.
uroliet, steen in de urine.
urologie, ziekteleer der urine.
uroscoop, onderzoeker der urine;
piskij ker.
ursulinen, vrouwelijke religieuzen, die de H. Ursula tot patrones
hebben en die zich vooral met on-

utopist
derwijs en ziekenzorg bemoeien.
urticaria, netelroos.
usance of usantie, gebruik, gewoonte.
uso, gebruikelijke termijn van betaling van wissels, d.w.z. 30
dagen zicht.
usucapio of usucaptie, verkrijging door verjaring.
usueel, gebruikelijk; volgens de
gewoonte.
usufructuarius, vruchtgebruiker.
usufructus, vruchtgebruik.
usurpatie, overweldiging; onrechtmatige toeéigening
usurpator, overweldiger; degeen,
die onrechtmatig van lets bezit
neemt.
usurperen, overweldigen, zich
wederrechtelijk toeeigenen; geusurpeerde reputatie : onrechtmatig verkregen naam of vermaardheid.
usus loquendi, spraakgebruik.
utensilien, gereedschap.
uterini, kinderen van een moeder,
niet van een vader.
uterus, baarmoeder; uteroscopie:
onderzoek der baarmoeder.
utile dulci, het nuttige aan het
aangename (gepaard).
utilisatie, aanwending, het ten
nutte maken.
utiliseren, ten nutte maken, gebruiken.
utilisme of utilitarisme, zedeleer die naar het nuttigheidsbeginsel oordeelt.
utiliteit, bruikbaarheid, nut(tigheid).
ut infra, zoals beneden, verderop.
Utopia (Nergensland), denkbeeldige ideale samenleving, naar
het door Thomas More geschreven boek van die naam.
utopie, niet to verwezenlijken
ideaal, hersenschim.
utopisch, denkbeeldig, hersenschimmig
utopist, iemand die zich bezighoudt met onuitvoerbare plannen.

utraquisten
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utraquisten, aanhangers onder de

valeren

ut supra, als boven, als vooraf

Hussieten van het gebruik van het
avondmaal in beide vormen,
brood en wijn.
ut retro, zoals op de voorgaande
bladzij; zoals hiervoren.

(gezegd is).

uvula, huig; de uvulaire-r : de
huig - r.

uzen, (Barg.) voor de gek houden,

plagen.

V
V, Romeins getal 5; volt; vana-

dium (element).
v, velocitas: snelheid (in natuurk.
formules) ; verte: zie ommezijde;
vide: zie; volume: deel; versus:
tegen; vale: gegroet.
VA, volt-ampere.
VC, volt coulomb.
V.D., volente Deo : als God het wil.
v.d.m., verbi Domini magister:
bedienaar van Gods woord,
predikant.
vid. vide, videatur : men zie.
V.I.P., very important person:
ironische aanduiding van persoon
van belang die op bijzondere
wijze verwelkomd moet worden
(bijv. op vliegvelden).
viz., zie : videlicet.
vol., volumen: deel; volume: inhoud.
v.v., vice versa: heen en weer.
va! kom op, hoor eens!
va barque, de bank staat op het
spel; va banque spelen: roekeloos
spelen, alles op het spel zetten.
vacant, niet bezet, onvervuld.
vacantie, verlof; rusttijd; vrije
tijd.
vacatie, tijd en arbeid die aan een,
meest ambtelijke, gerechtelijke
werkzaamheid wordt besteed;
de vergadering hiervoor.
vacature, open plaats; onvervulde
betrekking.
vaccinatie, inenting met koepokstof.
vaccine, entstof; i.h.b. koepokstof.
vaccineren, met koepokstof inenten.
vaccinogene, koepokstof voort-

brengend; parc vaccinogene:
inrichting, waar koepokstof is
to verkrijgen.
vaceren, vacant zijn; openstaan.
vacilleren, wankelen; weifelen.
vacuole, holte in het protoplasma
met celvocht gevuld.
vacuum, luchtledig.
vademecum, o., eig.: ga met mij:
zakboek met inlichtingen; vraagbaak ; leidraad.
vade retro, satanas, ga weg van
mij, Satan.
vadimonium, borgtocht.
vae, wee; vae mihi • wee mij; vae
solis : wee de eenzamen; vae
victis : wee de overwonnenen.
va et vient, het gaan en komen;
heen en weer geloop.
vagantenpoezie, (vooral Latijnse)
poezie van rondtrekkende studenten en geestelijken in de M.E.,
vaganten.
vagebond, landloper; vagebondage : landloperij.
rondzwerven;
vagebonderen,
ronddolen (als landloper).
vagina, schede.
vaginisme, spierkrampen rond de
vagina met verhoogde gevoeligheid der uitwendige geslachtsorganen.
valabel, geldig, aannemelijk.
vale, vaarwel; mv.: valete.
valedictie, het vaarwel zeggen;
afscheidswoord.
valenciennes, fijne kant uit Valenciennes.
valentie, scheikundige waardigheid.
valeren, gelden, waard zijn.

valeriaan
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valeriaan, geneeskrachtige plant.
valet, knecht; Boer (in het kaartspel) ; valet de chambre: kamerdienaar.
valeur, waarde van het geld,
waarde of duur der muzieknoten.
valide, gezond, krachtig; geschikt
om te werken.
valideren, geldig verklaren; (als
betaling) gelden.
validiteit, geldigheid.
vaporisatie, het nemen van maatregelen om artikelen op prijs te
houden.
valueren, schatten, waarderen; de
waarde bepalen van een munt.
valuta, geldeenheid waarop bepaald geldstelsel berust; wettelijk geregeld algemeen geldend
betaalmiddel in een land in
internationaal verband.
valuatie, de schatting van de
waarde van een munt.
vamp, geraffineerde vrouw die
mannen wil bekoren om ze te
exploiteren.

vampier, grote bloedgierige Zuidamerikaanse vleermuis; spook
dat 's nachts uit het graf komt om
de mensen het bloed uit te zuigen
vampirisme, neiging tot bloedzuigen; geloof aan vampiers.
vanadium, o., wit metaal in ijzererts.
Vandalen, Germaanse volksstam,
die tot Afrika zijn doorgedrongen ; i.h.a. vernielers, plunderaars.
vandalisme, o., vernielzucht; het
vernielen van kunstwerken; het
slopen van mooie of gedenkwaardige oude gebouwen.
vanille, geurige, tropische klimplant, die gedroogd als specerij
gebruikt wordt.
vanitas vanitatum, ijdelheid der
ijdelheden (Pred. 1 : 2, 12 : 18).
vaniteit, ijdelheid.
vanteren, snoeven, grootspreken.
vapeur, damp; vapeurs: benauwdheden door opzetting van de
maag; kuren, slecht humeur.

varsovienne

vaporimeter, instrument om de
vluchtigheid van vloeistoffen te
bepalen.
vaporisatie, behandeling van
bloedingen enz. met stoom.
vaporisator, verstuiver, toestel
om vloeistoffen te verstuiven.
vaporiseren, verdampen, verstuiven.
vaquero, Mexicaanse veedrijver
te paard.
varia, mengelingen, allerlei, verscheidenheden.
variabel, veranderlijk, onbestendig.
variabiliteit, veranderlijkheid.
variant, vorm die enigszins van de
gangbare afwijkt; afwijkende
lezing van een tekst.
variatie, afwisseling; verandering;
verscheidenheid; afwijkende
doorvoering van een thema in de
muziek met behoud der oorspronkelijke melodie; variatie
der maan: ongelijkheid in de
loop der maan; storing in het
aardmagnetisme.
varicellen, waterpokken.
varieren, afwisselen; veranderen;
verschillen.
varietas delectat, een mens leeft
bij verandering.
variete, voorstelling van afzonderlijke nummers van verschillend
karakter.
varieteit, verscheidenheid, soort.
varinas, een soort rooktabak uit
Venezuela.
variolae of variolen, pokken,
kinderpokken.
varioliet, poksteen, veldspaat.
varioloiden, onechte pokken bij
ingeènten.
variometer, toestel om veranderingen van luchtdruk en aardmagnetisme of stijg- en daalsnelheid van vliegtuigen te meten.
varix, spatader.
varsity, roeiwedstrijd
tussen
studenten van verschillende
scholen.
varsovienne,Poolsenationaledans.

vasal
vasal, leenman; dienstman; ie-

mand, die afhankelijk is van een
ander.
vasculeus, rijk aan bloedvaten.
vaseline, vetachtige stof, dat uit
petroleum en teer wordt verkregen.
vasomotorisch, betrekking hebbend op de beweging, vernauwing of verwijding der bloedvaten.
Vaticaan, o., paleis van de paus
te Rome.
vaticinium, o., voorspelling, profetie.
vatling, o., (Barg.) gereedschap.
vaudeville, luchtig toneelstuk met
zang van bekende wijzen.
vaudevillist, dichter van vaudevilles.
vaurien, deugniet.
vauxhall, vroeger een openbare
tuin in Londen; later: avondfeest met verlichting en muziek
buiten; ook: de tuin, waarin het
feest plaatsheeft.
vazal, zie: vasal.
vazelen, (Barg.) vals spelen.
veberen, (Barg.) schrijven.
vector, grootheid in de fysica die
grootte en richting aangeeft;
bloedzuigend insect, dat smetstoffen overbrengt.
veda's, heilige boeken der Hindoes.
vedel, viool, vedelen: op de viool
spelen.
vedette, schildwacht te paard;
toneelster; uitkijktorentje.
vedi Napoli e poi mori, zie
Napels en sterf dan.
vegetaal, plantaardig.
vegetabilien, planten; plantaardige stoffen.
vegetarier, iemand, die alleen
plantenycedsel gebruikt.
vegetatie, plantengroei; vegetaties: (geneeskunde) woekeringen.
vegetatief, plantaardig; vegetatieve functies zijn functies die
dieren met planten gemeen hebben.
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veneratie

vegetatiegoden, goden van het

stervend en herrijzend natuurleven.
vegeteren, een planteleven leiden,
leven zonder afwisseling.
vegeto-chemie, plantenscheikunde.
vehement, heftig, woest, onstuimig.
vehementie, heftigheid, drift.
vehikel, o., voertuig; middel tot
overbrenging.
veilleuse, nachtlampje.
veine, geluk (vooral in het spel);
veinard: gelukskind.
velin, dun perkament, zeer glad en
fijn papier.
velleiteit, aanvechting, opwelling;
krachteloze wil.
veloce, snel, vlug.
velocipede, rijwiel; fiets.
velocitas, vlugheid; gezwindheid.
velodroom, o., overdekte widerbaan.
velours, o., fluweel; velours sating:
zijden fluweel; velours d'Utrecht :
fluwelig trijp voor meubels.
velvet, o., half-fluweel; velveteen:
katoenen stof, die op fluweel gelijkt.
vemen, (Barg.) vingers; veemsteker: vingerring.
vena, ader; veneus bloed: aderlijk
bloed.
venaal, omkoopbaar, veil.
venaesectie, aderlating.
venaliteit, omkoopbaarheid.
venator, Jager.
venatorisch, wat de jacht betreft.
venderniaire, wijnmaand in de
eerste Frame republiek van 23
sept.-21 oct.
vendetta, wraak; bloedwraak.
vendita, verkoop; markt.
vendu of vendutie, verkoping,
veiling
venduhuis, o., verkoophuis.
venenum, o., vergif.
venerabel, eerbiedwaardig.
venerabile, o., het hoogwaardige;
monstrans met hostie.
veneratie, verering, aanbidding.

venereren
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venereren, vereren, aanbidden.
venerisch, aan een geslachtsziekte

lijdend; tot die ziekte behorend.
venia, verlof; toegevendheid;
venia aetatis: vervroegde meerderjarigheid ; venia docendi : verlof om onderwijs te geven; sit
venia verbo: met verlof gezegd.
veni, creator spiritus, kom,
scheppende geest, beginwoorden
van oude Pinksterhymne.
veni, vidi, vici, ik kwam, ik zag,
ik overwon.
venezoen (venezoen), wildbraad.
yenta, herberg aan de grote weg
(in Spanje).
ventiel, o., luchtklep; windklep
(in orgels).
ventilatie, luchtverversing.
ventilator, toestel voor luchtverversing.
ventileren, luchten; iets onder de
aandacht van het publiek brengen, ruchtbaar maken.
ventose, windmaand, zesde maand
in de kalender der Franse republiek (19 febr.-20 maart).
ventouse, laatkop; toestel om
bloed of te tappen; zuignap der
bloedzuigers; raampje voor
luchtverversing in een schip.
ventre a terre, in galop, in voile
ren.
ventrikel, orgaanholte.
ventriloquist, buikspreker.
ventriloquentie, de kunst van
buikspreken.
venturimeter, toestel voor het
meten van de hoeveelheid gas of
water, die door een buis stroomt.
Venus, godin der liefde en der
schoonheid; planet.
venus vulgivaga, prostituee (zie
ook: vulgivaag).
veraciteit, waarheidsliefde.
veranda, buitengalerij langs een
huis.
verbs, woorden, werkwoorden.
verbaal, woordelijk, mondeling.
verbalisant, iemand, die een
proces-verbaal opmaakt.

verknoeien
verbaliseren, een proces-verbaal

opmaken, bekeuren.

verbalisme, het zwelgen in woor-

den.

verba non sunt verbera, woor-

den zijn geen klappen, (tot
iemand die dreigt maar niet doet).
verba valent usu, woorden krijgen hun betekenis door het gebruik.

verba volant, scripta manent,

woorden vliegen heen, wat geschreven is blijft.
verbeus, woordenrijk; wijdlopig.
verbiage, omhaal van woorden;
woordenvloed; geklets.
verbi divini minister, bedienaar
des woords.
verbcssiteit,
woordenrijkheid;
breedvoerigheid.
verbruggen, (Barg.) verkopen.
verbuizen, (Barg.) verdoen, verdrinken, opmaken.
verbum, o., woord, werkwoord.
verdict, o., uitspraak van gezworenen.
verdisconteren, wissels kopen
voor de vervaldag en met disconto rekening houdend.
vergokken, (Barg.) boeten voor
iets, het gelag betalen.
vergure, waterlijnen in papier.
veridiciteit, geloofwaardigheid.
verifiabel, wat nagegaan kan
worden.
verificateur, rijks- of gemeenteambtenaar, die de echtheid van
een aangifte onderzoekt.
verificatie, onderzoek naar juistheid van opgaven.
verifiEren, onderzoeken; staven;
juistheid nagaan.
verisme, o., ver gedreven realisme
in de kunst.
veritabel, echt, onvervalst.
veritas, waarheid.
verkienen, (Barg.) verkopen.
verkleffer, (Barg.) verklikker;
verklefster: verklikster.
verknoeien, (Barg.) verraden;
verknoeier: verrader; verknoeierij: verraderij.

verknoezen
verknoezen, (Barg.) zie: verknoeien.
verknijzen, (Barg.) verraden; bespieden.
verlet, o., tijdverlies; verletten:
tijd verliezen.
verlinken, (Barg.) verraden, bedriegen; verlinker : verrader, bedrieger.
vermamsen, (Barg.) verraden.
vermeil, hoog rood; verguld zilver.
vermicelli, eig.: wormpjes; meel
in de vorm van dunne, wormvormige draden.
vermifuga, wormverdrijvende
middelen.
vermiljoen, o., fijn gestampt rood
kwiksulfaat; hoogrood.
vermoffelen, (Barg.) wegstoppen.
vermout, witte wijn met een aftreksel van ahem.
vernaal, de lente betreffend; voorj aars achtig.
vernachelen, (Barg.) beetnemen,
voor de gek houden.
vernikkelen, (Barg.) beetnemen;
van de koude te lijden hebben.
vernissage, bezoek van genodigden aan een schilderijententoonstelling op de dag vO6r de
opening.
vernollen, (Barg.) sluiten.
veronal, slaapmiddel.
verpatsen, (Barg.) verkopen.
verpieren, (Barg.) kwijtraken,
van de hand doen.
verroterie, klein glaswerk, kralen
enz.
verruca, wrat.
versatiel, ongestadig, wispelturig.
versatiliteit, wispelturigheid, veranderlijkheid.
vers blancs, rijmloze verzen.
verseren, verkeren, zijn; geverseerd : bedreven.
versie, wijze, waarop een gebeurtenis, een verhaal, enz. voorgesteld wordt; lezing; vertaling;
vertolking.
versifex, rijmelaar; verzenmaker.
versificatie, kunst om verzen te
maken; versbouw.
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vexatoir

versificeren, verzen maken; berijmen.
versliegeraar, (Barg.) verrader,
politiespion.
versnezen, (Barg.) verkopen aan
een opkoper.
verso, op de ommezijde.
versus, tegen, tegenover.
vertebraal, betrekking hebbend op
de ruggewervel.
vertebralen, gewervelde dieren.
vertex, kruin, toppunt.
verticaal, loodrecht; z.nw.: loodlijn, hoogtecirkel.
vertuien, vastleggen aan twee
ankers (van schepen).
verve, geestvervoering, vuur,
gloed.
vesper, avond; avonddienst in de
R.K. Kerk.
vesperbrood, avondbrood.
vesperen, iets eten in de vooravond.
Vesta, godin van het vuur, van
de huiselijke haard; naam van
een planet.
Vestaalse maagd, priesteres van
Vesta, die dag en nacht het heilig
vuur op het altaar van deze
onderhield; kuise maagd.
vestiair
' e, kleedkamer; bewaarplaats van kledingstukken (in
schouwburgen).
vestibule, voorhof; voorportaal.
vestigia, voetstappen; sporen.
veteraan, oudgediende; iemand
die door een Lange ondervinding
in zijn vak doorkneed is.
veterinair, veeartsenijkundig; veterinaire hogeschool: veeartsenijkundige school.
veterinair, veearts.
veto, ik verbied, vandaar: verbod;
recht van veto: recht om maatregel, besluit of wet te verbieden.
vettura, huurrijtuig.
vetturino, huurkoetsier.
vexatie, plagerij; ergernis; krenking.
vexatoir, plagend; kwellend;
drukkend.

vexeren
vexeren, plagen; krenken; kne-

velen.
vi, met geweld; uit kracht van,
krachtens.
via, weg; wijze; middel; geeft ook
de richting aan, bijv. via Rotterdam: over Rotterdam; via doloris : smartenweg; via media:
middenweg.
viaduct, op pijlers rustende luchtbrug over dal, weg, enz.
viaticum, o., reispenning; cornmunie der stervenden.
vibrafoon, slaginstrument met
vibrerend, klokachtig geluid.
vibrante, vibrato, trillend; vibrerend.
vibratie, trilling (van snaren, van
de stem).
vibreren, trillen.
vibrion, trildiertje, kommabacil.
vicar, onderpredikant, dorpsgeestelijke (in Engeland).
vicariaat, o., ambt van een vicaris.
vicaris, plaatsvervanger; hulpprediker ; kapelaan; vicaris-generaal: plaatsvervanger van een
bisschop.
vice, in plaats van; onder- of waarnemend ; vice-admiraal: onderadmiraal; vice-voorzitter: ondervoorzitter ; vice-consul: tweede
consul.
vices, afwisselende ambtsverrichtingen.
vice versa, heen en terug; over en
weer.
vicieus, slecht; gebrekkig; verkeerd ; vicieuze cirkel: kringloop,
waar men niet uitkomt, van het
ene verkeerde naar het andere.
vi coactus, noodgedwongen.
vicomte, burggraaf; adellijke titel
in Frankrijk tussen graaf en
baron.
victime, slachtoffer.
victor, overwinnaar.
Victoria, godin der overwinning;
open rijtuig op vier wi8en;
victoria regia: plant uit ZuidAmerika met bladeren van twee
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vindicat

meter middellijn en bloemen als
een kinderhoofd.
victorie, overwinning.
victorieus, zegepralend; overwinnend.
victrix, overwinnares.
victualie, mondbehoeften; levensmiddelen.
vide, videatur, zie! zie na!; vide
infra: zie hieronder; vide supra:
zie boven.
videlicet of viz, namelijk.
videtur, mening, gevoelen.
vidimatie, bekrachtiging van een
document; goedverklaring.
vidimeren, bekrachtigen; voor
copie conform verklaren; voor
gelijkluidend verklaren.
vidimus, wij hebben gezien; paraaf.
viege, (Barg.) niets.
vigeren, van kracht zijn.
vigie, uitkijk.
vigilant, waakzaam, bij de hand.
vigilante, huurrijtuig.
vigilantie, waakzaamheid; vlijt.
vigileren, waken; oppassen; toezien, op iets vigileren: op iets
loeren, begerig naar iets uitkijken; tippelen (van prostituees).
vigilie, nachtwake; avond voor
een hoge feestdag; vigilien: gebeden 's nachts voor een dode.
titelprentje;
boekvervignet,
siering in druk.
vigoreus, krachtig; hevig.
vigoroso, (muz.) krachtig, met
nadruk.
vigueur, kracht, geldigheid.
viking, Scandinavische zeerover
in de middeleeuwen; Noorman.
villain, laag, gemeen; lelijk; gierig.
vilajet, o., Turkse provincie.
vilipenderen, minachten, geringschatten.
villegiatuur, buitenleven; verblijf op het land.
ville morte, dode stad.
vin, (Barg.) barst.
vinctuur, verband; zwachtel.
vinculeren, verbinden.
vindicat atque polit, (het

vindicat
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zwaard) wreekt en (de vijl) (be)schaaft: zinspreuk van het Gronings studentencorps.
vindicatie, terugvordering, gerechtelijke aanspraak.
vindicatief, wraakzuchtig; straffend.
vindiceren, terugvorderen; opeisen, straffen.
vingt-et-un, o., eenentwintig (zeker kaartspel) ; banken.
vinificatie, het bereiden van wijn
(uit druiven).
vink of vinkje, (Barg.) portemonnaie: vinkendresseur of vinkenpezer: zakkenroller.
viola da gamba, zessnarige knieviool.
viola d'amore, altviool met 5-7
snaren.
viola di braccio, altviool.
violatie, schending; ontering;
aanranding.
violen, (Barg.) begaan (laat ze
violen).
violent, gewelddadig, onstuimig.
violente, violentemente, (muz.)
heftig.
violentie, gewelddadigheid; hevigheid.
violeren, schenden, onteren; verkrachten.
violet, paars.
violier, muurbloem.
violoncel of violoncello, kleine
basviool; knieviool.
violone, basviool.
violonist, basvioolspeler.
viren, ziekteverwekkers (zie: virus)
virago, manwijf; mannelijk uitziend vrouwspersoon.
virginiteit, maagdelijkheid.
Virgo, de Maagd (sterrenbeeld).
viriel, mannelijk; manhaftig.
viriliteit, mannelijkheid; manhaftigheid.
virtueel, innerlijk of voorwaardedelijk aanwezig; virtuele kracht:
een wel voorhanden maar op het
ogenblik niet werkzame kracht.
virtuoos of virtuose, talentvol,
kunstvaardig kunstenaar.

visiteur

virtuositeit, kunstvaardigheid;
meesterschap in een kunst.
virtus nobilitat, deugd adelt.
virulent, schadelijk werkend ;
kwaadaardig; aanstekend.
virus, o., submicroscopische ziekteverwekker (my.: virussen of
viren).
vis, kracht, macht; vis comica:
komische kracht, vermogen om
de lachlust op to wekken; vis
inertiae: traagheid (in de natuurkunde).
visa, zie: visum.
vis-à-vis, tegenover.
vis-I-vis, open rijtuig met twee
zitplaatsen tegenover elkaar.
viscera, ingewanden.
visceraal, tot de ingewanden behorende.
viscose, grondstof voor kunstzij,
uit cellulose gemaakt.
viscositeit, kleverigheid.
viscount, burggraaf (in Engeland).
viseerder, ijkmeester, controleur
van passen.
viseren, van een visum voorzien;
voor gezien tekenen; mikken;
meten met een viseerstok.
viseur, zoeker aan een fotografietoestel.
visibel, zichtbaar.
visie, inzage; aanschouwing; wijze van zien; ter visie: ter
inzage.
visioen, o., droomgezicht; droombeeld ; gezichtshallucinatie.
visionair, iemand, die visioenen
heeft ; dromer ; dweper ; bijv. nw. :
denkbeeldig.
visitatie, onderzoek naar smokkelwaar ; inspectie door hoge kerkelijke instantie; bezoek van Maria
aan Elisabeth (2 juli).
visite, bezoek; visitekaartje:
naamkaartje.
visiteren, doorzoeken; inspecteren.
visiteur, bezoeker; ambtenaar der
in- en uitgaande rechten; broeder-visiteur : vrijmetselaar, die
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een loge bezoekt, waarvan hij
geen lid is.
visiteuse, vrouwelijke beambte
die aan de grens van smokkelen
verdachte vrouwen aan den lijve
onderzoekt.
Visjnoe, Indische godheid: de behoeder.
visorium, kopijhouder (bij letterzetters) .
vista, gezicht; wissel a vista: op
zicht te betalen; a prima vista:
op het eerste gezicht.
visueel, op het zien betrekking
hebbend.
visum, aantekening in paspoort
als toestemming een bepaald
land binnen te gaan; i.h.a. voorgezien-verklaring.
visum repertunt, gerechtelijke
verklaring van geneesheer over
dode of gewonde persoon.
vis vitalis, levenskracht.
vita, leven; vita brevis, ars Tonga:
het leven is kort, de kunst lang.
vitaal, wat het leven betreft; wat
voor het leven nodig is; levenskrachtig.
vitalisme, leer van het bestaan
van een zelfstandig levensbeginsel in de natuur; levensfilosofie
die het irrationalisme vooropstelt; richting in de Ned. letterkunde van ca. 1920-1930.
vitaliteit, levenskracht; levensvatbaarheid.
vitalium, lijfrente.
vitaminen, organische stoffen,
welker aanwezigheid in het voedsel noodzakelijk is voor het goed
functioneren van het dierlijk
organisme.
vitamineren, kunstmatig vitaminen in- of aanbrengen.
vitesse, snelheid.
vitium, o., ondeugd, gebrek; fout.
vitimn originis, aan de oorsprong
klevende fout.
vitrage,doorzichtig venstergordijn.
vitreus, glasachtig.
vitrine, glazen uitstalkast.
vitriool, o., zwavelzuur en sulfaten.

vocifereren
viva, vivat, vive! hij of zij leve;

heilwens; vivant: dat zij leven.

vivace, (muz.) levendig, fris.
vivaciteit, levendigheid; beweeg-

lijkheid ; vlugheid.

vivarium, glazen bak om dieren

levend te bewaren.

viva voce, door de levende stem;

mondeling.

viveur, doordraaier ; pretmaker.
vivificatie, verlevendiging; le-

vendmaking ; bezieling.

viviparen, dieren, die levende

jongen ter wereld brengen.

vivisectie, het nemen van proeven

op levende dieren voor wetenschappelijke doeleinden.
vivo, levendig, vurig.
vixi, ik heb geleefd; ik heb genoten van het leven; vixit: hij
heeft geleefd, m.a.w. hij is overleden.
viz, zie: videlicet.
vizier, o., schuif of klep van een
helm; richttoestel van schietwapens ; jets in het vizier krijgen:
iets in het oog krijgen.
vizier, minister van een mohammedaans vorst; grootvizier
eerste minister.
vocaal, wat de stem betreft; wat
gezongen kan worden; vocale
muziek: zang; z.nw.: klinker.
vocabulaire, vocabularium, o.,
woordenlijst.
vocalise, zangoefening die alleen
op klinkers gezongen wordt;
gedicht dat geheel berust op
klankassociaties.
vocatie, roeping; beroeping tot
een ambt; dagvaarding.
vocatief of vocativus, naamval
van de aangesproken persoon.
voce, zangstem; voce di petto:
borststem; voce di testa: kopstem.
vocezn, vijfde zondag na Pasen.
voceren, roepen, nodigen; voor
de rechtbank dagen.
vociferatie, geschreeuw, gejouw.
vocifereren, luid of hevig schreeuwen.
:
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voeren, (Barg.) lokken, meetro-

nen; op stang jagen.
vogue, gebruik, mode; zwang; en
vogue: in trek, in zwang.
void, ziehier.
ziedaar; voila tout: dat is
alles.
voile, sluier.
voi/eren, sluieren van de stem.
voix celeste, hemelse stem; bepaald orgelregister.
volant,
pluimbal;
vliegwiel;
strook van een japon.
Volapiik, o., een door pastoor
Schleyer uitgevonden wereldtaal; than vrijwel vergeten en
vervangen door Esperanto.
volatiel, vluchtig; wat verdampen
kan; vliegend,
volatiliseren, vervluch tigen ;
vluchtig maken.
volatiliteit, vluchtigheid; veranderlijkheid ; wuftheid.
vol-au-vent, bladerdeeg; holle
pastei.
vole, het maken van alle slagen
in sommige kaartspelen, bijv.
ombre- en quadrillespel.
volte, vlucht of zwerm vogels;
haute volee: eerste kringen.
volente Deo, als God wil.
voliere, vogelhuis; grote vogelkooi.
volley, bij tennis het terugslaan
van de bal voor deze de grond
raakt.
volleybal, netbalspel, waarbij de
bal met de handen over het net
wordt geslagen en niet de grond
mag raken.
volontair, vrijwilliger; iemand
die, om te leren, zonder loon
werkt.
volt, eenheid van electrisch potentieelverschil of spanning.
volta, wending in de gedachte bij
het 9de vers van een sonnet; sla
het blad om; keer, maal.
voltage, spanning van electrische
stroom in volts uitgedrukt.
voltaire, gemakkelijke stoel met
hoge rugleuning.

votief
volte, wending, zwenking; yoke

face: gehele ommekeer.

voltigeren, voltes maken, kunsten

maken op een paard.

voltigeur, kunstrijder.
voltmeter, instrument om elec-

trische spanning te meten.

volubel, buigzaam; beweeglijk;

lenig; vlug.

volubiliteit, radheid, vaardigheid

van tong.

volume, ruimtelijke inhoud; hoe-

veelheid gas of vloeistof; omvang
van het geluid; boekdeel.
volumineus, omvangrijk, dik,
lijvig.
voluntair, vrijwillig; voluntaire
iurisdictie: rechtspraak buiten
rechtsgeding om.
voluntarisme, leer die de wil als
diepste drijfveer van handelen
beschouwt of de wil als diepste
grond der werkelijkheid.
voluptueus, wellustig; genotzuchtig.
volute of voluut, spiraalvormig
gekruld ornament aan kapiteel
van Ionische zuil.
volvulus, darinkronkel.

vomeren, spuwen, braken.
vomitief, o., braakmiddel.
voord of voorde, dooriciadbare

plaats.

voorwiel, o., (Barg.) gulden.
voraciteit, vraatzucht.
vorticisme, richting in de Engelse

beeldende kunst ca. 1914, die het
kunstwerk als een werveling
(vortex) ziet, waarbij vormen en
gedachten toestromen, welker
schikking door de abstraherende
expressie wordt weergegeven.
vota (my. van votum), geloften;
pia vota: vrome wensen.
votant, iemand, die zijn stem uitbrengt.
votatie, stemming.
voteren, stemmen; stemmen uit-

brengen; bij stemming toestaan.
votief, krachtens een gelofte; votiefgeschenk ; votiefkerk: kerk,
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die ten gevolge van een gelofte gesticht is.
votum, stem; gelofte; goedkeurende uitspraak; wijdingsformule
bij begin van een protestantse
godsdienstoefening.
vofite, gewelf (Zuidned.).
vox, stem; vox humana: de menselijke stem, register op het orgel;
vox populi, vox Dei: de stem van
het yolk (is) de stem Gods; vox
viva: het levende woord; vox
clamantis in deserto: de stem
eens roependen in de woestijn
(Matth. 3 : 3).
voyant, opvallend, opzichtig.
voyons, laat zien; komaan.
vreempje, (Barg.) vreemdeling.
vrille, spiraalsgewijze neerdaling;
luchtwerveling.
vroed, wijs; vroedschap: stadsregering; vroede vaderen: gemeenteraad (ironisch).
vrouwedod, (Barg.) laffe kerel.
vu, gezien, aangezien.
vue, kijk, blik, vue d'oiseau:
vogelperspectief; a vue: op zicht
(van wissel) ; a vue spelen: van
het blad onvoorbereid spelen;
vues op iemand hebben een
oogje op iemand hebben.
Vulcanus, God van het vuur en
van de smeden.
Vulgaat, zie : Vulgata.
vulgair, alledaags; gemeen, plat,
ordinair.
vulgarisatie, verbreiding onder
het yolk; algemeenmaking.

W.L.S.R.
vulgariseren, onder de mensen

brengen; algemeen begrijpelijk
maken.
vulgariteit, gemeenheid; platheid.
vulgariter, gemeenlijk, zo genoemd.
Vulgata, de algemeen aangenomen
kerkelijk goedgekeurde Latijnse
bijbelvertaling van de R.K. Kerk
en daar gebruikt.
vulgivaag, rondzwervend; gemeen.
vulgo, gewoonlijk; volgens het
spraakgebruik.
vulgus, de grote hoop, het gemene
yolk.
vulkaan, vuurspuwende berg.
vulkanisch, wat door een vulkaan
ontstaat.
vulkaniet of (vulkan)fiber, geperst, in zinkchloride gedrenkt,
taai papier, o.a. voor koffers
gebruikt.
vulkaniseren, bewerken van rubber met zwaveloplossing, dat het
elastisch blijft en ongevoelig voor
temperatuurverschillen; herstellen met gesmolten rubber.
vulkanisme, leer die de vormingen van de aardoppervlakte toeschrijft aan vulkanische werkingen ; verschijnselen die in verband staan met het vuur uit het
binnenste der aarde.
vulnerabel, kwetsbaar.
vulneratie, kwetsing; verwonding.
vulva, schaamspleet.
vycor, vuurvast glas.

w
W., wolfram (element) ; Watt
(natuurkunde).
W.A.A.C., Women's Auxiliary
Army-Corps; vrouwelijke hulpdienst in het leger.
w.c., watercloset.
W.C.A., Women's Christian Association: christel. veren. v. vrouwen.

W.F.T.U., World Federation of

Trade Unions: Wereldvakverenigingsverbond.
W.I.L., Women's International for
peace and liberty; Vrouwen Internationale voor vrede en vrijheid.
W.L.S.R., World League for Sexual
Reformation: Wereldbond voor
sexuele hervorming.

W.S.C.F.
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W.S.C.F., World's Student Christian Federation.
W.Y.M.C.A., Worlds Young Men
Christian Association : Intern.
bond van christel. jongemannenverenigingen.
W.Y.W.C.A., Worlds Young Women Chr. Ass: Int. bond v.chr.
jongevrouwenverenigingen.
Waal, Belg, die in een Frans
sprekende provincie woont.
waal, vormplaat; kolk; draaikolk;
walen: verlopen van het getij;
keren, kenteren.
Waals, taal der Frans sprekende
Belgen, van Wallonie; Waalse
gemeente (Eglise Wallonne): in
de Ned. Herv. Kerk opgenomen
kerkgenootschap, waar in het
Frans wordt gepreekt.
wadi, (Arab.), droge rivierbedding
in woestijngebied.
Wafd, nationalistische partij in
Egypte.
waffel, (Barg.) mond; muil.
wagon, spoorwegrijtuig; wagonlit: slaapwagen.
waiter, kellner.
wajang, Javaans marionettenspel.
waldenzen, godsdienstsecte in
Frankrijk in de 12de eeuw met
zeer strenge zedelijke begrippen;
genoemd naar een Lyons burger
Petrus Waldus.
Walhalla, o., Germaans heldenparadijs ; verblijfplaats der gesneuvelde krijgslieden.
walingant, Waalsgezinde, die naar
autonomie van Wallonie (het
Frans sprekende deal van Belgie)
streeft.
waken, vilt hard en stevig maker'.
walkie talkie, draagbaar radioen ontvangtoestel.
walk-over, wedren, die gewonnen
wordt, omdat de tegenstanders
ontbreken.
Walkiiren of Walkyren, godinnen in de Noorse fabelleer, die
de helden bijstaan en het Walhalla binnenvoeren.
Wallstreet, het centrum van de

Weltschmerz

geldhandel in New York; de
beurs daar.
Walpurgisnacht, nacht van 30
april op 1 mei, als volgens het
bijgeloof de heksen op de Bloksberg bijeenkomen en feestnacht
(sabbat) vieren.
wandalisme, o., zie: vandalisme.
wandelstok, (Barg.) groot breekijzer.
warande, park, bekoorlijke wandeldreef.
waring, gangboord.
waringin, reuzenboom met luchtwortels in Indonesia.
warmoezenier of warmoezier,
groentenkweker.
warong, stalletje, winkel in Indonesia voor etenswaren en andere
benodigdheden.
warrant, volmacht; bevel tot inhechtenisneming in Engeland;
waarborg voor fabrieksmerken.
warranted, gewaarborgd.
water-closet, o., privaat met
waterspoeling (w.c.).
waterproof, waterdicht; bestand
tegen water.
watjekou, (Barg.) slag, mep.
watt, arbeidseenheid van electriciteit.
watteren, opvullen met watten.
wecken, levensmiddelen verduurzamen door koken in luchtdicht
afgesloten flessen.
wedgewood, fijn Engels aardewerk.
wedono, districtshoofd op Java
(vroeger).
weekenden, het weekend doorbrengen.
weeps, laf, flauw.
weerwolf, manswolf; tovenaar,
die zich in een wolf veranderde,
naar men geloofde.
wees of weets, (Barg.) stille agent.
Weihnachten, Kerstfeest.
welfare-work, maatschappelijk
werk.
well-to -do, welgesteld.
Weltschmerz, vaag verdriet om
de onvolkomenheid van het leven

werda
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werda? wiedaar? (roep van een

s childwacht)
werkeloze, (Barg.) grote borrel.
werst, Russische mijl, ongeveer
1067 m.
what is in a name, wat zegt een
naam.
wherry, lichte roeiboot, waarin
elke roeier twee riemen hanteert.
whig, aanhanger der in de 17de
eeuw in Engeland ontstane liberale staatkundige partij.
whip, (zweep) ; lid van het Engelse Lagerhuis, die zorgt, dat bij
een belangrijke stemming de
leden zijner partij aanwezig zijn;
soort warme wijndrank.
whipcord, stof voor herenkostuums.
whiskey, sterke korenbrandewijn,
Ierse en Schotse jenever ; whiskey
soda: whiskey met sodawater of
spuitwater.
whist, whistspel, o., kaartspel
voor 3 of 4 personen, waarbij niet
gepraat mag worden.
wicket, doelhekje van 3 verticale
paaltjes met daarop twee dwarspaaltjes bij het cricket
wiedes, (Barg.) begrijpelijk; duidelijk.
wiener schnitzel,
gebraden
kalfslapjes met citroen.
wiepsjer, (Barg.) bedrieger; valse
speler.
wigwam, but van Indianen in
Noord-Amerika.
wijzik, (Barg.) ziekte.
wild-west, het nog in ongeregelde
primitieve en wilde toestand
verkerende westen van NoordAmerika.
winde, (Barg.) plaats, waar iets
te verdienen is.
wing, vleugel.
winket, o., kleine deur in een
grotere (ook: rinket).
wip of wipper, (Barg.) raam.

wrongel
wippen, (Barg.) bemachtigen.
wire - recorder, toestel voor opna-

me en weergeving van geluid,
zie ook: tape-recorder.
wisent, Europese bison (uitgestorven).
wissiwassi, (Barg.) kleinigheid.
witje, o., (Barg.) dubbeltje.
Wodan, opperste god der oude
Germanen.
wodka of wodki, sterke brandewijn (bij de Russen en Polen).
woiwode, Slavische naam voor
aanvoerder, hertog.
wolber of wolver, (Barg.) goedkoop.
wolfram, o., grijsachtig hard metaal, zwaarder dan lood; gebruikt voor het harden van staal
en voor gloeilampjes.
woodbrookers, naar quakerstichting te Woodbrooke bij
Birmingham genoemde vereniging in Nederland die naar verdieping en synthese van religie

en maatschappelijke vernieuwing
streeft.
wood's metaal, legering van tin,

lood, bismut en cadmium.

woof, (Barg.) deken.
wool- sack, zetel van de Lord-

kanselier in het Britse Hogerhuis.
wootz, o., voortreffelijke soort
staal; Indisch of gedamasceerd
staal.
working majority, meerderheid
in parlement groot genoeg om
een ministerie een grondslag te
geven.
would-be, eig.: zou (gaarne) willen
zijn; zogenaamd, zich uitgevend
voor.
wreckers, mv., strandrovers op
de Engelse kust.
wrens, vrouwelijke vrijwilligers
bij de Engelse marine.
wrongel, gestremde melk.

X
X, Romeins getal 10,
Xe, xenon (element).
x, in de algebra de eerste onbekende grootheid.
XP, Christus-monogram.
xanarthea, tandarme zoogdieren.
xanthine, gele verfstof in de meekrap; organische stof die in
weefsels van menselijk lichaam
voorkomt.
Xanthippe of Xantippe, vrouw
van Socrates; kwaadaardig wijf;
helleveeg.
xanthogeen, o., zwavelkoolstof.
xanthofyl, stof, die in de herfst
aan de bladeren een gele kleur
geeft.
xenien, geschenken voor gasten;
hekeldich tjes.
xenocratie, regering van vreemdelingen.
xenofilie, voorkeur voor wat uitheems is.
xenofobie, vreemdelingenhaat.
xenograaf, iemand, die ervaren
is in het schrijven en lezen van
vreemde schrifttekens.
xenografie, kennis der geschreven vreemde talen.
xenon, o., edelgas, dat in geringe
hoeveelheden in de dampkring
voorkomt.
xerasie, dorheid; uitdroging van
het haar.
xerion, o., opdrogend geneesmiddel; strooipoeder.
xeroderma, ziekte, zich openbarend door verharding en
afschilfering der huid.
xerofagie, het nuttigen van

droge spijzen (brood, rauwe
groenten, zout); xerofagien;
bij de oudste christenen sommige vastendagen.
xerofiel, kunnende leven bij zeer
laag vochtgehalte van de omgeving.
xerofyten, planten die op zeer
droge standplaatsen kunnen
leven.
Xmas = Christmas: Kerstdag;
(de Griekse X beantwoordt aan
onze ch.)
x-stralen, zie: rontgenstralen.
xyleem, o., houtstof, in plantevezels.
xylofaag, houtetend insect.
xylofoon, slaginstrument van
hardhouten staafjes die met
hamertjes worden geslagen.
xyloglief, houtgraveur.
xyloglyptiek, houtplastiek.
xylograaf, houtgraveur.
xylografie, houtgraveerkunst; het
drukken met houten letters of
plankjes; houtgravure.
xylol, koolwaterstof, die bij de
destillatie van steenkool ontstaat.
xyloliet, o., versteend hout; houtgraniet, gebruikt voor vloeren,
tafelbladen.
xylologie, leer der houtsoorten.
xylometer, toestel om kubieke
inhoud van stuk hout te meten.
xylose, houtsuiker.
xystier, krabijzer; toestel om kalk
van tanden te kra
bben.
xystns, overdekte worstelplaats;
plaats voor gymnastische oefeningen.

IJ
Y, Yttrium (element).
Yb, Ytterbium (element).
y, de tweede onbekende grootheid
in de algebra.

Y.M.C.A., Young Men's Christian
Association: Vereniging van
christelijke jongemannen.
Y.M.C.A., Young Women's
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zeloot

Christian Association: Vereniging van christelijke jonge vrouwen.
yacht, o., snelvarend pleziervaartuig ; jacht; yachtclub: roei- en
zeilvereniging; yachting: het
spelevaren.
yack of yak, Aziatisch rund; brulos.
yaleslot, veiligheidsslot.
yam, yamswortel, tropische
broodwortel
yankee, spotnaam voor NoordAmerikanen ; yankee-doodle:
Amerikaans volkslied.
yard, Engelse el van ruim 91 cm.
yarn, o., garen; ook: Lange vertelling (vooral bij zeelieden).
yatagan of jatagan, Turkse sabel.
yaws, Engelse benaming van framboesia tropica.
yell, kreet, leuze.
yellow fever, gele koorts.
yellow press, gele pers in V.S.,
sensatiepers.
yen, munteenheid (in Japan).
yeoman, kleine grondbezitter;

welgesteld pachter; bewaker van
de Tower; yeomanry: Engelse
bereden vrijwilligerskorpsen.
Yggdrasill, in Noorse sagenleer
wereldboom als beeld van het
heelal.
Yildiz-Kiosk, vroeger paleis van de
Turkse sultan te Konstantinopel.
Ymir, vader der reuzen in Noorse
mythologie.
yoga, Indische mystiek, beoefend
door ascese en concentratie.
yoghurt, licht verteerbaar melkpreparaat, ontstaan door gisting.
yogi's, beoefenaars van de yoga.
yonk, Chinees vaartuig.
yperiet, mosterdgas.
ypsilon, Griekse y (eig.: u).
ytterbium, scheikundig element,
zeldzame aarde.
yttrium, zeldzaam metallisch element.
yuca of yucca, adamsnaald, een
Amerikaans leliegewas; ook:
broodwortel, maniok.
yungada, drijvende huizen in
Siam.

Z., Romeins getal 2000.
Z. Em., Zijne Eminentie.
Z. Exc., Zijne Excellentie.
Zr., zirconium (element).
zaddik, (Hebr. de rechtvaardige)
naam van leidende figuren in het
chassidisme.
zambaigen, kinderen van Amerikanen en zambo's.
zambo, afstammeling van neger
en Indiaanse.
zanella, soort van katoenen voeringstof.
zapon of zaponlak, o., soort vernis voor metalen, voor handschriften, waarvan het schrift
gevaar loopt uitgewist te worden,
of voor het beschermen van
fotografische negatieven.
zebaoth, (Hebr.), hemelse heer-

scharen, in: de Heer Zebaoth
(Rom. 9 : 29; Jac. 5: 4) : de Heer
der Heerscharen = God.
Zebedeus, vader van de apostelen
Jacobus en Johannes; een Zebedeus : een tobber.
zeboe, Indisch rund met vetbult
achter de nek.
zebra, Kaapse gestreepte ezel.
zecchine, oude N.-afrikaanse en
Italiaanse goudmunt.
zeferen, (Barg.) stelen; ook:
zweten; zeferaar : dief.
zefier, liefelijke zachte westenwind ; zeer zachte katoenen stof.
zeiken, (Barg.) wateren, urineren.
zelateur, ijveraar; werkend lid
van een r.k. broederschap.
zeloot, geestdrijver.

zelotisme
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zelotisme, o., geloofsijver; hartstochtelijke drijverij.
zemstvo of zemstwo, eertijds
vergadering van de provinciale
afgevaardigden (in Rusland).
zend avesta, heilig boek der oude
Perzen, dat de leer van Zoroaster bevat.
zenit, het toppunt; punt aan de
hemel dat zich loodrecht boven
de waarnemer bevindt.
zenonisme, leer van de Griekse
wijsgeer Zeno, stichter der stolcynse school.
zero, nul.
Zerrbild, karikatuur, vertekend
beeld.
zetetiek, kunst om vragen te
stellen bij een onderzoek.
zetetisch, vragend, onderzoekend,
navorsend.
zeuglodon, voorwereldlijke walvis.
Zeus, Griekse oppergod Jupiter.
zinco of zincografie, zinkdruk,
het maken van clichés door fotografie.
zincotypie, hoogetsing in zink.
zingiber, gember.
zinnober, vermiljoen.
Zion of Sion, (Hebreeuws), hoogste zuidwestelijke heuvel te Jeruzalem met de woning van David;
de stad Jeruzalem zelf; Gods
kerk; Zionswachter: streng strijder voor het oude geloof.
zionisme, o., streven naar de
vestiging van een joodse staat in
Palestina.
zionist, aanhanger van het Zionisme.
zirkonium, scheikundig element;
hard metaal, rood of kleurloos,
als edelsteen gebruikt.
zloty, Poolse munteenheid.
zoantropie, verstandsverbijstering, waarbij een mens zich verbeeldt een dier te zijn.
zodiak, dierenriem; de gordel
met de 12 hemeltekens, welke de
zon in een jaar schijnbaar doorloopt.
zodiakaal licht, o., zeldzaam
-
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voorkomende lichtende streep in
het westen na zonsondergang,
welke wel iets op het noorderlicht gelijkt.
zoei, (Barg.) soep.
zog, o., (Barg.) koffie.
zone, aardgordel, door twee evenwijdige cirkels begrensd gebied
op (aard)bol; begrensd gebied;
traject.
zoiicentrum, centrum waaruit
diersoorten zich verspreid hebben.
zoof, (Barg.) gulden.
zoofagen, vleesetenden; zij, die
vlees van dieren eten.
zoiifieten, dierplanten; dieren,
die in de vorm op planten gelijken.
zoOgeografie, beschrijving van de
verspreiding der dieren over de
wereld.
zokilater, dierenaanbidder.
dierenaanbidding.
zofilogie, dierkunde.
zoologisch, dierkundig; zoologische tuin: dierentuin; zoologisch
station: inrichting voor onderzoek van de dierenwereld.
zoOloog, dierkundige.
zoOmagnetisme, o., dierlijk magnetisme.
zoOnosen, voor de mensen gevaarlijke dierziekten.
zoOnosologie, leer van de ziekten
der dieren.
zoopathologie, ziektenleer der
dieren.
zoiiplastiek, afbeelding van dieren.
zoiisporen, ongeslachtelijke cellen
die zich door middel van flagellen voortbewegen.
zoOtechniek, toegepaste zoOlogie,
veeteelt.
zofitherapie, genees- of heelkunde
der dieren; veeartsenijkunde.
zoOtomie, dierenontleding.
zoppo, hinkend, kreupel; alla zoppa (muz.) : hinkend, ongelijk.
Zoroaster, (ook Zarathustra)
Perzisch wijsgeer en godsdienststichter.

zotica
zotica, dierlijke levenskracht.
zotisch, het leven betreffend.
zotologie, (Barg.) moppenkunde;
bedrevenheid schuine moppen
to vertellen.
zouaaf, Moorse vrijwilliger in het
Franse leger in Noord-Afrika;
pauselijke soldaat.
zweet, (Barg.) koffie.
zwel, (Barg.) fat, kwast; zwellen:
verwaand doen.
zwerver, (Barg.) gestolen paraplu.
zwijntjesjager, (Barg.) fietsendief.
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zymose
zwinglianen, aanhangers van
Zwitserse hervormer Zwingli;
thans ook naam voor links-vrijzinnige protestanten met het
orgaan „Zwingli".
zygote, cel ontstaan door versmelting van twee geslachtscellen of
gameten.
zyma, giststof, zuurdeeg.
zymase, enzym in gist voorkomend
dat alcoholische gisting veroorzaakt.
zymogeen, gistingverwekkend.
zymose, gisting.

WAT WIL DE WERELDBIBLIOTHEEK ?

Wij willen de kracht, de levensvreugde, de geestelijke cultuur van ons

yolk verhogen.
Wij willen kunst en kennis, inzicht en wetenschap brengen aan alien
die naar verrijking van gemoed en geest streven.
Wij willen bij alien die gedachteloos voortleven in een moeilijk maatschappelijk bestaan, de liefde doen ontwaken tot een hoger leven door
zelfontwikkeling.
Wij willen opvoeden tot vrij, zelfstandig voelen en denken.
Wij willen alien de toegang openen tot „het boek", tot de „Universiteit
onzer dagen".
Wij willen alien de gelegenheid bieden zich langzaam maar zeker
omringen met een steeds aangroeiende geestelijke schat, waaruit zij
altijd nieuwe levenskracht en frisse levensmoed kunnen putten.
Wij willen het boek brengen aan heel het yolk.

Vraagt prospectus aan Uw boekhandelaar of aan de

WERELDBIBLIOTHEEK

