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VOORREDE.

E en breedvoerig betoog van liet nut eens Woordenboeks als dat
wat wij hiermede het Publiek aanbieden, zal wel overbodig zijn. leder toch-gen,
weet, hoe de gesproken taal van het dagelijksche leven, en den gezelligen omgang,
hoe de geschreven taal in boeken en geschriften van allerlei aard, in dagbladen,
maandwerken, aankondigingen enz. , hoe de taal van handel, kunst en wetenschap
overvloeit van vreemde woorden, die men vaak niet in hunne volle beteekenis en afkomst verstaat, en verkeerdelijk aanwendt of uitspreekt. Ondanks hetgene er van werken
van dien aard in onze taal bestaat, meenden wij toch geen' overtolligen arbeid te
verrigten , wanneer wij aan liet verlangen des Uitgevers voldeden en eenen Kunstwoordentolk, in den vorm als dezen vervaardigden. Tot dat einde rond ziende
naar goede bronnen om daaruit den vereischten voorraad der te verklaren woorden
te putten, vonden wij geen in alle deden geschikter werk dan het allgemeine ver
A.11EYSE, waarvan reeds-deutschn rkläFemdwötbuchvanDrJ.W
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groot Woordenboek, het Supplement op dat der fransche academie en vele andere meer
werden ten nutte gemaakt bij de zamenstelling van dezen Kunstwoordentolk, omtrent welks doel en inrigting wij vermeenen het volgende te moeten vermelden.
Volgens de bestemming van dit Woordenboek moet het geenszins de verklarende
terminologie van eene bepaalde wetenschap, veel minder eerre zakelijke encyclopwdie
van alle wetenschappen zijn; het is niet zoo zeer aan den beoefenaar van dezen of
genen tak van geleerdheid, als wel aan het gezamentlijk beschaafde of naar beschaving en kennis strevende Publiek toegewijd. Het kan en mag derhalve de wetenschappelijke kunsttaal niet in haren gebeden omvang opnemen, maar moet zich in
't algemeen bepalen tot zoodanige aan vreemde talen ontleende woorden , die langs
dezen of genen weg uit de engere kringen van bepaalde wetenschappen in de rui
levens over gegaan en een' eigendom der natie geworden zijn. Het mag-merds
geen
enkel vreemd woord buiten sluiten, dat in de omgangstaal van het daalzoo
gelijksche leven of in die der nationale . letterkunde ingang heeft gevonden, dat in
het gezellige, beroeps- of handelsleven gebruikelijk is, bij klassieke nederduitsche
schrijvers, in nieuwspapieren, tijdschriften of andere voor de algemeene beschaving
berekende werken voorkomt. Zulke vreemde woorden daarentegen, welke uitsluitend tot
sommige wetenschappen behooren, die verder van het volksleven verwijderd zijn en
uit deze niet in de taal der zamenleving of der bedrijvigheid heerschend zijn geworden, liggen over 't algemeen buiten liet gebied van een Woordenboek van deze soort.
Ieder gevoelt ligt, dat het hoogst moeijelijk, ja onmogelijk is, in dezen eene vaste
grenslinie te trekken, omdat er tusschen de wetenschap en het leven der natie in
't algemeen geene blijvende grens bestaat, maar de stroom voortdurend van de eene
zijde naar de andere heen en weder gaat. Hoeveel hangt hier van de historische
voortgangen der volksbeschaving, ja van de toevallige luim en mode des dags en van
de willekeur van sommige veelgelezen schrijvers af, waardoor zoo menig dus verre
aan het grooter Publiek .vreemd gebleven woord aan het licht gebragt en dagelijks door
het volk gebezigd wordt. Hoe vele wetenschappelijke kunstwoorden of eigenaardige
uitdrukkingen van vreemde natiën, die nog voor twintig of dertig jaren aan het groote
nederlandsch Publiek geheel vreemd waren, zijn, bij de klimmende beschaving en het
teeds toenemend levendiger verkeer der volkeren, heden ten dage algemeen in zwang
gekomen ! — ofschoon men nu bij de zamenstelling van dit Woordenboek de mate-
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booze opeenhooping der woorden vermijden en eene zorgvuldige keuze der op te ne
woorden naar de bovenstaande grondstellingen doen moest, zoo is men toch van-men
dc andere zijde niet te angstvallig geweest in het opnemen van menigen nog minder
bij ons gezienen vreemdeling ; immers wat heden nog niet gangbaar is, kan het reeds
morgen zijn; de tijd gaat met reuzenstappen voorwaarts , en ieder schrijver, die niet
met hetgeen hij Ievert achter den tegenwoordigen tijd wil staan, moet noodzakelijk
ook de toekomst op het oog hebben. En hoewel het hier, naar luid des titels, bepaaldelijk op de vertaling en verklaring van vreemde woorden aankwam, heeft men
niet geaarzeld ook sommige nederduitsche woorden, inzonderheid die aan de zeevaart
ontleend zijn, mede op te nemen.
Ei g e n n a m e n behooren, in den striktsten zin, slechts ten opzigte van hunne g r a mm at i c al e beteekenis in een Woordenboek van dezen aard. Er zijn geene oorspronkelijke eigennamen ; alle beteekenen in hun ontstaan algemeene soort- of eigenschapsbegrippen, die tot benoeming van bijzondere personen werden gebezigd. Deze beteekenis der eigennamen wordt echter mettertijd vergeten en door misvorming of ook
door het bijbehouden van den oorspronkelijken ouden vorm, terwijl de overige taal
eene voortdurende verandering ondergaat, verdonkerd. De ware beteekenis der eigennamen weder op te helderen is intusschen eene taak des taalonderzoeks, en in dezen zin behooren zij in het Woordenboek te huis. Deswegen zijn hier de gangbaarste persoonsnamen opgenomen en -- voor zoo ver het doenlijk was -- verklaard P
en wel niet alleen de vreemde , maar ook die oorspronkelijk nederduitsche namen,
welke niet gelijk Ernst, Godlief enz. onmiddellijk verstaanbaar zijn, maar die in hunne
beteekenis aan het volk vreemd zijn geworden (gelijk Hendrik, Otto , Rudolph,
Willem , Bertha enz.); gelijk dan mede over 't algemeen ook andere nederduitsche
woorden, die in hun' verouderden vorm onverstaanbaar zijn geworden (b. v. zwaard
en dgl. meer) met gelijk regt hier eene plaats beslaan, als de in de-enspilmag
middeleeuwen verlatijnschte oorspronkelijk nederduitsche woorden (b. v. feudurn,
treuga C. a. m.) of die met eenera vreemden uitgang van nederduitsche stammen zijn gevormd (gelijk bloemist, foedraal, glazuur, stellagie enz.) of zulke, als
bivouac. bouteille, bres, garde e. a. ni. , die van onzen taaltak ontleend, eene
vreemde taal door geloopen en langs dien omweg in veranderde gedaante tot ons
zijn terug gekeerd. — Het historische over de personen, door de eigennamen
aangeduid, behoort daarentegen hier niet te huis ; de persoonlijkheid en de daden
van Philippus, Alexander, Caesar enz. gaan de taal niet aan, die enkel met de beteekenis der namen te doen heeft. En toch kon ook het zake 1 ij k e bij vele
eigennamen niet onaangeroerd blijven, omdat zij deels ter vorming van soortnamen of
adjectieven dienen, welker beteekenis op het historische der personen is gegrond, deels
ook zelven met betrekking tot het karakter, de eigenschappen of lotgevallen van den
persoon, als soortnamen worden gebruikt (vgl. b. v. Stentor, Xanthippe, Rodomonte,
Don Quixote e. a. m.). — Mythologische namen echter hebben reeds op zich-zelven
eene algemeene beteekenis, voor zoo verre zij de verpersoonlijking van natuurlijke of
zedelijke krachten aanduiden, en de grammaticale beteekenis, waar die is op te sporen, noodwendig met de zakelijke beteckenis van de aangeduide godheid of den mythisehen persoon moet zamen hangen.
Bij de verklaring van de gezamentlijke vreemde woorden heeft men doorgaans
het eerst op hunnen lettertijken zin gelet, en hunne verschillende beteekenissen
naar gelang van hun gebruik tot bijzondere oogmerken zoeken te bepalen. Grondige woordverklaring is echter zonder den wetenschappelijken grondslag der e ty
in o l o g i s e h e woordvorsching niet mogelijk. Daarom moest niet enkel de afstamming
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der vreemde woorden door de opgave der taal, waaruit ieder woord het naast ontleend is, aangeduid, maar ook te gelijk bij woorden, wier vorm in onze taal eene afwijking heeft ondergaan, de oorspronkelijke gedaante des woords er bij opgeteekend
worden. Dat men nu in een werk, 't welk Beene aanspraak maakt op wetenschappelijke
woordvorsching, maar dat enkel de reeds verkregen resultaten voor het grooter Publiek toegankelijk wil maken, niet afdaalt tot de donkere diepte der oorspronkelijke
wortelschepping, zal ieder natuurlijk vinden en billijken. De hier gegevene etymologische opgaven zijn voor het grootste gedeelte die van den duitschen hoogleeraar
BuscBMAN, wiens grondige, veel omvattende taalkennis algemeen erkend wordt, en
op wiens uitspraak de verzamelaar zich dan ook, even als HEYSE, bij vele aan hem
niet bekende talen geheel heeft verlaten.
Met de wetenschappelijke opgave van den zin des woords uit zijne afstamming
hangt te gelijk de schikking der woorden, die tot ééne familie behooren, en dc orde
opeenvolging van de verschillende beteekenissen eens woords naauw te zamen•-lijke
In zoo verre het de alphabetische volgorde van het geheel zonder groot ongemak
toeliet, zijn de woorden van éénen stam zoodanig bijeen geplaatst, dat het stamwoord,
het moge een werkwoord of naamwoord wezen, aan het hoofd des artikels staat,
,waarop dan de afleidingen en zamenstellingen naar orde van haar ontstaan volgen.
Tot dat einde werden ook nu en dan zoodanige (vooral latijnsche en grieksche) stam
aan het hoofd van lange artikels geplaatst en verklaard, die wel in hun -worden
zuiveren vorm in onze taal niet gebruikelijk zijn, maar den etymologischen-ne
grondslag voor geheele rijen van gebruikelijke afleidingen en zamenstellingen uitmaken. Waar echter door de bijeenplaatsing van geheele woordenfamiliën van de
alphabetische volgorde moest afgeweken worden , is het afzonderlijk woord op de
plaats, die het toekomt, gezet en op het artikel verwezen, waarin zijne verklaring
is te zoeken, zoodat men ieder woord zonder zwarigheid zal kunnen vinden. -- Hoe
groote voordoelen de schikking der woorden volgens hunne verwantschap heeft boven die van hunne toevallige alphabetische opvolging, hoe door die inrigting de bijzondere leden eener woordenfamilie elkander wederzijds verklaren en door het aan hun
hoofd geplaatste stamwoord over alle volgende en den organischen zamenhang der
gansche familie een helder licht verspreid wordt, dat behoeft voor den zaakkundige
geene opheldering.
Even zeer nogtans als men zich beijverd heeft, de wetenschappelijke waarde van
dit boek op den weg van grondige taalvorsching te verhoogen en het daardoor ook
voor den geleerde tot een bruikbaar hulpmiddel te maken, even weinig is zijne practische bedoeling en de populaire bestemming uit het oog verloren. Naast de spraak
verklaring stelde men zich de behoorlijke vertaling der vreemde woorden-kunstige
ter taak, en deed dit veelal met eene menigte zinverwante woorden, die wel niet altijd tot regt verstand van het woord bijdragen, maar toch niet anders dan welkom
kunnen zijn aan hem, die voor den uitlander in een bepaald voorkomend geval eenen
,gepastere inlandschen plaatsvervanger zoekt, en onder zulk eenen rijken voorraad zelden vergeefs zal zoeken. -- Voorts werd er voor het verstaan der etymologische op gaven geene geleerde opleiding voorondersteld; zij zijn populair gesteld, en om voor
allen toegankelijk te zijn , werden de aangehaalde woordvormen van alle vreemde
talen, ook van de grieksche, in onze gebruikelijke letter gezet. — Het gram m at ic a a l geslacht der naamwoorden is doorgaans, waar het niet twijfelachtig was, aan
uitspraak, omtrent welke de onkundige het eerst inlichting be--gedui,n
hoeft, overal, waar zij van de nederduitsche afweek, zoo veel mogelijk aangegeven.
Voor de uitspraak komt zoowel de k l a n k der letters als het a c c e n t en de q u a n-
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t i t e i t in aanmerking. De eerste is doorgaans, waar hij zich van onze taal verwij.
dert, tussehen haakjes aangeduid. De uitspraak van vele, inzonderheid fransche en
engelsche woorden kan door nederduitsch schrift slechts benaderend voorgesteld worden, omdat het ons voor vele eigene klanken dier talen aan overeenkomstige leterteekenen ontbreekt. Pe ware klank der woorden kan natuurlijk alleen mondeling
den onkundige worden mede gedeeld. 't 1s dan slechts bij benadering dat wij den
klank der fransche ai ,- é , e , et enz. , waar die naar dien onzer e in de eerste lettergreep van w e r e 1 d zweemt, door eene é aangeduid, en de neusklanken der franschen door ng, voorgesteld hebben, omdat die klank veel overeenkomst heeft met
dien , welke een goed spreker in de ❑ ederduitsche woorden tang , zingen enz.
laat hooren.
liet accent is in den regel overal geplaatst, behalve op de tweelettergrepige woorden, die den klemtoon op de eerste lettergreep hebben ; ook niet op zulke twee- en
meer lettergrepige woorden, in welke een lange klank voorkomt, die uit zijnen aard
den toon heeft. Overigens is hij doorgaans of op het vreemde woord-zelf of op de
bijgevoegde uitspraak aangeduid, en wel deels door het toonteeken (I), deels door het
teeken der lengte en kortheid (- en ') , en zulks naar de volgende grondregels. In
woorden uit zoodanige talen, die geene eigentlijke tijdmaat der syllaben hebben, werd
uitsluitend het teeken ( 1 ) tot aanduiding van den nadruk der stem gebezigd, b. v.
abrégé (spr. abrezjé), abondance (spr. abongddngs^'); waar de klemtoon op een door
twee klinkers uitgedrukten klank valt, is liet accent op de eerste der beide gezet, b.v.
courageux (spr. koerazjeu). Bij- latijnsche en grieksche woorden staat dit toonteeken
alleen dan , wanneer de nadruk op eene naar de quantiteit korte voorlaatste of
laatste lettergreep des woords valt, al mogt dan ook in de nieuwere uitspraak de
vocaal eener zoodanige syllabe tegen haren oorspronkelijken aard gerekt worden uitgesproken, b. v. anonymisch, barometer , elegisch enz. (niet anonymisch, baromë -

ter , elégisch). Het toonteeken wijst alzoo bier te gelijk de oorspronkelijke kortheid
van den vocaal der lettergreep aan. --- Treft daarentegen in grieksche en latijnsche
woorden de klemtoon eene voorlaatste of laatste lettergreep met een' langen vocaal,
zoo wordt die door het lengteteeken (-) aangewezen, b.v. Bellóna, elegie (waarbij echter valt op te merken, dat de onder den klemtoon liggende en bij ons steeds lang
uitgesproken uitgang --ie, ook daar waar Bene korte ia ten gronde ligt, alsmede in woorden , die uit liet fransch ontleend zijn, met het lengteteeken moest voorzien worden; b. v. harmonie , philosophie, van harmonia . philosophia; artillerie
C. a. m.). — Rust echter de toon in zulke woorden op de derde lettergreep van ach
dan wordt dit door het teeken der kortheid ( ") op de voorlaatste aangewe--tern,
zen ; b. v. analysis, amphibium, arithmeticus enz. Bij de regelmatige aanwending
van deze hulpmiddelen kan ook voor den ongeletterde geenerlei twijfel omtrent de
juiste toonplaatsing van ieder hem vreemd woord overblijven."
Ten opzigte van den orthographischen vorm der vreemde woorden heeft men gepoogd zich naar het heerschend gebruik te schikken, hebbende men echter de ee en ee,
waar die anders vaak door eene e vervangen worden, doorgaans behouden.
ik eindig met mijnen dank te betuigen aan hen, die mij gedurende de bewerking van deze bladen zoo menigmaal met hunne onderrigting ter zijde stonden, en
met verschooning te vragen voor de gebreken , die men gewis bij het gebruik zal
ontdekken , en welker verbetering ik mij ten pligt zal maken, zoo er eens Bene
tweede oplage van dit werk werd gevorderd.
GOUDA, 31 Mei 1847.
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ABRAHAM , (Gebr.) Jioekhandelaars. Middelburg. 3 Exemplaren.

(ti. J.) Procureur-Generaal bij het Provinciaal Geregtshof van
Zeeland. Middelburg.
ALTuR, (B.). 'S Gravenhage.
ALTORIFEF, (J. C. en W.)Stcidsdrukkers en Boekhándelaars. Middelburg. 3 Ex.
AMERINGEN, (M. L. vA1') isr. Onderwijzer. Tiel.
ACKERMAIS,

AMMEItS, Jr* (K v) Koopman. 11edenb1ik.
ARIENSTEYN en Zoon, (J. J.) Roekhandelaars. 's Hertogenbosch. 3 Ex.
ARNOLDS, (G. J.) Mr .Timmerman. Rotterdam.
AIINTZEN, (J.) Wijnkooper. 's Hertogenbosch.

BAAN, (J. vu't DER) Onderwijzer. Zaamsiag.
BAALEN en Zonen, (J. VAN) Boekhandelaars. Rotterdam. 3 Exempt.
DAKKEINES, (L. VAN) Boekhandelaar. Amsterdam.
BAKKER KoRFF (A. II.) 's Gravenhage.
BAL, (C. M.) Genees, Heel- en Verloskundige. St, Annaland.
BALSEM, (H. N.) Onderwijzer. 's Hertogenbosch.
BAi'GERT, (E. C.) Ambtenaar bij het Ministerie van Koloniën. 's Gravenhage.
BAX,(A.). Vucht.
BAZEi'DIJK (P. 1L) Boekhandelaar. Rotterdam. 6 Exempt.
BEER, Dz. (JonS. ni). Amsterdam.
BEETS, (W.) Boekhandelaar. Delft. 4 Exempi.
BELTINFANTE , (Gebr.) Boekhandelaars. 's Gravenhage.
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BELLE, (J. A. VAN) Boekhandelaar. Rotterdam.
BELONJE, (J.) Notaris. Ouderkerk aan den IJssel.
BENJAMINS, JZ. (Jb.) Commissionair. Amsterdam.
BENTHEM en JUTTING, (VAN) Boekhandelaars. Middelburg. 4 Exempt .
BERG, (C. VAN DEN) Stads -Wijnroeijer. Vlaardingen.
BERG, (G.) Onderwijzer. Ee.
BERGH, (J. A. A. VAN DEN) Boekhandelaar. 's Gravenpage. 3 Exempt.
BERMAN, (A.) Onderwijzer. 's Hertogenbosch.
BEVEREN, (A. W. DE) Partikulier. Wijk bij Duurstede.
BEVERWIJK, (A. VAN) Boekhandelaar. Kampen. 2 Exempl.
BIELEVELT, (C.) Boekhandelaar. Utrecht. 3 Exempt.
BLANCHE en Comp., (A. F.) Boekhandelaars. Utrecht. 7 Exempl.
BLANKEN , (Mr. J. W.) Burgemeester. Gouda.
BLANKEN, (J. W.) Kapitein der Artillerie. 's
BLOK, (J.) Instituteur. Werkendam.
BLOK, (R..) Burgemeester. Gouderak.

BLOMMENDAL, (D. J.).
BODEN,

Hertogenbosch.

Schiedam.

(J.) Boekhandelaar. Zwijndrecht. 3 Exempt.

BOEKEE , ( F.) Boekhandelaar. Dordrecht. 3 Exempt.
BOELENS, Jr. (R..) .boekhandelaar. Zwolle. 6 Exempt.
BOGAERT, (A. J. M. VAN DEN) te 's Hertogenbosch.
IJOLLE, (L. L.) Secretaris. Raamstede,
BOOGAARD, (F.) Kantonregter. Weesp.
BOOGAARD, (F.) Boekhandelaar. Weesp.
BOOGAARD, (J. F.) Be ferendaris bij het Ministerie

v. Koloniën.'sGravenhage.

BooN *AN OSTAIE, (J. J.) Koopman. Gouda.

Boors, (A. A.). Oosterhout.
Boekhandelaar. Groningen. 4 Exempl.
Bosces, (G. J. VAN DEN). Raalte.
BOSCH, ABif. (A. TEN) Predikant. Sluipwijk.
Boscx en Zoon, (L. E.) Gourantiers enz. Utrecht.
BRAAMnEEx , Jr. (J. vr) Instituteur. Geertruidenberg.
BRAAM, (T. J. VAN) Boekhandelaar. Rotterdam. 4 Exempt.
BREIJER, (H. B.) Boekhandelaar. Arnhem.
BREUK, (H. R. DE) Litt. Hum. Doet. Leiden.
BROECKE, (PH. VAN DEN) Advokaat. Middelburg.
BROEDELET, (A. M.) Boekhandelaar. Voorburg.
BROESE & Comp. Boekhandelaars. Breda. 6 Exemp.
BROESE, (J. G.) Boekhandelaar. Utrecht. 3 Exempt.
BROUWER, (G.) Boekhandelaar. Deventer. 3 Exempt.
BRUIJN, (A. F. H. vi TROOSTENBURG DE) Boekhandelaar. Boesburg. 3 Ex.
BRUINZNG, Kz. (W. J.) Boekhandelaar. Franeker.
BRUrNS, (B.) Boekhandelaar. Delft.
BRUNS, (G. G.) Med. Doctor. Zevenhuizen.
BUucxmAN, (T. E.) Secondant. 's Gravenhage.
BURG, (P. VAN DER) Onderwijzer. Gorinchem.
BUUREN , (J. VAN) Onderwijzer. Gouda.
BuZER, (T. H.) .,Imbtenaar bij het Provinciaal bestuur van Overijssel. Zwolle.
BYE, (J. THIERRY DE) Ontvanger der Registratie. Gouda.
BORGESIUS, (F. F.)

-

CAMPAGNE, (C.) Boekhandelaar. Tiel.
CASTRO, (H. M. DE). Amsterdam.

CHARRO en

Zonen, (11, F. de) Papierhandelaars,

's Gravenhagen.
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CLEEFF, (Gebr. VAN) Boekhandelaars. Amsterdam. 4 Exenipl.
CLEEFF , (Gebr. van) Boekhandelaars. 's Gravenhalte. • 6 .Exempl.
COENE, (Jonkh. H. A. D.) te Boxtel.
COOL VA1 BOKMA, (W.) Boekhandelaar. Sneek.
COSTER, Jz. (M.) -Boekhandelaar. Amsterdam.
COSTER & Zoon, (HERM.) Boekhandelaars. Alkmaar. 6 Exenmpl.
CUSTIS, (J.) te 's Hertogenbosch.

DAM VAN ISSELT, (Mr. J. vA]) President bij de ,drrond'issements-Regtbank.

Amersfoort.
Avereerst.
van). Utrecht.
DIEPEN, (J. J. A.) Koopman. 's Hertogenbosch.
BIEST, (C. VAN) Rustend Predikant. Buren.
DIKKERS, (H.) Jur. Student. Utrecht.
DILL, (P. C.) Boekhandelaar. 's Gravenhalte. 2 Exempt.
DIRKZWAGER, (K..). Schiedam.
DEEL, (H. F.).

DEVENTER, (C. J.

DISTLIINGER, (J. V. D.) 2de Luitenant áde Regiment Infanterie.
JJoiJER, (Is. Az.), Boekhandelaar. Arnhem. i Exempt.
DONK, (P.) Onderwijzer. Gouderak.
DONKER., (P. H.) .Boekhandelaar. Amsterdam.
DONKERSLOOT, (N. B.) Med. Doet. Amerongen.
DOOIU1A1V, (Erven) Boekhandelaars. 's Gravenhalte. 3 Exempt.
DoRP, (B. VAN). 's Hertogenbosch.
DRECKMEIER , (C. W.) Boekhandelaar. Amsterdam.
DREEVEN, (H. A. VA-.) Onderwijzer. Utrecht.
DROOGLEEVER, (W. J. FORTUYN) Notaris. Gouda.

DumE mE, (J. J.). Haarlem.
DUYL, (H. L. vAN) Stads Heel- en Verloskundige. Zierikzee.
DUYL, (N, vAN) Controleur der In- en Uitgaande regten, enz. Dordrecht.
DIJK, (P. J. vAN) Boekhandelaar. Schiedam. 9 Exempt.
DIJKHOFF ; (J.) Onderwijzer. Lithoijen.
DYSERINCK DEKKER, (F. W. C.) Kapitein W e Regiment infanterie.
-

LDI
Ecx., (H. J. vAN) Litt. Hum. Doct. Axel.
Hz. (H.) Boekhandelaar. Groningen.
EEKHOFF, (W.) .Boekhandelaar. Leeuwarden.
EGELIE, (J. A.) Onderwijzer. Rotterdam.
EGTER VAN WISSEKERKE, (M r . A. J. F.) Ridder van de N. Leeuw, Lid van
de ede kamer derStaten Generaal, Pres. der Irrond. Regtbank. Zierikzee.
EISENDRATH, (B.) Boekhandelaar. Amsterdam. .
ELGE]{HUIZEN, (L.) Gepensioneerd it oo fd- Officier der Marine. Gouda.
ENGEL, (J. A.) Evang. Luth. Predikant. Culenborg.
ENGELBRONNER, (C. C. E. D') Re ferendaris bij het Ministerie v. Justitie. 's Hage e
EEKHOFF,

FAAsin , (J. A.) Boekhandelaar. Tiet. 4 Exempt..
(P. H.) Med. Doctor. Kuikhorne.

FEESTRA,
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(iYE . H. 0.) Raadsheer in het Provinciaal Geregtshof en 4reli:ivaritts
der provincie Groningen. Groningen.
FELS, (Gebr.) Boekhandelaars. Kampen. 4 Exempl.
FERWERDA, Jr. (L. J.). Amsterdam.
FISCHER , Majoor óde Regiment Infanterie.
FUxRI, (K.) Boekhandelaars. 's Gravenhage.

FEITH,

GARDEN, (W. A. VAN DE). Rotterdam.
GASAU, (H.) Stads-Muzijkmeester. Dock urn.
GERHARD & Comp. (J. H.) Boekhandelaars. Leiden.
GEELHOED, (D. N.) Instituteur. Amsterdam.
GEEP, (L. C. de) Partikulier. Bergen op Zoom.
GEERT, (C.). Boekel.
GELDER, (D r . J. J. DE). Leiden.
GELDER, (JACOB J. VAN) Boekhandelaar. Leeuwarden. 3 Exempt.
GERDESSEN, (F. A.) Secretaris van de gemeente Vierlingsbeek, Maashees

Overloon. Vierlingsbeek.
GILTAY, (J.) Boekhandelaar. Dordrecht.
GOGH, (H. V. VAN) Boekhandelaar. Rotterdam..
GOTELING VINNIs, (J.) Boekhandelaar. Haarlem.
GOUDE, (19M.) Boekhandelaar. Schiedam.
GRAAFF, (C. G. DE) Boekhandelaar. Bridle.
GRAVE, (Mr. J. L. A. DE) Wethouder. Gouda.
GREBBER, Sz. (S. DE) Boekhandelaar. Amsterdam.
GREBBER, (W. DE) Boekhandelaar. Amsterdam. 3 Exempl.
DREVEN, (Wm.) Predikant. Culenborg.
GULICK & HERMANS (VAN) Boekhandelaars. Breda.

en

HAAFF, (J. M. VAN 'T) Boekhandelaar. 's Gravenhage. 6 Exernpl.
HAAGEN, Hz. (H.) Hulp- Onderwijzer. Rotterdam.
HAAGEN, (W. J.) Boekhandelaar. Groningen. 3 Exempl.
HALEN (C. J. VAN DER) Notaris. Brouwer shaven.
HALTEREN, (T. VAN) Boekhandelaar. Wildervank. 2 Exempt.
HANssEN, (J. T.) .apotheker. Delft.
HATTEM, (J. van) Officier van Gezondheid 2dP klasse. Medenblik.
HAZENBERG en Comp., (H. W.) Boekhandelaars. Leiden.
HEERE, (P. H.) Koopman. Amsterdam.
HEETEREN, (J. R. en G. VAN) Boekhandelaars. Amsterdam. - Exempt.
HELDER, (P.) Negotiant. Aalsum (onder Cocksdorp).
HELM, (N. T. VAN DEN). Utrecht.
HENDRIKS, (A. F.) Toonkunstenaar. Kampen.
HENDRIKSE, (E.) Boekhandelaar. Middelburg-.. l Exempt.
HENDRIKSEN , (H. T.) Boekhandelaar. Rotterdam. 3 Exempt.
HENDRIKSEN, (P. C.) Boekhandelaar. Rotterdam.
HEMERT TOT DINGSHOF, (K. T. C. Baron van) Bewaarder van de Hypotheken..

Arnhem.

HESLINGA, (TAEKLE A.) Ondermeester. Lieve
HESSEL, (F.) Boekhandelaar. Heerenveen.

Vrouwe Parochie.
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HEUVEL, (C. W. VAN DEN) Boekhandelaar. Tiel.
HEUVEL , (J. HAGE VAN DEN) Onderwijzer. 's Gravenhage.
IIEUVELL , (P. H. VAN DEN) Boekhandelaar. Leiden.
HEYNINGEN, (W. H. VAN) Boekhandelaar. Utrecht. 4 Rxempl.
HEYMS, Tz. (J.) Boekhandelaar. Zaandijk.
HOEDEMAKER, (J . ) Boekhandelaar. Utrecht. 4 Exempt.
HOEGEN, (J. L.) Rijks Vee-arts isle ki. Witmarsurn.
HOEK, (C. C. VAN DER) Boekhandelaar. Leiden. Exempt.
HOLT, (C. TEN) Boekhandelaar. IN ij niegen. Exempt.
HOFFMAJL (M. F.) Lid van den StedelLjken Raad. Gouda.
lloLIA.ND, (H, G.) Rijks Ontvanger. Purmerende.
HOLZAPFFEL , ( C. J.) Evang. Lu th . Predikant. Woerden.

110NING 11 , (Wed. J. C.) Boekhandelares. Schagerbrug.
HooGE3niooin , ( A.) Boekhandelaar. Amsterdam. 3 Exempt.
HOOGEINDIJK, (J.). Schiedam.
IIOOGENDYK , ( L. PRoos) Koopman. Waddinxveen.
IIOOGSTRATEN, Jr (A VAN) Boekhandelaar. 's Gravenhage. 6 Exempt.
HOPEERGEI'I, (J. W. VAN) 21 e Luitenant 3 1e Regiment Infaiiterie.
HORST, (J. VAN DER). 's Hertogenbosch.
HOUTEN, (J. VAN) Nr. Wagenmaker. Texel.
HuBAR, (S. T. A.) Kolonel 3 de Regiment Infanterie.
HuisI1Gll, (P.) Roekhandetaar. Winschoten.
II ULLEMAN, (W.). Blokzijl.

I.
1PPEL, (W. C.) Boekhandelaar. Amsterdam.
JACOBS & MEIJERS, Boekhandelaars. Amersfoort.
JAGER (0.) Deurwaarder. ]1edenbIik.
JANSZ, (P.) Huisonderwijzer. Amsterdam.
JAJICIIOW, (T. A.) Boekhouder. Amsterdam.
JONG, (P. A. DE) Boekhandelaar. Arnhem.
JONGH , (W. TH DE) Rijks Ontvanger. Opheusden.
JOOST, (J. L) Tabakshandelaar. 's Hertogenbosch.
JULIUS, (W.) Instituteur. Utrecht.

61-4
KAMI?EN, (P. N. VAN) Boekhandelaar. Amsterdam. 3 Exempt.
KAMPHU1JZEr, (H. T.) Onderwijzer. Utrecht.
KANTE, (A. H.) Boekhandelaar. 'S Hertogenbosch. Exempt.
KEMPER5, (W. J.) Leeraar in de Wiskutde aan de Koninki. Akademnie.
KESTEREN, (J. VAN) Wijnkooper. Bodegraven.
KE5TEREN, (G. VAN) Predikant. Nede.
KEUCHENIUS, (L. W. C.) Advokaat. Batavia.
KIMM, (M. H.) Koek- en Banketbakker. Groningen.
KLEEUWENS & Zoon, (F.) Boekhandelaars. Goes. 3 Exempt.
KLEFFEN5, (P. VAN) Apotheker. Dockum.
KLOOT, (As. vtit DER) Smit. Cocksdorp op Texel.
KLOOTS & Comp, (A.) Boekhandelaars. 's Gravenhage.
KLOPPERT, (A.) Opziqter W de Waterstaat. 's Bosch.
KLUIT, (Gebr. ) Boekhandelaars. Aiphen.
KLUYVE, (D. D. VAN) Stads Fransch Kostschoolhouder. Doetichein.
KOCH, (C. L. LOCHER VAN). Maastricht,

Delft.
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Boekhandelaar. Utrecht. 3 Exempt.
C.). Gouda.
KoOIMA]N, JACOBszooii (As. G .). Schoonhoven.
KOOLHAAS, (H. 1\1. G.) Predikant. lloetichein.
KRAAU, (C.) Boekhandelaar. Amsterdam.
KRAMERS, (II. A .) Boekhandelaar. Rotterdam.
KRooN, (F. H.) Boekhandelaar. Oudewater. 2 Exempt.
KRUSEMAN, (A. C.) Boekhandelaar. Haarlem. 4 Exempt.
KRUYFF, (D. J. DE) Burgemeester. Schoonhoven.
KRUIJFF, (J. DE) Boekhandelaar. Utrecht.
.UILENBORG, (J. H.) Apotheker. Groningen.
KUIJPER S Hz. (H.) Luitenant-Ingenieur bij de Koninkl. Mil. Akad. Breda.
Kocx, (G. F.)
KOLFF, (G. J.

5

LAAG, (J. M. TER). 's Hertogenbosch.
LAGERWEY, (H.) Boekhandelaar. Dordrecht. 3 Exempt.
LAKERVELD, (M. J. VAN). Moordrecht.
LAND, (A. A.) Grielman en Notaris. Schiermonnikoog.
LANGE, (J. DE) Boekhandelaar. Deventer. 3 Exempt.
LANGEVELD, (F. VAN) Boekhandelaar. Culenborg.

Leesgezelschap, (Het Schoolonderwijzers). Zalt-Bommel.
LEEUWEN, (C. J. vAN) Boekhandelaar. Woerden.
LELYVELD VAN CINGELSnOUCK, (G. VAN) Notaris. Vierlingsbeek.
LINDEN , (Erven de Wed. F. G. ONDER DE) Bijbeldrukkers. Amsterdam.
LINDEN, (H. VAN DER) Mant[ factureer. Bergen op Zoom.
LIIVDGREEN, (J. J.) Officier van Gezondh. bij het 0. Ind. leger.
LIoN & Zonen, (E.) Boekhandelaars. 's Hertogenbosch. 3 Exempt.
LIST, (F. C.) Luitenant-Generaal Minister van Oorlog. 's Gravenhage.
LOBRY, (L. M.) Predikant. ZWammerdam.
LoGCIEM & Zoon, (J. B. vAN) Boekhandelaars. Haarlem.
LoiDONCK , ( G. M. P.) .Boekhandelaar. Amsterdam.
LOTZ, (G. T.) Boekhandelaar. Amsterdam. 3 Exempt.

NIAK, (C.). Schiedam.
MANN, (W. G. T.) Apotheker. Haariem.
MANDELE , (J. E. VAN DER) 4dvokaat. Delft.
MARIElNIIOFF, (H. J. VAN) Notaris. Wijk bij Duurstede.
MAUVILLON, (F. W. voN). Cleeff.
MEDEINBLIK, (M r . A. H. J. RAVESTEYN) .fIdvokaat. Gouda.
MEEKEL, Jz. (J.) Boekhandelaar. Appingadan3.
MEER, (JAC. VAN DER) Boekhandelaar. Deventer.
MEFFERT , (H.) Boekhandelaar. Assen.
I IELLIN K, (W. C.) Boekhandelaar. Zutphen. 4 Exempt.
ME1YSING & VAN WESTREENENN, Boekhandelaars. Rotterdam.
MENU, (J.) Commies bij het Prov. Gouvernement van 1V. Braband.
MESTDAGH, (N. J. ) Boekhandelaar. Vlissingen. t Z Exempt.
MEURS, (W. A. VAN )Predikant. Kampen.
MEIJER, (A,) Onderwijzer. Nijmegen.
MEIJER, (Wed. H.) Boekhandelares. Zwolle. 6 Exempt.

's Bosch.
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(II). Opz. teekenaar bij de algern. dienst der Waterstaat. 's Ilage.

MI1'GELEN, (&. J.). 'S Gravenhage.
MONGERS & Zoon (A.) Boekhandelaars. Doesburg.
MOOLENEUJIGH, (Dr. J.). Brouwershaven.
MOOLENI3IJRGH, (H.) Lid der Staten van Zeeland. Zonnemaire.
MooEN, (C. J. J.) Hulponderwijzer. Rotterdam.
J.B.H. VAN BE) Raadsheer in het Proc. Geregishof
MORTEL,

van NoordBraband. 's Hertogenbosch.
MULLER, (FREDER I K) Boekhandelaar. Amsterdam.
MULLER, (Gebr.) Boekhandelaars. 's Hertogenbosch. 27 Exemplaren.
MuNimK, (J. ni) Boekhandelaar. Schiedam.
MIJNLIEF, Az. (J. F.) te Njeuwerkerk aan den IJssel.

in
NASSAU, (Dr. II. J.). Assen..
NEEF, (J. DE) Boekhonder. Rotterdam.
N0MAN & Zoon, (Jon. ) Boekhandelaars. Zalt-Bommel.
NOMAN, (W. J. VAN HAREN) Boekhandelaar. Maastricht.
NOMEN,

Pz. (G.). Zaandam.

NOORDUIJN, (A.). Nijmegen.
NOORDUIJN & Zoon, (J.) Jioekhandelaars. Gorincheni.
NOOTEN, (S. E. VAN) Boekhandelaar. Schoonhoven. 2 Exempi.

Nounuis, (.vxN) 2dO Luitenant ter Zee.
1OURI55E, (P.). Waddingsveen.
NUMAN, (J. S.). Schagen.
NYGE, (11.) Courantier. Rotterdam. 3 Exempi.
NYHOFF, (Je. Al .) Boekhandelaar. Arnhem. 4 Exempt.
,

ORmIzEN, (W. L.) Boekhandelaar. Amersfoort.
OiiEEHouwEr, (A. J. L.). 'sGravenhage.
OoMicENs, Jz. (J.) Boekhandelaar. Groningen. 3

Exempt.
Oorlog, (de Bibliotheek van 't Departement van)
Or TEN N00RT, (W. E.) 2de Luit. 3 de Regiment Infanterie.
OTTOLAiDER, (II. J. W.). Boskoop.
OUDSHOORN, Gz. (A. VAN) Cand. Notaris. Kollum.
OVERMAN, (J.) Predikant. Schiedam.

PALIER & Zoon, (H.) Boekhandelaars. 's Hertogenbosch.
PANTEBAKKER & Comp, Boekhandelaars. Enkhuizen.

(P. J.) Boekhandelaar. Hoorn. Exempt.
Boekhandelaar. 's Gravenhage.
PIEREN, Jz. (T.) Boekhandelaar. Dordrecht. 7 Exempt.
PIETER S , (J.) Hoofd-Onderwijzer aan 'S Rijks lagere School. Roermond.
PORTIELJE, (G.) Boekhandelaar. Amsterdam. 3 Exempt.
PERsur,

PICKHAJIDT, (K. W.)
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PosT, (C. G. VAN DER) Boekhandelaar. Amsterdam. 3 Exempl.
POST, Jr., (C. VAN DER) Boekhandelaar. Utrecht.
PREIJER, (W.) Ontvanger der Stedelijke 4ccijnsen. Amsterdam.
PRINS, (L. P.) Med. Doctor. Oldeberkoop.
PROOST, (U.) Boekhandelaar. Leeuwarden.

rt
RAADGEEP, * (W.

J.) Boekhandelaar. Doetichem. 2 .Exempl.

RAPPARD, K. (Mr. A. G. A.

nings. 's Gra venhage.

RAVENHORST, (%T

Ridder van) Directeur van het Kabinet des Ko-

Gouverneur. Werkendam.
1ste

Luitenant Adjudant, 3d0 Regiment Infanterie.
(Jhr. P. A.) Lid van de-Ridderschap van Gelderland. Tie!.
RIETVELD, (A. W.) Boekhandelaar. Amsterdam. 3 .Exe?npl.
RITS, (F. J. M.) 1Votaris. 's Hertogenbosch.
RIVIERE, (LA) Boekhandelaar. Nijmegen. 3Exempl.
ROELANDTS, (H. A. M .) Boekhandelaar. Schiedam.
ROELFSEMA, (1I. B. .) Boekhandelaar. Groningen. 3 Exempl.
ROEM, (JOH.) Boekhandelaar. Alkmaar. 3 Exempl.
R(MELIi' GH DE JONGE, (J.) Boekhandelaar. Groningen.
ROMEYN, (A.) Med. Doet. enz. Gouda.
RoosEBOOM, (J. G.) Stads Med. Doet. Gouda.
Rooi, (J. DE) Boekhandelaar. Delft.
ROUTS, Postdirecteur. Roermond.
RIJCKSz . Pcirtikulier. Roermond.
RIJKONT, (W. F. vAiv) Boekhandelaar. Amsterdam.
RAVENS, (W. J. B.)

REUCHLIN,

Arnhem.
Westervoort.
(B.) Boekhandelaar. Dockum. 8 Exempl.

SAI^TTBERGEN, (J. G. DE MOLL VAN).
SANTBERGEN, (L. VAN) .

SCHAAFSMA K
SCHALEKAMP , VAN DE GRAMYIPEL

en BAKKER , .Boekhandelaars. Amsterdam. 26 Exemplaren.
SCHARTEN , gepens. Luitenant-Kolonel. Breda.
SCHEEPES, (J. iI.) 1 1 Luit. bij het gde Regiment Infanterie.
SCHELTEMA, (D.) .Boekhandelaar. Utrecht. 2 Exempl.
STEN ERT KROESE, (J . G) .Boekhandelaar. Arnhem.
SCHETSBERG, (H. C.) Boekhandelaar. Leeuwarden. 2 J xempl.
SCHIERBEEK, (L.) Boekhandelaar. Leeuwarden. 3 Exempl.
SCHIERBEEK, (R. J.) Boekhandelaar. Groningen. 4 Exempl.
SCHOLTEIVs, (A. L.) Boekhandelaar. Groningen. 6 Exempl.
SCHÓNINGu, Ontvanger der Registratie. Appingadam.
SCHONEKAT, (1VI. H.) Boekhandelaar. Amsterdam.
SCHOONEVELD en. Zoon. (M.) Boekhandelaars. Amsterdam.
SCHOONEVELD, (P. J.). Amsterdam.
SCHUTTE, (G. J.) .Boekhandelaar. Zwolle. 3 Exempl.
BETTEN, (J. M. V A i) Boekhandelaar. Zierikzee. 2 Exempl.

SICCAMA , (ï r. L. C. HoRA). altrecht.
SINGELS, (N. J.) Instituteur. Leeuwarden.
SIPSMA, (S. P.). Grouw.
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Buren.

Boekhandelaar. Groningen . 4 Exempt.
SMIT, (M.) Boekhandelaar. Groningen.
SMITS, (J.) Bierbrouwer. Vegchel.
SNEL, (J. A.) .Burgemeester. Stolwijk.
t phe^n ,.
SOMEREN, (A. E • C. AN
V ) Boekhandelaar. Z u íphe
SOMMER, (J. F.) Boekhandelaar. Almelo. 3 Bxempl.

SLEESEN, (S. C. VAN DER)

(J. H. vAN) Boekhandelaar. Amsterdam.
SPOOR, (WIW. A. P.) Militie-Commissaris. 's Hertogenbosch.

SPANJE,

(J. G.). Waddinxveen.
Az. (J. C). Boekhandelaar. Amsterdam.
STRAMROOD , (W. F .) Boekhandelaar. Wijk bij Duurstede. 9 Exenn p 1.
SPRUIJT,
SPIJKER ,

STARK, (M.). A msterdam.
STEIMETS, (R.

A. C.). Gravenhage.

(F. P.) Boekhandelaar Breda. 3 .Exempt.
STOKHUYZEN, (W.) Boekhandelaar. Gorinchem. 3 Exempt.
STERK,

.

(H. C.). Arkel.
SWAAN, (J. W.) Boekhandelaar. Arnhem.
SLAART, (T.) Ambtenaar. Alkmaar.
SWIETEN, (Dlr. J. vAN). Sassenheim.
SYBRANDI , (J. D .) Boekhandelaar. Amsterdam. 3 Exempt.

STRUICK,

T
TAATS, (Gebr.) Boekhandelaars. Amersfoort. 3 Exemplaren.
TAS, (D . VAN DER) . Schiedam.
TAS, (L . VAN DER) . Schiedam.

TER-VEEN en Zoon, (J. G. VAN) Boekhandelaars. - Utrecht.
THESDNG, (E. H. G.) Burgemeester en Notaris, Lid der Staten van ZuidHolland. Hazerswoude.
THIE, (JB.) Boekhandelaar. Helder. 3 Exempt.
THIEL, (J. P. L). Maastricht.
THIENE, (G. VAN ELDIK) Boekhandelaar. Arnhem. 3 Exempt.
THIEME, (J. F.) Boekhandelaar. Nijmegen. 2 Exempt.

THIERRY en MENSING, (Erven) Boekhandelaars. 's Hage. 3 Exempt.
TIBOUT, (W. J.) Boekhandelaar. Wageningen.
TOEWATER, (A.. W. H.) i Sto Luit. 3de Regiment Infanterie.
TROMP, (C.). 's Gr avenhage.
TROMP, (Kr.). Moordrecht.
TYL, (J. J.) Boekhandelaar. Zwolle.

V.
VEER, (E. H.) Geëmployeerde aan de Stads.- Fabricage.
VELDEN (H. VAN DEN) Onderwijzer . Boxtel.

Rotterdam.

VERKOUTEREN, (W. J. J.) i ste Luitenant 3' Regiment .d rtillerie.
Koopman. Warnel.
VERMANDE, (Wed. L. C.) Boekhandelares. Medenblik. 4 Exempt.
VERMEULEN, (E. K .) Onderwijzer. Sleeuwijk.

VERMAAT, (J. I .)

VERSTEEGH, (D. D.) . Erichem.
VERSCHOOR, (P. F.). Breda.

VEY, (P. de) Onderwijzer. Bekerke.
VIRULY,

(T. P.) Eabrikant. Gouda.
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VISSCHER, (K.) Onderwijzer. Utrecht.
VLIES, (Mr CORNELIS VAN DER) Advokaat en Secretaris. Hazerswoude.
VLIET Cz. , (J. VAZV DER) Boekhandelaar. Rotterdam. 4 Exempt.
VLIET, (J. L. VAN DER) Boekhandelaar. 's Gravenhage.
VLOTEN, (W. J. VAN BOMMEL VAN) Boekhandelaar. Amersfoort. 3 Exet pl.
VOOGHT, (F. DE) . Oldenzaal.
VOGELENSANK, (R.) Boekhandelaar. Gouda. 2 Exempt.
VORSTMAN (A. J. ZOUTMAAT). Boekhandelaar. Bergen op Zoom.
VOS VAN STEENWIJK VAN DEN HAVIKHORST, (J. G. A. Baron de) Gouver-

neur der Provincie Drenthe. Meppel.

VREDENBURG, (E. vAN) Staatsraad Gouverneur van Zeeland.
VREEDE, (J. M. DE). Schiedam.
VUYCK, (P.) ,ambtenaar bij de Waterstaat. Dordrecht.

Middelburg.

w.
WAEIJHART, (A.) Onderwijzer. Hoek.
WALTER , (J. B.) apotheker. Dockum.
WARBURG, (K.) Boekhandelaar. Zaandam.
WEELDEN, (A. J. VAN) Boekhandelaar. 's Gravenhage. 6 Exempt.
WEES, (H. J. VAN) Boekhandelaar. Breda. 3 Exempt.
WELSCH , ( A. S.) Adjt. Commies bij het Prov. Gouvernement van

NoordBraband. 's Hertogenbosch.
WERKHOVEN, (F. G. A. J. VAN) Boekhandelaar. Alphen. 2 Exempt.
WERIVIESKERKEN, (JAG. VAN) Boekhandelaar. Tiel.
WERMESKERKEN, (Wed. D. R. vAN) Boekhandelares. Tiet. 6 Exempt.
WERVE, (J. A. VAN DE). Waddinxveen.
WETHMAR, (F. C.). Arnhem.
WEIJTINGH en VAN DER HAART. Boekhandelaar. Amsterdam.
WILKENS , (F.) Boekhandelaar. Groningen. 3 Exempt.
WILLEMIER , (D.) Rector. Gouda.
W1LLEiuSEN , (W.) Onderwijzer. Ophemert.
WOLTERS, (J. B.) Boekhandelaar. Groningen. 3 Exempt.
WOLTERS, (W .) Directeur der grofsmederij. Leiden.
`WOLTHUIS, (S. J.) Leeraar in de Wiskunde aan het Koninklijke Instituut
voor de Marine. Medenblik.
WORBERT Graaf VAN WASSENAAR STARRENBURG , (M. J.) á+ a6 Luitenant,
tae Regiment Lanciers.
WIJK, ATaz., (R. VAN) Boekhandelaar. Zwartsluis.
WIJSMULLER, (Erven) Boekhandelaars. Amsterdam. 6 Exempt.

Y.
YPMA , (TH.)

Boekhandelaar. Franeker.

Z.
ZAHN , (W.) Burgemeester en Notaris. Bodegraven.
ZALM , (T. VAN) Suppoost in het Sint Pieters Gasthuis. Amsterdam
ZEHENDER, (FRAUSS) Fabrikant. Oldenzaal.
ZWEERS, (H. A) Boekhandelaar. Amsterdam. 3 Exempl.

VERKLARING VAN DE GEBEZIGDE VERKORTINGEN.

adverb. beteekent adverbium.
afgek.
» afgekort.
afgel.
» afgeleid.
» Anatomie.
Anat.
angels. » angelsaksisch.
arab.
» arabisch.
))
Arch.
Architectuur.
Arith.
), Arithmetiek.
Astr.
» Astronomie.
barb. lat. » barbaarsch latijn, d. i. kwalijk gevormd latijn.
boh.
b
boheemsch.
Bot.
a) Botanie.
brazil.
» braziliaansch.
» bij voorbeeld.
b. v.
» celtisch.
telt.
» chaldeeuwsch.
chald.
Chem.
» Chemie.
Chron. » Chronologie.
comp. of
compar. » comparativus.
deen.
)) deensch.
d. i.
dat is.
egypt.
» egyptisch.
eig.
» eigentlijk.
en dgl. » en dergelijke.
eng.
» engelsch.
enz.
» en zoo voorts.
f.
» femininum.
fr.
» fransch.
fr.-gr.
» fransch-grieksch.
gael.
» gaelisch of hoogschotsch.
geb.
» geboren.
gem.
» gemeen of in de platte taal
gebruikelijk.
gen.
» genitivus.
Geom.
» Geometrie.
gest.
» gestorven.
gew.
» gewoonlijk.
goth.
» gothisch.
gr.
» grieksch.
gr.-lat. » uit grieksch en latijn zamen
gesteld.
:

Gram. beteekent Gramatica.
hebr.
» hebreeuwsch.
hollandsch.
5)
holl.
hong.
» hongaarsch.
ijsl.
» ijslandsch.
))
indisch.
ïnd.
in 't alg. » in 't algemeen.
» inzonderheid.
inz.
» ironisch.
iron.
it. of ital. )) italiaansch.
» Jurisprudentie.
Jur.
» liever.
1.
» latijn.
lat.
lat.-gr. » uit latijn en grieksch zamen
gesteld.
» logisch.
log.
m.
» masculinum.
m. en n. » masculinum en neutrum.
» Marine.
Mar.
» Mathesis.
Math.
» Medicina.
Med.
Mere.
» Mercatuur.
mid.-lat. » middeleeuwsch-latijn.
Mil.
» militair.
Min.
» Mineralogie.
Muz.
))
muzijk.
Myth.
» Mythologie.
n.
» neutrum.
n. 1. m. » neutrum, liever masculinum,
» namelijk.
nam.
ned.
» nederduitsch.
ned. -fr. » nederduitsch-fransch.
ned. -lat. » nederdiiitsch- latijn.
N. H.
» Natuurlijke Historie.
» . nieuw grieksch.
nw gr.
nw lat. » nieuw latijn, d. i. uit het
latijn in lateren tijd gevormd, dus vreemd aan de
oud-romeinsche taal.
noordsche
noord.
Mythologie.
Myth. »
Nieuwe Testament.
N. T.
oneigentlijk.
oneig.
:
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ontst. beteelcent ontstaan.
oorspr. » oorspronkelijk.
oost-ind. » oost - indisch.
0. T.
» Oude Testament.
» oud-duitsch.
oudd.
» oud-fransch.
oudfr.
oud(hoogd.» oud hoogduitsch.
oud-ned. » oud nederduitsch.
» oud noordsch.
oudn.
» participum of deelwoord.
part.
» perzisch.
perz.
» peruviaansch.
peruv.
» Pharmacie.
Phar.
» Physica.
Phys.
» Pictura.
Piet.
» pluralis.
pl.
» poëtisch.
Poet.
» portugeesch.
port.
)) Roomsch-Kathol Jken.
R. K.
r. k.
» roomsch-katholijk.
» romeinsch.
rom.
roman. )) romanisch.
» russisch.
russ.
saksisch.
))
saks.
sanskr. » sanskrit.
» scilicet, d. i. namelijk, aan te
scil.
:

—

sing. beteekent

slay.

»
»
»
»
»
»

sp.
spr.
sprw.
syr.
tart.
tegengest.»
tegenst. »
turk.
»
»
Typ.
v.
»
V. a.
»
v. d.
»
V. h.
»
verklw. »
vgl.
))
voorm.
V. s.
»
waarsch. »
wend.
»

singularis.

spaansch.
spreek uit of lees.
spreekwoord.

Syrisch.
tartaarsch.
tegengesteld.
tegenstelling.
turksch.
Typographic.
van
volgens anderen.
van den.
van het.
verkleinwoord.
vergelijk.
voormaals.
volgens sommigen.
waarschijnlijk.

))

z.

:

slavisch of slavonisch.

wendisch.

y •zie.
» zie aldaar.

z. a.
zamen (getr. n
z. V. a.
»
))
zw.

zamengetrokken.
zoo veel als.

zweedsch.

vullen enz.
NB. Een

1

beduidt, dat de lettergreep het accent of' den toon heeft.

Een — boven een' vocaal beteekent de lengte der lettergreep.
Een

v duidt de kortheid der lettergreep aan.

Een

. = wil zeggen : gelijk niet, gelijkheid, inzonderheid etymologische
gelijkheid.

zedelijke hoedanigheid aanduiden, als aartsguit, aartsketter enz. Neemt een gr. woord
dat archa achterop, dan gebruikt men dt
in het nederd. onvertaald, als monarch,
schoolarch, patriach, enz.

A. of A ° = anno, in het jaar, ten jare;
A. a. = ana, V. elk evenveel (op recepten);
A.a.a., = amalgama (z. a.); A. a. C, =anno
ante Citristum, in het jaar voor Christus;
A. aer. vuig. = anno aerae vulgaris, in het
jaar der gewone tijdrekening; A.A. M. of A.
M. = arti'um magister, meester der kunsten; AA. LL. M. of A.L.M. = artum liberal/um magister, meester der vrije kunsten; A. a. u. c. of A.u.c. anno ab urbe
condita, anno urbis conditae , in h. jaar v.

Aas, n.voorm. ned. goudgewigt 0,048
wigijes; benaming der éénen op de dobbelsteenen en in het kaartspel.
Aasdomsregt, zoo genoemd in tegenoverstelling v. h. schependomsrcgt, toen
men tweederlei versterfregt in onderschei
dene nederl. prov. volgde; de naam komt
uit het oude fries. landregt, waarin de reg.ters aetgaas, aziç/s, later atten, het vonnis

le bouing der stad (Rome), 753 voor C. ge~
hoorte ; A. b. aur&z buila , de gouden
bul; A. C. = anno Christi, in- het jaar voor
Christus , ook Au,qustana confesslo (z. a.);
a. c. = anni eurre'ntis, V. h. loopende jaar;
A.D. = anno Doniini, in het jaar onzes Heeren; ante diem, voor d. (bepaalden) dag of
termijn; a date, v. d. dag,. af; A. M. anno
muiidi , in het jaar der wereld, ook artium
nuigister, meester der kunsten; ook am7ca
uwnu, met vriendenhand, met vriend (op
adressen v. brieven) ; A. in. c. - a mundo

1 3de eeuw in den Briel bestond; de aasgraaf maakte met 12 personen, aas ridders geheeten, eene regtbank uit, die de
geschillen tusschen de kabeljaauwvisschers
en de aasvangers voor de kabeljaauwvangst
besliste.
Aat, m.japansche edelsteen v. rozeroode
kleur, waarvan de uitvoer verboden is.
Ab, de tide maand v. h. joods. jaar, eig.
pers. de glans (ongeveer onze julij).
Aba!, m. naam der gepreste turksche ma-

condito of a. o. c. = ab orbe condito, van
de schepping der wereld, a. o. r. = anno
orbis redémti, in het jaar na de verlossing
der wereld; a. pr. = annopraeterto, in het
afgeloopen jaar; a. r. s. = anno (restauratae) recuperãtae salit'is, in hetjaar na de
herstelling des heils ; A. S. S. = acta sanetãrum, handelingen der heiligen; a. u. c., z.
a.u.s. = actum ut supra (z. a.)

a, fr, voor, tegen, om, b.v de ei deen gl.

A. en 0. (alpha en oinêga), de eerste en
laatste letter van het gr. alphabet; vandaar:
begin en einde, de eerste en laatste, het gewigtigste en dierbaarste; toenaam des Hei-

lands.
a priv., = alphaprivatIvum, n., de gr. beroovìngs-a, de ontkennende a, die, voor een

Pil,. woord geplaatst , de kracht heeft het
begrip ontkennend te maken.
Aalbert, Albert, mansn,, verkorting v.
ii. oude Adelbert, als of men zeide : adelhaard, edel van baard.
Aam , voorm. ned. vochtmaat, voor Ir.
wijn = 155, 2 kan, voor rijn- of moezelwijn
= 1484 kan, voor brandewijn = 222,62
kan, voor olie = 145,5 kan.
Aaris, z. v. a. Beduinen, (z. a.)
Aaron, hebr. naam, de welig groeijende,
V. a. berg van vreugde en opspringing.
Aarts, voorz. bij sommige woorden, die
eene waardigheid aanduiden, als vader, bisschop, presterenz., komt af van het gr. arc/rein, beginnen, en beleekent zoo veel als
eerste; het staat ook bij woorden, die eene

doem genoemd werden.
Aasgraaf, eene waardigheid,

die in de

trozen.
Abaca, f. naam eener hennipsoort op de
Manillische eilanden.
Abacot, n. eng. (spr. e'bekot), de staatsmuts in den vorm eener dubbele kroon, het
hoofdsieraad der oude eng. koningen.
abactiopartus, flat. Med., de afdrijving
der vrucht; abdctor, m. veedief.
a bacuilo ad angullum besluiten, lat.,
eig. van de zijde eens driehoeks tot zijnen
hoek besluiten, d.i. eene ongerijmde gevolgtrekking maken.
Abacus, n. lat., eene rekentafel bij de
Ouden; abacus Pjt/tagoricus, tafel v. vermenigvuldiging in de gedaante eens vierhoeks; Arch., de bovenste vierkante plaat
waarmede het kapiteel eener zuil bedekt
is; abacst, m. een rekenmeester.
Abaddön, m. hebr., een verderver, vernieler, verwoester; benaming v. d. engel des
afgronds, Openb. Joh. IX, 11.
Abadir, m. naam van den steen, dien
Saturnus verslond, meenende, dat het dc
zoon (Jupiter)was, van wien zijne vrouw Ops
of Rhea bevallen was; naam der voornaamste karthaagsche godheid.
Abadsohi , m. de maand augustus bij
de Turken, naar den srrischen almanak.
Abalienéren, lat., vreemd maken, outvreemden, vervreemden, alkeerig, af va1li
maken; Abalienândi jus,

fl.

het regt van

vervreemding; Abalienãtie , f. vervreem
ding, overgang van eigendom.
Abandon, m. fr. (spr. abangdóng), af1

ABANGA.
stand, over avc; Jiir., hij zee- assurantiën, het
regt•t van afstand, d. I. het regt des v e r z ek e r d e n om aan den assuradeur schip en
^;

goed tegen betaling derverzekerde som over
te laten, en h. regt des verzekeraars om
door betaling der verzekerde som aan den
verassureerden zich van de kosten der redding of vrijmaking van schip en goed te bevrijden; abandonnéren, verlaten, opgeven,
prijs geven , laten varen, afstand doen; in
den zeehandel enz., het aandeel in verzekerde goederen, schepen enz. aan den . assuradeur onder zekere voorwaarden afstaan.
Abanga, f. Bot., naam der palmboom vrucht op St. Thomas.
Abannatie, f. mid. lat. Jur., de verban
voor een jaar, om het gebeurde door-nig
afwezigheid des daders in vergetelheid te

brengen.
Abaptiston, n. gr., z.v. a. trepaan (z. a.).
abarcéren, Jur., iemand uit zijne bezit
verdrijven.
-ting
d bas, fr. (spr. abd ), naar beneden, weg,
voort !
Abas, n. perz. gewigt om paarlen te we=2
gen ; ook eene perzische irekenmunt —
mamoudis (z. a.).
Abasse , n. nieuwe russ. zilveren munt
van 20 kopeken, = 30 centen.
Abassanzento, n. it., de daling, verlaging,
het vallen. -- di prezzo, — van den prijs.
Abatellement, m. fr. (spr. --tell'mdng)
verbod om handel te drijven in de Levant.
Abáti, pl. beruchte rooverbende in Italië, tegen het einde der 14de eeuw.
Abatis of Abattis, m. fr. (spr. abatí)
Arch., puin; Mil. eene verhakking; bij jagers:
eene menigte Geveld wild; bij slagers: afval,
huid, talk enz.
Abat-jour, n. fr. (spr. abazjóer), een
keldervenster of schuin venster, waardoor
het licht van boven invalt, koekoek; vensterscherm tot afwering der zonnestralen,

zonneblind.
Abattage, f. fr. (spr. —tdazj') het houtvellen, hakloon; ALattant, ni. (spr. —tang)
een val., blind of dwarsluik voor de vensters
of deuren der koopmansgewelven ; Abattement, n. (spr.

abatt'rndng ), de neêrslagtig-

heil, verslagenheid, afmatting, uitputting;
abattu, geabatteerd, afgemat, krachteloos, moede, vermoeid, moedeloos.
abattuta,1. a battuta, it. (spr. -- toets)
Muz., naarde maat, naauwkeurigafgemeten.
Abat-vent, n. fr. (spr. abawáng), een
windbord, windscherm, dekmat over boomen.
Abba, m. s.yr., vader, Mark. XIV, 16.
Abbassi ; m. Bene perzische zilveren

munt,
Abbáte, it., of Abbé fr., m. een abt;
ook een geestelijke in schijn . die in- Frankrijk en Italië, zonder eene abdij te hebben,
zich als een abt kleedt en voordoet; te .Ge-

ABELIETEN.
nua heet de eerste raadsheer Abbate del
Popolo; te Milaan noemt men de gildedekens ook Abbati, en in Z. Frankrijk heet
de persoon, die de landelijke volksvermaken
regelt, Abbé de lajouinesse (jeunesse).
Abbreviéren , lat., afkorten, verkorten;
abbreviatóres of abbreviators,- pl. verkorters, schriftverkorters,pauselijke kanselarij
abbreviatuur, f. de verkorting,-schrijve;
schriftverkorting.
Abces, Absces, m. lat.,MZed., een ettergezwel, etterbuil ; abscéssus lactéus, a. lympItat cus , a. sanguinéus, melk-, lympha-,
bloedgezwel.
Abdal of Abdalla, m. arab. naam der
perz. monniken; ook z.v.a. enthusiast (z. a.).
Abderieten, pl. gr., inwoners der oude
thracische stad A b d é r a, wegens hunne
onnoozelheid vermaard; onei g . onnoozele,
dwaze, onverstandige mensehen; AbdeM
rieten - streken, domme zetten, bespotte lijke dwaasheden, kamperstukjes; abderitismus, m. het geloof der Abderieten, naarhetwelk b.v. het menschelijk geslacht op do
bereikte hoogte v. ontwikkeling eeuwig moet
stilstaan; abderitisch, onnoozel, zot, belagchelijk abderiséren of abderologiséren,

zotte, belagchelijke, ongerijmde dingen zeg
beuzelen.
-gen,
Abdast, Abdest, n. perz. (van ab, water,
en dest, hand), de handwassching, enz. liet
wasschen v. de handen, het gezigt enz. bij
de Muhamedanen vóór het gebed.
abdieéren,lat. (abdicáre), afstand doen,
zijne aanspraak op iets laten varen ; afslaan, vere, ergen; abdicatie, f. de vrijwil lige afstand van eene waardigheid of bediening ; afdanking, uitsluiting ; abdicat o keriditátis, h. afstand doen eener erfenis; abd. juris, de afstand v. een regt;
abditaméntum, n., h. afgetrokkene, afgedonl;ene v. eene bepaalde som.
abdomen, n. lat. Anat., h. onderlijf; ab
wat tot h. onderlijf behoort, b.v.-dominal,
abdominaal-zenuwen, buikzenuwen; ab -

dorninaal- aderen, buikaderen.
abducéren , lat. (abduc ére ), af- of weg
een lid afzetten; abductie, f.-voern;Chi.,
de af- of wegvoering; Chir., de afzetting
van een lid; abductors, pl. Anat., de spieren,
waardoor een lid van hetligchaam afgetrok-

ken wordt.
Abecedarius, een leerling v. het A B C;
een heginnaar, aanvanger in zijn vak.
Abednégo, m. (hebr. Abednegó) hebr.
naam: knecht des lichts.
Abel, m. hebr. naam : de vergankelijke,
damp. ijdelheid; ook een veroud. ned. adject., hupsch, schoon, geestig.
Abelardiséren, ontmannen, gelijk dit
aan den beroemden A b el a r d in de 12de
eeuw, op aanstoking van den oom zijner
minnares HIeleise, overkwam.
Abelieten , Abeliáuers , Abeliérs , pl.

ABOM!1'EREN.

AEELLAGIUM.

cone naar Abel, Adams zoon , benoemde
christ. secte der vierde eeuw, wier leden zich
V. alle echtelijke gemeenschap met hunne
vrouwen onthielden, maar vreemde kinde
ren aannarnen, om hun genootschap niet te
laten uitsterven.
Abellagium, n. mid. lat., h. bijenregi of
11. regt eens leenheers op de bijcnzwerinen
V. zijnen leenman.
Abelmosch , bisam- of muskuskorrels
cener plant in de beide Indiën, de Levant
enz., vooral tot parfumeren.
Abeöna, de godin der vertrekkenden,
eene godin, die de Ilomeinen bij hun op reis
gaan aanriepen, z. Adeona.
Aberréren, lat., afdwalen,arwijken; dwalen, feilen ; aberrãtie, f. Astr., dc afdwahag, afwijking, bv. van het licht.
ab executione. z. and. executie.
ab Itinc , lat. Jar., van dezen tijd af;
ah Itoc et ab Itac et ab ilia, van dezen en
van dien en van gene, d.i. zonder orde, in
't honderd, in 't wild.
Abhorrénten, (eng. abh4rrers), pl., eene
partij in Engeland onder Karel IL, die de
maatregelen der regering goedkeurde , in
tegenoverstelling met de adresseurs of
petitionairs, vgl. Tory.
Abib, m. hehr.,demaand der aren, naam
der maand april in den bijbel.
Abida, een god bij de Kalmukken , die
de zielen der menschen in hun stervensuur
tot zich trekt.
Abige1, f., hebr. naam: vreugde des va-

ders.
ahigéren, lat. wegdrijven , vee stelen;
abigeaat, abigeatus, m. lat. Jur., diefstal

van vee.
Abim1ech, m. hebr. naam : vader des
konings.
abiméren, fr.,te gronde rigten, in eenen
afgrond storten , doen zinken , verderven;
iseêrslagtig maken , ontmoedigen.
Abinãdab, m. hebr. naam : goede vader.
ab incunabülis, v. de wieg, v. de vroegste kindschheid af.

ab initio, z. oud. initium ; ab instantia, z. oud. instantie; ab intestato, z intestaat.
Abipönes, p1., naam van een Z. Amen-

kaansch volk in Paraguay.
abituriéren, nw lat., op het punt staan
om de school te verlaten ; abitunint , in.
een van de school ofakademie afaand stu
dent (in IJuitschland) ; abiturii.nts-examen, n. het onderzoek den van de school

vertrekkenden.
abjéct, laag, laaghartig, verachtelijk,
verwerpen (van abjicére, lat., wegwerpen);
abjectie, f.., de wegwerping, minachting,
verachting, vcnachtciijkheid, zelfverlaging,
laaghartigheid.
abjudicéren lat. Jur., geregtelijk ontzeggen; misbi!lijken; abjudicãtie,f. de ge-

regtelijke weigering, loochening bij cede;
plegtige ontzegging.
abjustéren, barb. lat., vcreffencn, in 't
gelijk brenifen.
ablactéren, lat., afmelken eene manier,
van enten , door inlating van eenen tak
in eenen ondergeplanten stam ; een kind
spenen ; ablactãtie, Med., het spenen der

kinderen.
Ablãta, pl, lat. Jar., het weggenomene,
ontvreemde , ontstolene.
Ahiativus, z. casus.
ablegéren , lat. (ablegãre), verzenden,
wegsturen ; voor een jaar verbannen; ablegaat, ns.eenafgevaardigde, een geestelijke,
dien de paus soms als apostolisch legaat
afzendt; ook een gebannene ; ablegãtie, f.
eenjarige verbanning, jaarban.
AblegmTna, n. p1., de deden v. een offerdier, die de Jiomeinen voor de goden bewaarden.
Ablepsie, f. gr., de blindheid; ontbering
van 't gezigt ; oneig. blindheid v. d. geest,
stompzinnig li eid.
abliguréren, lat., verbrassen , verkwisten, door de keel jagen.
abluentïa, pl. lat. Med., afvoeringsmid
, vloeibare zuiverende , oplossende-deln
en weekmakende geneesmiddelen ; ablütie, f. de afspoeling, reiniging, zuivering;
ook de handwassching des priest( rs in de
II. K. kerk.
abnegéren , lat. , ontzeggen , weigeren,
afslaan, loochenen; abnegatie, f. de outzegging , weigering, loochenng.
Abner (hebr. Abnër), in. hebr, naam:
vader des lichts.
abnórm, lat., v. d. regel afwijkend, onregelmatig ; ook misvormd ; Med., gebrekkig, tegennatuurlijk, ziekelijk; abnormiteit, f. de onregelmatigheid, misvormdheid,
gebrekkigheid , ziekelijke , onnatuurlijke
toestand, b.v. van een ligchaamsdcel.
abnuéren, lat. door hoofdschudden weigenen, neen wenken.
aboléren, lat., (abolëre), afschaffen, opheffen, uitdelgen ; abolitie , f. afschafFing
eener zaak; vergeving eener misdaad door
het vernietigen der aanklagt ; abolitie
brief', brief van genade -verleening ; aboli
tió criminis, Jur., opheffing, uitdelgirig
cener misdaad, zoodat naar dezelve geen
onderzoek wordt gedaan ; a. infamae, de
uitdelging der schande , herstelling der
eer.
Abólla, abólan, gr., lange rok zonder
mouwen bij de oude Grieken.
-

Abollagium, z. Abellagium.
Aboma, z. v. a. Boa (z. a.).
abominéren . lat. , verfoeijen , vervloeken, een' afschuw hebben; abominãbel, afschuwelijk, verfoeijelijk; abominãtie, f. de

verfoeijing, verwensching; de afscliuweleijk

daad.
1

ABSCINDEREN.

ABODEREN.
abonderen, abon&rntie , abondant, z.
abunderen,
abonnéren,fr., zijne deelneming aan eene

zaak verzekeren, inteekenen, toezeggen, in
eens vooruit betalen; abonnent, m. een inteekenaar, vooruitbetaler, voorafbesteller.
abonnement, n. fr. (spr. abonn'mdng), de
inteekening , voorafbestelling, vooruitbetaling op het bezit of genot eener zaak; ab.
suspenclu (spr. su -spangdn) , een opgehe
ven of niet geldig abonnement.
abordéren, fr., aanlanden; aanspreken;
op het eerste abord (spr. abór), in den beginne, aanvankelijk, hij het eerste aanspreken; abordage, f. (spr. —daazf), het
aanstooten , enteren der schepen; het aanspreken.
Aboï'ignes, Pl. lat., de oorspronkelijke
inwoners, eerste bewoners van een land,
stamvolken, die v. d. aanvang af (ab ongne) daar gewoond hebben, in tegenoverstelling v. kolonisten.
Abortus, m. lat , de miskraam, de ontijdige bevalling ; abontus procuratlo,

Jur. , de opzettelijke afdrijving eener menschelijke vrucht; bevordering van eene ontijdige bevalling ; aborticidXum , n. bet
dooden der vrucht in hetligchaam der moeder; abortéren, ontijdig baren, eene miskraam krijgen, te vroeg bevallen. abortiva
Pl. Med., middelen ter afdrijving van de
vrucht.
abouchérei, fr., (spr. aboesje'ren), een
mondgesprek houden, zamen spreken; zamen voegen, inpassen ; abauchemeut , n.
( spr. aboesj'mdng), zanenrpraak, mondeling onderhoud; zamenvoeging, inpassing.
ab ovo, lat., van het ei, d. i. van den
aanvang af; ab om a d malum of a. o. usque ad mala, sprw., van het ei tot den appel
(het ooit), d.i. van het begin tot het einde,
inz. van den maaltijd der oude Romeinen.
Abra, f. eene zilveren poolsche munt,
ongeveer = 90 cent.; ook een kamermeisje,
bijslaapster bij de oude Grieken en Romei
nen.
Abracadabra, n. nietsbeteekende, zinnelooze taal; een tooverwoord, dat men als
amulet ter vrijwaring van allerlei kwalen
bij zich droeg.
Abracax, m. eene godheid, die men voor
de Mithra der Perzen houdt.
Abraham m. , hebr. naam, vader der
menigte of van vele volkeren ; abraha
zuieten, secte der oostersche kerk in de
9de eeuw, die de godheid van Jezus Christus loochende; zoo genoemd naar haren
stichter Abrahamvan Antiochië ; ook
de naam der boheemsclie disten, eenesecte
in Bohemen op het einde der 1 8de eeuw,
die openlijk belijdenis deed van het geloof
des aartsvaders Abrahams voor zijne besnij
-

denis; abrahamsschoot, m. (fr. montpag-

notte).

Miii, eene schootvrije plaats bij be-

legeringen, waar de nieuwsgierigen zonder
gevaar het bombardement kunnen zien;
ook iedere plaats, waar men zich veilig, gemakkelijk en geheel naar genoegen bevindt;
het woord is ontleend aan Luk. XVI, 22.
a bras ouverts, fr. (spr. a-brazoewih'),
met opene armen.
Abrakrees, veile vrouwen in Guinea.
Abráxas, m. een geheimzinnig toover
of teeken, inz. op gesneden steenen-word
( a b r ax a s 5 t e e n e a) , die als amuletten
dienen.
Abrégé, m. fr. (spr. abrezje'e), een uittreksel, korte inhoud; abregéren, verkorten, kort te zarnen vatten.
Abreviren enz. zie abbreviëren.
Abrikoos, f. (waarsch. v. h. lat. apricus,
zonnig v. a. van pnaecoca, d. i. de vroegrijpe), de vrucht van den armenischen prui.
menboom (prunus anmeniaca).

Abrite, pl., naam eener indische natie
ten tijde van Alexander den groote.
abrogéren, lat. (abnogare), afschaffen,
opheffen, voor ongeldig verklaren, buiten
werking stellen ; Mere., een gegeven last
of eene commissie terug nemen ; abrogatie, f. de afschaffing, opheffing (v. wetten).
Abrönen, p1. gr., weekelijke menschen,
wellustelingen (dus genoemd naar den
Griek Abron).
Abrotànum, n. gr. Bot., averuit, eene
alsemsoort.
abrupt, lat. (van abrumpre, afbreken),
afgebroken; onzamenhangend, zonder verbinding; ex abriipto, op eenmaal, plotse
seling , onverwacht, snel, onvoorbereid,
abrûpta, Pl. plotselinge invallen, onvoor
bereid gezegde, geestige invallen. abruptie, de afbreking; plotselinge verstomming
(der muzijk).
Abrus, m. (lat. abnus precatorus), Bot.,
paternostererwt, eene peulvrucht in gelukkig Arabië, Egypte en Indië, welker hoogroode, zwartgevlelte erwten door de vrou
wen als haissieraad gedragen worden ; te
Amsterdam noemt men ze veesboonjes,
naar het zotte kostuum der wecskinderen
aldaar.
abrutéren, fr., verdierlijken, tot een beest
maken, ganschelijk verstompen ; abrutissement, n. (spr. abnutiess'mdng') ; verdierlijking; domheid van een beest, volslagene domheid.
Abslom, m. hebr. naam : vader des
vredes, der volmaking, der wedervergelding.
Absces, z. Abces.
abscindéren , lat. (abscindire) , scheiden, afsnijden; abscissen, pl. afsnijdsels;
abscissen-Iijn, eene regte lijn , die in de
hoogere meetkunde ter bepaling van de
eigenschappen eener kromme lijn of vlakte
wordt aangenomen; abscis, f. bet gedeelte
der abscisen-ljn , dat tusschen haar aanvangspunt en den ordinaat (z. a.) ligt; ab
S

ABSENT.
scissie, f. de scheiding, lossnijding, het af-

snijden.
absent, lat. (dbsens), afwezig, afwezend;
absens carens, lat., wie afwezig is, krijgt
niets ; absentia causálïs, Jur. , afwezig
uit oorzaak ; a. extraordinaria, bui-heid
afwezigheid, verwijdering van de-tengwo
gewone verblijfplaats ; a. malitiósa, eene
kwaadwillige afwezigheid; a. voluntaria,
eene vrijwillige, willekeurige afwezigheid ;
abséntie , f. (fr. absence , spr. absangs') ,
afwezigheid; verstrooidheid; absentie van
geest (fr. absence d'esprit, spr. —despríe),
afwezigheid van geest, verstrooidheid van
gedachte; absentéren (zich) , zich verwijderen, heengaan.
Absides of Absiden , pl., krommingen,
gewelfde bogen ; de twee punten van de
loopbaan eener ster, die h. digst en h. verst
van elkander staan; absides-lijn of linea
absiduin, z. apsis.
Absinth, n. gr., alsem; ook alsemdrank
of alsemjenever of —brandewijn. Absinthaat, n. Chem., een zout, voortgebragt

door de vereeniging van alsemzuur met
eene basis, alsemzuurzout ; Absinthine, f.
Chem., de stof, die den alsem bitter maakt.
absolument, fr. (spr.-mdng), volstrekt.
absoivéren ; lat. (absolvére), vrijspre-

ken, ontbinden; voleinden; wegzenden; absolvere a citatióne, Jur., van de dagvaarding vrijspreken ; absoluut , op zich zeiven, volstrekt, uit zijnen aard (b. v. onmogelijk, onuitvoerbaar); buiten alle betrek king (in tegenoverstelling met het betrek kelijke of relatieve) ; onbepaald, onvermijdelijk, onveranderlijk, onbeperkt, onaf
hankelij k; absoluutheid, f. onbepaaldheid,
volkomenheid; absolutie, f. de vrijspreking,
het ontslag, de kwijtschelding van zonden
of straffen, genadeverleening; ook vrijspreking van de zonde na de biecht bij katholijken; absolutie - daalder, m. fransche ge
geslagen, bij gele -denkpig159
dat de paus den ban, over Hendrik-genhid
1V uitgesproken, ophief; absolutie ab instantia, ontslag van de instantie, voorloopige vrijspraak ; a. plenaria, volledige vrij
absolutismus, m., z. v. a. praedesti--sprak;
natie; ook onbeperkte alleenheerschappij;
het aanhangen van de grondbeginsels derzelve; absolutist, m. aanhanger van zulk
eenen staatsvorm; absolutor a sententia, f.
of absolutorium, n. een vonnis van vrij
opheffing van-sprak,Gengtlij
schuld, verantwoordelijkheid, enz.

absorberen, lat. (absorbére), inzuigen,
in zich trekken, opslorpen; verteren, inslokken, verzwelgen ; absorberende middelen of absorbentia, Med., middelen, die de
vochtigheden van andere ligchamen in zich
trekken , opslorpende middelen ; absórptie, f. het inzuigen, de opslorping van vochten; vertering, verkwisting, verzwelging.

ABUIS.
absque, lat., zonder; absque causae cognitione, zonder kennis van zaken, zonder
vooraf gedaan onderzoek. a. omni exceptióne, zonder alle uitvlugt of tegenwerping;
a. ulla conditi one, zonder eenige voorwaar
-de,
onvoorwaardelijk.
Abstemius , m. lat. , een matige , een
die de gave der onthouding heeft; een wijnhater.
Abstenti, m. pl., lat., zij, die zich in do
eerste christenkerk van de godsdienstoefefling moesten onthouden.
Absténtie , f. lat. Jur., afstanddoening
van eene erfenis.
abstergéren, lat., reinigen, afvoeren; ab
stergentia, pl. Chir., uitwendig afvoerende
of zuiverende middelen, wondzuiveringsmiddelen; abstersie, f., het reinigen, zuiveren wasschen eener wond; abstersief, afvoerend, reinigend, zuiverend.
abstinéren, lat. (abstinére), zich onthouden; abstinént, onthoudzaam, matig;
abstinéntie, f. onthouding, inz. van spijs
en drank; abstinentie-dagen, dagen van
onthouding, vastendagen.
abstrahéren, lat. (abstrahére), in de gedachte aftrekken, afzonderen ; van iets afzien, iets opgeven, laten varen, niet meer.
daaraan denken; abstract, afgetrokken in
de gedachten , afgezonderd , op zich zelf
beschouwd, algemeen; onwezentlijk, enkel
gedacht; abstract- getal, onbenoemd getal; in abstracto, in het afgetrokkene, op
zich-zelf, in het algemeen beschouwd; het
abstractum, het afgetrokkene, eene afgetrokkene gedachte, begrip of denkbeeld.
abstractum pro concréto, lat., het afgetrokkene of algemeens begrip voor he bij-

zondere; abstracten, z. abrégés; abstractie, f. de in gedachte voorgenomene aftrekking of afzondering v. de eigenschap
of v. een deel der zaak v. die zaak -zelve; de
verstrooidheid, de afwezigheid v. aandacht.
abstractie -vermogen , het vermogen om

afgetrokkene, bovenzinnelijke denkbeelden
te vormen; abstractief, n. Chem., een aftreksel van geesten of sappen.
abstrudéren , lat., verbergen, geheim
houden.
abstruus, diep verborgen, donker, zwaar
te verstaan, te doorgronden, onduidelijk,
onverstaanbaar.
absurd, lat., ongerijmd, zot, onverstandig, onnoozel, belagchelijk; absurditeit, f.
eene ongerijmdheid, zotheid, strijdigheid
emand ad absurduns
de rede enz.;iemand
brengen of zetten, d.i. zijne tegenpartij toone n , dat zijn beweerde ongerijmd, belagchelijk en geheel onhoudbaar is.
Abt, z. Abbate.
Abudad, m., de groote oorspronkelijke
stier , die , naar de leer der Perzen , 0 rm u z d schiep.
Abuis, z. Abusus.

C

ABU JAHIA.

Abu jahia
hamedanen.

ITI,

een doodsengel bij dc Mu-

Abukeib, m. naam, dien de Egyptenaren den hol!. rijksdaalder geven, dewijl zij
den daarop geslagen leeuw voor eenen hond
(k el b) aanzien.
Abuna, titel van den metropolitaan van
Abyssinië, beteekende z. v. a. onze vader.
abundéren, fr.(abonder. spr. abongde'e),

overvloed hebben, overvloeijen; overvloedig
voorhanden zijn ; abundant, lat. rijkelijk,
overvloedig, ruim; abundântie, f. (fr.abondance , spr. abongdángs'), de overvloed,
rijkdom; ex abundantia cords os loqultur uit den overvloed des harten spreekt
de mond; vaar liet-hart vol van is, loopt de
godin des
overvloeds bij de Romeinen.
Abilsus, m. lat,, het misbruik; abusus
non tollit usum, lat., het misbruik neemt
het gebruik niet weg ; Abuis. n. de vergissing, de misslag, misrekening; abusé
ren, fr., misbruiken ; misleiden, bedriegen,
foppen, beet hebben; zich abuséren, zich
vergissen, verzinnen; abusief, of lat. per
abusum, ft. par abus, (spr. parabi), per
abuis , bij verzinning, vergissing, oneig.,
strijdig met de taal; bedriegelijk.
Abyme, m. fr., (spr.abIem') en Ablssus
rn gr., afgrond, kolk, grondelooze diepte;
een veelvraat, nimmerzat ; geabimeerd zijn
(b.v. in schulden), zich in reddelooze verlegcnheid bevinden.
Ab Zendeghian , de bron des levens of
der jeugd, welker water, naar eene perz.
overlevering de onsterfelijkheid aanbrengt.
Acaca, f. Bot., acaciaboom (gr. akakia,
d. i. zonder boosheid, omdat zijne
mond v. over; Abundantia , f. de

prikkels geen pijn veroorzaken; hij heet ook
Robinia naar den Franschman 11 o b i n, die
hem uit Amerika naar Europa overbragt);
acacia-sap, Chem., een droog extract uit
het sap der groene peulen van den egypt.
bablab, een zamentrekkend geneesmiddel.
Acadmie , f. (gr. akademla), eig. eene
naar zekeren A k a d e m o s zoo genoemde
plaats in Athenen , waar Plato leerde);
eene hoogeschool, universiteit; een gezelschap v. geleerden, v. kunstenaars; acadé-

mie d'amour, fr. (spr. - damóe'r) een bor-

deel; academist, academcus, rn, die tot
eene academie behoort, een student; aca
dëmisch, wat tot de hoogeschool, tot eene
vereeniging van geleerden of kunstenaars
behoort.
Acaclina, f. Myth., eene beroemde bron
op Sicilië, aan vier water de opregtheid
der eeden getoetst werd.
Acaena, gr. lengtemaat van 10 geometrische voeten , ook dodecapode genoemd;
Bot. , eene arnerikaansche en nieuw-hollandsche plant, bloedkruid.
Acairologie, f. gr., ontijdig, onbehoorlijk
gesnap.

ACCENT.

Acajou, zie Anacardie.
Acampsie , f. gr. Med., cene ziekelijke
stijfheid der gewrichten.
Acangis, Acanges, Pl., turks. vrijwilligers, die zonder soldij dienen.
Acanthicone , zie arenda li et.
Acanthobölus , m. gr. (van akanthan,
doorn), de splinter- of graattang der wondartsen tot het uittrekken van puntige voorwerpen; acanthologie, f. eene puntdicht.
verzameling.
Acanthus, f. gr. Bot., beerenklaauw, een
gewas, welks groote bladen naar de klaau
wen van eenen beer gelijken, en dat-aanleiding gaf tot de corinthische bouworde; vandaar acanthen, pl., een sieraad v. loofwerk
aan de corinthische en romeinsche zuilen.
a capella, it. Muz., sneller dan een kerk-

stuk.
a cap 'te ad caicem, van het hoofd tot de

voeten.
a capriccio, it. (spr. —prietsjio), Muz.,
naar believen, naar willekeur.
Acata1ectcus, m. Poet., een volmaakt
vers; eene jambische versmaat van eene
lettergreep meer dan de catalecticus.
Acataléctisch, gr., zonder gebreken, voi
komen (van verzen gebruikelijk).
Acatalepsie , 1'. gr. Phil., de onmogelijkheid om eene zaak teweten, de onbegrij
pelijkheid; ookMed., verstandsverbijstering.
1 5 f. gr. Med., de onreinheid,
onzuiverheid in het bloed,
Acathistisch , gr., niet zittend (staande
en gaande te zingen); hymnus acathistus,
een gezang, dat in de R.K. kerk op den zondag Quadragesima bij plegtige gelegenheden den geheelen nacht door staande gezongen wordt.
Acatho li ci, p1. gr., onroomschen, naam
der protestanten bij de rooms eh-ka tholijken.
acathólisch, niet katholijk.
Acatopösis,f. gr.lVEed.; belemmerde slik -

-

king.
accabléren, fr., overladen, bezwaren, 'belasten, nederdrukken.
accaparéren , fr., woekerachtigen opkoop drijven, inz. van levensmiddelen;
capareur ,, m. een opkooper ,, woekeraar
met opgekochte waren; accaparement, Ii.
(spr. —parmIng), woekerachtige opkoop.
accarezze'vole en accarezzevolmente, it.
Muz., streelend, vleijend, liefelijk.
accedéren,]at. (acceclre), bijvallen, toestemmen, inwilligen ; accdo, ik willig in,
ik stem toe; a. nemYni, ik val niemand bij.
accelereren, lat. (accelerãre) , bespoedi-

gen, verhaasten, sneller voortgaan; accelerando, it. (spr. atsje -), Muz., spoedig, met

toenemende snelheid, aanwassenden spoed;
acceleratie, f. lat., de bespoediging, verhaasting, versnelde beweging ; acceleratöres, pl. Anat., versnellende spieren.
Accént, m. lat.(accentus), Gram., de toon

ACCOMPAGNEREN.

ACCEPL
en nadruk op lettergreep of woord, klemtoon;
een toontecken op eene lettergreep; de wijze
van uitspreken ; acce'ntus ecclesiasticus,
In' de kerktoon, de kerkelijke stembuiging

bij altaargezangen; accentueren, den toon
geven, op eene lettergreep of een woord den
nadruk leggen; behoorlijk uitspreken; met
accenten teekenen; accentuãtie, f.de toonaanduiding, klemleg g ing, het plaatsen der
toonteekens.

I

bij accoorden , ter versterking van de harmonie.
Accdens, lat., accident, fr. (spr. a1tsiddng) n. iets toevalligs, niet wezentlijk tot
de zaak behoorende ; een toeval, voorval
(doorgaans in kwaden zin); Piet., de afbre
king der zonnestralen door eene wolk; ook
het licht, dat niet van het hoofdlicht voortkomt; accidentli ën. pl, hij-inkomsten, toevallige ambtsvoordeelen ; per accidens (fr.
par accident), toevallig; accidenteel, toevallig, niet onderworpen aan vaste wetten;
accidenta1a, pl., toevalligheden.
Accys, m. (fr. accise, spr. akstes', v. Ii.
lat. acc7clre, acc7su
m) , eene geregtelijke
belasting of impost op levensmiddelen enz.,
die dadelijk bij derzelver invoer geheven
wordt; ook de plaats waar de accijs betaald
wordt; accijsbaar, aan den impost of aceijs
onderhevig; accijsvrij, vrij v. imp. of ace.
Accismus, m. gr., de weigering in schijn.
acclaméren, lat. (acclamare)toeroepen,
totjuichen ; acclamatie, fr. toeroeping, toej uiching, vreugdegeroep; luidruchtige goedkeuring,par acclamation, fr. (spr. —sióng);
met algemeenen bijval, toeroeping , eenstemmig (b. v. verkiezen, eenen voorslag

accëpi, lat. (van accipere), ik heb ontvangen; accepisse, n. het bewijs v. ontvang;
accépta, Pl., ontvangsten; acceptilãtie, f
eig. accepti latlo, d. i. overbrenging eener
betaalde schuld in het rckenbdek, een oud
romeinsche vorm van kwijting; schriftelijke verklaring van de ontvangst eener inderdaad niet ontvangene zaak; acceptie, f.
de aanneming, opneming, opname; de aangenomen beteekenis van een woord ; acceptren, aannemen, erkennen, goedkeuen ; acceptabel, aannemelijk, aanneembaar, het aannemen waard; acceptant, M.
aannemer, hij die eenen op hem getrokken
wissel door zijne naamteekening goedkeurt;
acceptatie , f. of accept, n. de aanneming,
het aannemen van eenen wissel om dien
aannemen).
ten gestelden tijde te betalen; acceptatlo
eambli, wisselaanneming, belofte der wisacclimatiséren, barb. gr., aan de hemelselbetaling; acceptatie-boek , een boek, streek, het klimaat gewennen, inlandseh
maken; acclimatãtie, gew. acclimatisãtie,
waarin alle geaccepteerde wissels opgeteekend worden; acceptatie-tijd , de wette- acclimatis e ring, f., de gewenning aan het
ijke tijd, waarop eèn wissel vertoond en klimaat.
aangenomen moet worden; acceptibiliteit,
accoglienza , f. ital. (spr. akkoljièntza),
f. de aannemelijkheid.
de aanneming van eenen wissel.
Acces, m. lat., de toegang, vergunning
accoléren, fr., omarmen, zamenvatten,
tot bijwoning van eenige bijeenkomst; de ompalen, door haakjes () vereenigen;
aanval van eene ziekte, eene koorts ; de ver- Mere., vele posten in een koopmansboek
gunning om over een meisje te verkeeren;
zamen trekken; accolade, f. de omhelzing,
accessibel, toegankelijk, genaakbaar, be- de omarming, waarmede in Engeland de
klimbaar; accessibiliteit, f. toegankelijk- nieuwe ridders van de zijde des konings
heid, minzaamheid; accessie, f. de toetrede,
vereerd werden; de haakjes ter verbinding
vermeerdering, hetgeen aan de hoofdzaak van woorden of regels; ook de ridderslag;
nog wordt toegevoegd; de troonsbeklimming,
accolage, f. (spr. a/coldazj'), de aanbin
aanvang der regering; accessie -vercirag, ding b. v. der wijnstokken of ranken.
in het staatsregt : verdrag van toetreding,
accommoderen , fr., in orde brengen;
waardoor een staat deel neemt aan het ver- zich ace— , een vergelijk treffen, een gebond of verdrag van andere staten; acces
schil bijleggen; ook opmaken, kappen; acsst, in. iemand, die onbezoldigd, met uit- commodéring , het in orde brengen, de
zigt op werkelijke plaatsing, bij eenig colschikking, het opmaken (van het haar); ac
legie is aangesteld; accéssit, n. de tweede
conimoclabel,aanwendbaar,voegeljk, dienof lagere prijs, de bij- of nevenprijs;
stiff, doelmatig; accommodage, f. fr. (spr.
sorium n. het toevoegsel , aanhangsel;
—ddazj), de toebereiding v. spijzen, het opPiet., het bijwerk, de toegift; accessorîum
maken v. baren enz.; het loon daarvoor; ac
sequitur suum principale, of accesso se- commodánt, buigzaam, inschikkelijk, gequitur rem princpalem, lat., wat regt is dienstig; accommodatie, f. de schikking;
in dc hoofdzaak, geldt ook v. Ii. daartoe be- aanwending; toegevendheid, b. v.jegens anhoorende, ook: wien de hoofdzaak toekomt, dere Eneeningen; buigzaamheid, inschikkedien behoort ook het bijwerk toe; accessö
lijkheid; accommodement, n.(spr. -mdng),
risch, accessoir, fr. (spy. a/èsessodr), bijkode inrigting v. een huis, kamer enz. tot gemend, toegevoegd.
mak; onthaal, bediening; bemiddeling,
acciaccat,fra, .f. it. (spr. atsjiakatoera), bijlegging schikking in der minne.
Muz., h. aanslaan V. naast elkander liggende
accompagneren, fr. (spr. akongpanje'toonen; ook de toevoeging van een interval ren), vergezellen, begeleiden (b.v. een speelr
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ACESIE.

ACCOMPLEREN.
tuig), mede instemmen, mede spelen,mede
zingen; accompagnist, m., degene, die met
spel of zang begeleidt ; accompagnement,
n. (spr. --máng), de begeleiding, het geleide, gevolg; hetgeen men met een ander
speelt of zingt ; ook de sieraden om een wa-

penschild.
accompléren, fr., (spr. akong—), vervul len, voleinden, voltrekken, voltooijen ; accomplissement, m. (spr. -- pliessrnáng),
de vervulling, voltrekking, voltooijing.
Accoord, n. fr. (van het lat. chorda, gr.
chordé, de snaar), het zamenklinken, wel
speel -luidenzamst v.one,
zelven; overeenstemming,-tuigen;do
eendragt; een vergelijk of verdrag, afspraak,
overeenkomst ; goedwillige overgave eener
vesting; d' accord, fr. (spr. daler) zijn, accoord zijn, overeenstemmen, dezelfde mee
hebben, inwilligen; accordeon, n. fr.-nig,
Muz. , de naam van een nieuw speeltuig
met toetsen en blaasbalg; accordéren, wel
te zamen klinken v. toonen ; over--luiden
eenstemmen , zich schikken ; bewilligen,
toestaan, het eens worden; een vergelijk
treffen enz. met een' schuldenaar, die niet
kan betalen ; vergelijken ( van rekeningen); dingen, afdingen, beknibbelen; Mil.,
wegens de overgave eene stad onderhandelen en eens worden ; Piet. , het verzachten der kleuren ; accordering, fr., beding,
inwilliging, toegeving ; accordábel , ver
wat toe te stemmen is, zich laat-enigbar,
overeen brengen; accordamento, n. it. Muz.,
het zamenstemmen v. speeltuigen en stemmen; accordoir, m. fr. (spr. — doár), een
stemhamer, stemvork, stempijp.
Accotoir, m. fr. (spr. — toár), de zijleuning, b. v. van een' armstoel.
accouchéren, fr. (spr. akoesj -- ), eene
vrouw in barensnood bijstaan, haar verlossen; in de kraam korren, baren ; accoucheur, m. een vroedmeester ; accoucheuse,
f. eene vroedvrouw ; accouchement, m..
(spr. —máng), de bevalling, verlossing, h. in
de kraam komen ; accouchement par force,
verlossing door middel van instrumenten.
accoupleren, (fr, spr. akoe —), paren,
zamen binden, zamenvoegen.
Accoutumance, f. fr. (spr. akoetumáns')

eene verwendheid of kwade gewoonte.
accreditéren, fr., bewaarheden, volmagt
geven , in aanzien , vertrouwen brengen;
door aanbeveling bij eenen derde vertrouven doen schenken:, een geaccrediteerd

minister, die met een' geloofsbrief van zijn
hof naar een ander hof gezonden wordt;
een geaccrediteerd schrijver, een schrijver,
die geloof verdient; bij iemand geaccrediteerd zijn, vertrouwen genieten, in aanzien
staan, veel bij hem gelden of vermogen;
accrescendi jus, zie jus.
accrescéren, lat. (accrescére), aanwas sen, toenemen ; zich vermeerderen, aanbe-

sterven, te beurt vallen; accrescéntie, fr.,
de toeneming, aanwas; accrëtie f. de ver
-merding,ahop
wasdom.
acerochéren, fr. (spr. akrosjeren), ver
iets brengen; zich acc. —gaan-hinderg
iets hangen of liggen, zich aan iets stooten, haperen.
accroupéren, fr. (spr. akroe—), vederhurken ; van dieren: zich op de achterpooten zetten.
Accueil, m. fr. (spr. akui f ),de ontvangst,
de opname, h. onthaal, de bejegening; ontvangst van een' wissel enz. ; accueilléren,
ontvangen, aannemen, bejegenen.
accurnuléren, lat., ophoopen, opstapelen,
vermeerderen., bijeen zamelen; acrumulá-

tie, f. de opeenhooping, bijeenzameling.
Accuraat , lat. (accurate), naauwkeurig, zorgvuldig, bedachtzaam, juist, stipt,
ordelijk, zonder fout ; accuratesse, f. fr.,
de naauwkeurigheid, juistheid, stiptheid,
zorgvuldigheid, vlijt, liefde tot orde.
accuséren, lat. (accusáre), aanklagen,
beklagen, beschuldigen; Mere., herigt geven , b.v. van de ontvangst eens briefs; accusábel , aanklaagbaar, te beschuldigen;
accusatie, f. de aanklagt, klagt, beschuldiging; accusatio conturnaciae, lat. Jur.,
beschuldiging bij afwezigheid, verstek; accusator, m. klager, aanklager, beschuldiger; accusatorie, te laste leggend, beschuld i gend, bij wijze van aanklagt; accusátus,
m. de aangeklaagde, beschuldigde; accu sativus, z. casus.
Aceléi, f. (aqui legfa ), Bot., de klokbloem.

Acepha li, pl. gr., misgeboorten zonder
hoofd; zinnelooze dweepers, die geen opperhoofd willen dulden, zoo als de levellers
ten tijde van Hendrik I van Engeland; acephálisch, hoofdeloos, zonder opperhoofd.
acérb, lat., bitter, wrang; acerbéren, bitter, wrang maken ; verbitteren, vergallen,
verontrusten; acerbátie, f., de verbittering,
vergalling.
Aceriden, pl. gr. Med., pleisters of zal
ven zonder was.
Acérra, f. lat., een wierookkistje, wie
ook een zeker altaar bij de Ro--rokdsje;
meinen om er voor de overledenen op te offeren.
acervéren, lat., ophoopen; acervãtim,
hoopswijze, bij hoopen ; acervatie, f. de
ophooping.
acescént , lat., zuurachtig; acescentïa ,
pl. Med., voedings- en geneesmiddelen, die

-

ligt zuur worden; acescéntie, f. de zuurwording, het zuur; acétum, n. lat., azijn; a.
medicátum,

kruiderazijn; a. saturninum,

loodazijn; acetaten, pl. Chem., azijnzure
zouten; acétisch, azijnzuur, zuurachtig,

rinsch.
Acesie, f. gr. Med., genezing, heeling;
weleer eene uit kinderharen bereide artsenij;
acésrna, een heel-, geneesmiddel.

ACHAEMENES WORTEL.

A COST!.

AcheemnisworteI . m. een tooverwor
tel, dien het bijgeloof de kracht toekende
om vrees en schrik aan te jagen.
achalandéren , fr. (spr. aijalançjcl—),
klanten, koopers lokken, bekiant maken.

Acht , ned geldstuk uit het oude muntstelsel (ook Groninger fl abbe genoemd) , =

a charge, z. ond. charge.

fr. (spr. asjar—), verhitte
ren, vergraminen ; geacharneerd , verbitterd, sterk gezet, verzot enz. ; acharnernent , a. (spr. arjarn'máng), de vurige
begeerte naar iets, hitte, woede; moordlust.
Acharistie, f. gr., de ondankbaarheid.
acharuëren,

Acharya, z. atscharya.
Achãtes, m. gr., een mansnaam,

trouwe
gezel, strijdgenoot, naar eenen zoo geheeten vriend van A e n ëas.
Ach1en (eig. achtel, achtencieel)
eene inhoudsniaat, weleer in sommige neden. steden in gebruik, 46,773 kop.
acheniinéren , ft. (spr. asj—), den weg
banen, in gang brengen; acheminement, n.
(spr. —rndng), het middel om tot iets te
geraken, de inleiding.
Acbron, m. gr. Myth., de stroom der
smarte, eene der vier hoofdrivieren van de
onderwereld; ook de onderwereld-zelve;
it ectre Si nequ e o supros ac/ierónta
movëbo, blijft de hemel doof, zoo moge de
hel mij hooren, z. Pluto.
k clteva.l, Ir. (spr. a sj'wal), te paard.
achevéren, fr. (spr. asj), voleindigen, afmaken klaar maken.
Achia ofAtschia, f. de jonge met wijnazijn ingelegde spruiten v. d. bamboesstam.
Achilles , m. een vergode gr. held uit d.
trojaanschen oorlog; N. H., een prachtigesu
rinaamschedagvlinder; achilla, f. ofachil
leskruid, Bot., het duizendbiad, z. millefoum ; achilles-pees (lat. tendo Ac/tilli$),
AnaL., gemeenschappelijke pees v. de tweebuikige kuit- en zoolspier.
Acblys . f. gr. Med., verduistering v. h
gezigt, door eene zweer op het hoornvlies
( des oogs), ofook die zwcer zelve.
Acbolië, gr. eene der harpijen (z. a.).
Achör, m. gr. Med., hoofdzecr, melkkorsi, bij kinderen.
Acltröï, pL gr., kleurlooze, bleeke menschen, bleekzuchtigen; achromasie, f. Opt,
wegneming der kleuren door inwerking van
de overgestelde kleuren van het prismatisch
kleurbeeld ; ook kleurloosheid, ziekelijk,
bleek uitzigt ; achromátisch , kleurloos,
H

ongekleurd, b. v. achromátische verrekijkers, waarin h beeld zonder bonte randen
en vaische kleuren wordt voorgesteld, door
den Engelschman Dollond in 1757 uitge
vonden; achromatopsie, f. het onvermogen
om kleuren te onderscheiden.
achröniscb , acronisch , acronyctisch,

gr., nachtelijk, schemerend , 'wat bij den
nacht geschiedt; achrönische punten aan
den hemel noemt men twee sterren, waarvan de eene opgaat als de andere ondergaat.

40 centen; zoo ook de achtentwintig of
goudgulden, = 1,40 gl.
Achtenveertiger , oorlogschip, dat 48

stukken voert; stuk geschut, dat kogels va'n
48 pond schiet; ook een deelnemer aan de
nederl. beroerten in 1748.
Acidum, fl lat. Chem., een zuur, h. zuurzout; eenscherp oplossend zout (eig. saladdum); acda, pl., zuren; acidãtie, f. verzuring, bv. der spijzen in de maag; acidéren,
zuur maken; aciditeit, f. de zuurheid, d. i.
het wezen, de eigenschap der zuren; acidométer, m. zuurmeter, een werktuig om de
sterkte der zuren te ontdekken, in 1820
door Descroizilles uitgevonden ; acidsle,
pl., zuurbronnen, zuurachtige medicinale
wateren.
acierfondu, fr (spr. aijiefongdii), gegoten staal, gietstaal.
Acinesie, f. gr. Med., onbewegelijkheid,
stijfheid van een lid; stilstand v. d. pols
Aciurgie, f. gr., z.v.a. chirurgische operatieleer.
aclástisch, gr. Phys., stralen doorlatend,
niet straalbrekend.
acmástisch, gr. Med., ontstekend, bv.
acmastische koorts, ontstekingkoorts.
Acmë , f. gr. Med., het toppunt, de hoogste graad eener ziekte.
Acoëméter, ii. gr., gehoormeter, een
werktuig ter bepaling v. d. graad der doofheid.
Acolâst, m. gr., een slemper, liederlijk
mensch; acolasie, f. de onmatigheid, slemperij; Med., slechte vochtmenging des menschelijken ligchaams.
Aco1oge, f. gr. Med., de leer der geneesmiddelen.
Accemëten, m. gr.,slapeloozen, eene gr.
monniken orde van strengen ordesregel in
de 5de eeuw; ook algemeene benaming der
monniken in de gr. kerk.
Acolüthi, pl. gr.,na-treders, geestelijken
van den laagsten rang ter bediening v. d.
priester bij zekere plegtigheden der R. K.
kerk; misdienaar , helper.
a condition , z. conditie; d conto , z.
conto.

Aconitum, fl gr., of Anthöra, f. Bot.,
eene vergiftige plant, wolfswortel, monniks-

kap, akoniet.

Acépum, Acopn, n. gr. Med., versterkingsmiddel, pijnstillende zalf.
Acor, m. lat. Med., het zuur, zure oprispingen; de scherpte des bloeds.
Acosme, f. gr., wanorde, onachtzaamheid ,. onopgeschiktheid ; Med. , gelaatsbleekheid, ziekelijk uitzigt.
Acosmismus M. wereidloosheid, wereldontkenning, het tegengest. v. a t Ii e i sm u S.
a costi, z. cost1 ; (i couvert z. convert.
2
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ACOTYLEDOIEN.
AcotrIeaonen , pl. gr. Bot., planten

zonder zaadlobben, die zich door enkele
kiemen voortplanten; z. v. a. cryptogamia.
acquiescéren, lat. (aequiescre), zich
met iets tevreden stellen, inwilligen, berusten, toestemmen, goedkeuren; acquiescéntie, f. de geruststelling, bevrediging.
acquiréren , lat. (acquirre) , krijgen,
verwerven, aanschaffen, zich eigen maken,
tot bezit cener zaak geraken, veroveren;
acquirént , m. de verwerver , verkrijger;
acquis, m. fr. (spr. akte), de geschiktheid
of door oefening verkregene vaardigheid,
eene aangeleerde kunstgreep; acquisitie, f.
lat., verwerving, verovering; de koop, aankoop; het verworvene, verkregene; modus
acquirendi , m. de wijze van verkrijgen;
acquisiteur, m. de verwerver; acquisitum,

n., pl. acquisita, het verworvene, de verkregen eigendom.
Acquit, m. fr. (spr. aleie), de bevrijding
van eene schuld, (Ie betaling of uitdelging
derzelve ; een kwijtbrief, eene quitantie;
bij het biljartspel de eerste stoot, de uitgezette bal ; de plaats waar die bal moet
staan; acquit d caution, fr. (spr. akie -ta -ko
sióng), quitantie onder borgtogt; acquit (le
douane, fr. spr. —doedan') tolbriefje, tolcedel; pour (spr. poer) acquit, bon pour
acquit; voor quitantie, voldaan (onder re
keningen); acquittéren, iets verrigten, tot
stand brengen, zich van eene zaak los maken, zijne schuld afdoen, kwijten, quitantie geven.
Acrasie, 1'. gr. Med., slechte vochtmenging.
Acratie, f. gr. Med., onvermogen om zich
te bewegen, of iets te verrigten, dus zwakte,
krachteloosheid, onmagt.
Acre, f. ft'., (spr. ak'r) en eng. (spr.
e'eker), een morgen lands.
Acreté, f. fr, de scherpte, vraiigheid;
de bitterheid, stekeligheid; acria, pl. lat.,
scherpe middelen; acrimonie, f. scherpte,
zuur, inz. der sappen van het ligchaam.
Acribie , f. gr., de naauwkeurigbeid,
stiptheid, zorgvuldigheid; acribologie, f.
juistheid in het spreken, in het onderzoeken en in het leven over het algemeen.
Acridophâgen , pl. gr., sprinkhaneneters, zekere volken in Aethiopië en andere
oostersehe landen, die sprinkhanen in hunne spijzen gebruikten.
Acrifo1um, n. lat. Bot., (verkeerdel. ook
agrifolium) , eig. spitsblad, de steekpalm.
Acrmonie, z. acreté.
Acrisie, f. gr. Med., de

onbepaaldheid

van den ziektetoestand; onbeslistheid; gel)rek aan onderzoek, oordeel.
Acroãma, n. gr., eene grondstelling des
verstands ; eene ver l ustiging van het gehoor; acroamátisch, hoorbaar; op het verstand gegrond, geheim, moeijelijk te verstaan, verklaring behoevende; acroaniati

ACTEN.
sebe leervorm, eene zamenhangendo vocidiagt; acroãsis, f. gr., eene voorlezing, leervoordragt; acroatrium, n. de gehoorzaal,
leerzaal; acroãtisch, gr. Phil., geheim; de
acroatische boeken (v. Aristoteles), de geheime boeken (die A. niet verklaarde)..
Acrobãten, fl1. gr., hoogdansers, koord-

dansers.
Acrocholie , f. gr., opwelling des gemoeds. oploopendheid.
Acrochérdon, f. gr. Chir., eene wrat op
de uitwendige oppervlakte der oogleden.
Acrolieten, pl. gr., houten beelden hij de
Ouden, met marmeren handen en voeten.
Acroinonograznmatïca of acroinonogrammàta, pl. gr. Poet., gedichten, welker

versregels met de eindletters van den vongen regel beginnen; acroinonosyllabca,
Pl., verzen, die met de eindlettergreep van
liet voorafgaande vers beginnen.
Acromphàlon, n. gr. Anat., het midden
van den navel; het begin eener navelbreuk.
acronyctisch, z. achronisch.
Acropathie, f. gr. Med., ziekte der

uiterste ligchaamsdeelen ; ziekte v. d. mond
der baarmoeder (bij Hippocrates).
Acroposthie, f. gr. Med., de uitwendge
rand der voorhuid, die bij de besnijding
svordt weggenomen.
Acropélis, f. gr., de bovenstad, stadsvesting, stadsburg, inz. van Athenen.
Acrosophie, f. gr., hooge wijsheid.
Acrostichon , n. gr. Poet., een naamdicht, verzen, -welker begin- (soms ook
eind-) letters namen of woorden vormen.
Acroteria, pl. gr., de uiterste ligchaamsdeelen; uitstekende voetstukken, postementen of pedestallen aan de gevels, om er
beelden of vazen op te plaatsen; acroterii
sis ofacroteriásmus, Cliir., het verlies van
ledematen, de afzetting, z. v. a. amputatie.
Actaeon, m. gr. Myth., een bekwaam
jager, dien Diana, omdat hij haar naakt in
het-bad had gezien, in een hert verander
de , waarop hij door zijne e i gene honden
werd verscheurd; actaeoniséren , horens
opzetten, tot horendrager maken.
Act, Acte, (lat. actus), letterlijk : handeling, daad, gewrocht der handeling; eene
plegtige openbare handeling; bij schouw
spelen een bedrijf ; act of honour, eng.
( spr. ekt ofonnor), de borgtogt van
derde voor een' afwezigen vriend, om de
weigering der betaling van eenen wissel te
verhoeden (interventie-acte); act of indemnity, eng., de jaarlijks in het eng. parlement doorgaande bill, waarbij ontheven
wordt van de niet afgelegde gevorderde
eeden; act ofinjIrmity, eng., eene bill in
Eng., waarbij alle die niet tot de bisschoppelijke kerk behooren, van de staatsdienst
worden uitgesloten.
Acten , actestukken lat. acta , pl.

strijdschriften ; geschriften van welke uien
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zich als bewijsstukken in regten bedient; geven tot het instellen eener reg!svorderegtsverhandelingen; stukken door nota- ring.
rissen opgesteld, of door de burgerlijke
Actief. lat., werkzaam, bedrijvig; aanoverheid afgegeven; iets ad acta leggen, gesteld, in dienst; activum, n. eene uithet hij zulke acten voegen; oneig. de zaak staande schuldvordering; Gram., de bedrijvoorafgedaan houden, ter zijde zetten; ac
vende, handelende vorm; verbum actvuinÇ
ta apostolörum, pl. lat., de handelingen der een bedrijvend, overgankelijk werkwoord;
apostelen; a. civil/a, burgerlijke acten; a. activa, pl., uitstaande schulden of vordecomitialia, landdags-verhandelingen ; a. ringen, tegoed; ook baar vermogen: geld,
criminalia, strafregterlijke acten; a. do- koopwaren, vaste panden; actieve handel,
mestica; huiselijke papieren en registers; uitvoerhandel, wanneer eene natie hare ei a. eruditi5rum, verhandelingen der geleergene voortbrengselen uitvoert en verkoopt;
den; a. general/a, hoofdverhandelingen, die integenoverst. van den passieven hanhet algemeene, het geheel eener zaak he- del, wanneer een staat zijne behocfteii van
treffen; a. inrotulãta , ingelaschte verhari
andere volken moet] aten aanvoeren; actieve
delingen; a. judicialfa, regterlijke acten; schulden, uitstaande gelden, vorderingen;
a. manualia, of privata, onderhandsche in tegenoverstelling van passieve sch ulacten; a. publica, openbare acten of regis- d en, die gelden, welke men zelf schuldig is;
ters; a sanctörurn, geschiedenis der hei. actieve staat, werkelijke staat, b. v. van
eene vordering, een vermogen, een leger
ligen ; a. speclaith, bijzondere verhandeenz.; actieve troepen, troepen te veld; in
lingen.
tegenoverst. der garnizoens -troepen;
Acteur, m. fr., schouwspeler, tooneelist, toonecispeler; actrice, f (spr. aktrIes'), actief vermogen, het werkelijk voorhanden of haar vermo g en; activeren, in werktooneelspeelster.
zaamheid, in gang brengen; activiteit, f
acti laböresjucindi, lat. sprw., na gedawerkzaamheid, bedrijvigheid; leven, vain'.
nen arbeid-is 't goed rusten.
2.
Actinën, pl. gr. (van aktie, straal, ei Actie, f. (spr. dksie), pl. actiën, bewijs
van aandeel, van inschrijving, b. v. in den straaldieren) , zee-anemonen , eene soort
aanleg cener ijzerbaan enz.; actiehandel, de v. polypen, welke naar de gevulde bloesems
der asters gelijken; actinolith m. gr. Min.,
handel in zulke aandeelen; de eng. staats
actiën heeten stocks; actie-compagnie f. de straalsteen; actinouiéter, Astr., straalmaatschappij van actiën-bezitters tot ge- meter.
Actionair. Actionist, z. ond. Actie.
meenschappelijk nut en voordeel; actieActionéren, nw. lat., iemand voor het g ecoupon, f. een deel van eene geheele actie;
regt roepen ; actionãtor, m. een klager;
actionist, actionair, m. een actie-hande
makelaar, onderhandelaar.
die geld op actiën schiet. -Jar;iemnd,
Actor, m. lat. Jur., eiseher in regten,
Actie, f., lat. actw, de handeling; een
actorum, n. de volmagt aan zulk eenen
gevecht, eene schermutseling; regtsvorde
ring; gebaardenspraak , de ligchainelijke pleitbezorger gegeven.
Actuarus, m. lat., een geregtsschrijver,
uitdrukking eens redenaars; actth ad deprecatiönern et declaratiönem /ionÖris, een houder der acten en protocollen; bij de
z. V. a. proces van injurie (z. a.); a. ad in- oude Romeinen een proviandmeester der
soldaten.
teresse , regtsvordering tot schadeloosstel
Actuãtie, f. nw lat. Med., het aan den dag
ling; a. ad palmodiam , z. palmodie ; a.
crediti, regtsvordering wegens schulden; leggen der werkzaamheid van een middel
op levende liiichamen.
a. crirninãlis , ljfstraffelijke regtsvordeActueel, fr., werkelijk, wezentlijk; tegenring ; a. desertinis, regtsvordering wegens
kwaadwillig verlaten; a. divortzi, regtsv. woordig ; werkend, dienstdoend; actualitot echtscheiding; a. emti, regtsv. van den teit , £ wcrkeljkkciid, wezentlijkheid; ackooper tegen den verkooper; a. ex delicto, tuálitcr, lat. of actuellement , fr. (spr. akregtsv. wegens eene begane misdaad; a. tuëll'mdng), werkelijk, inderdaad thans,
fide jussoria, regtsv. ter zake van borg- dadelijk, tegenwoordig.
Actum, lat., gedaan, verhandeld (gebruitogt; a. furti, regtsv. wegens diefstal; a.
Itereditaria, regtsv. ter zake van erfenis; kelijk bij regtshandelingen, met bijvoeging
a. /tgpothecarîa, regtsv. ter zake van on- van den tijd, waarop zij geschied zijn); ac.
derzetting of hypotheek; a. injuriãrunt, turn in senätu, gedaan in den raad; acturn
ut supra, gedaan als boven (gemeld is).
z. proces van injurie ; a. locãti , regtsv.
Actus, m. lat., handeling, bedrijf; het geter zake van huur of pacht; a. personãlis,
persoonlijke regtsv.; a. pignoratitia, regtsv. beurde, voorval, geschiedenis; in de scho
wegens pand; a. reãlis, zakelijke regtsv.; lea eene mondelinge voordragt; actus cona. venditi, regtsv. van den verkooper te- tinuius , eene onafgebroken voortdurende
handeling; actu corporãii, persoonlijk; ac
gen den kooper; a. spoiii, regtsv. tot oogenblikkeljke wedergave of vergoeding eener tusfid, z. v. a. auto -da-fé (z. a.); actus
geroofde zaak; actiãnem dare, aanleiding inter vivos, eene onder levenden gedane
-
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handeling; ajudiciãlis , eerie geregtelijke
en a. extrajuclicälis , eene buiten geregtelijke handeling; a.juridicus, eene regtszaak; a. meraefacultätis, eene handeling,
die alleen van de willekeur des handelenden persoons afhangt; a. ministeriãles,
geestelijke ambtsverrigtingen , als doopen
enz.; actus necessariae jurisdictiönis, eene

handeling van gevorderde regtspraak ; a.
oratorius, eene oefening in het redevoe
ren; a. privãtus, eene niet openbaar gedane handeling; a. proximus, eene op
verre na nog niet volvoerde handeling of
onderneming; a. publicus, eene openbare
handeling; a. scholasticus, een schoolfeest,
schoolpiegtigheid; a.simulitus, eene schijnhandeling; a. soldnnis, eene plegtige handeling; a. -voluntar,ae jurisclictiönis, eene

handeling van Vrijwillige regtsspraak.
Acuéren, lat. (acstie), scherpen. spitsen ; opwekken ; geacueerde lettergreep,
eene lettergreep , die den scherpen toon
heeft, gescherpte lettergr. ; acuut, scherp,
spits, snijdend; aeutangulair , scherphoekig; acute ziekten, hevige, zich snel ontwikkelende heete ziekten, heete koortsen,
gevaarlijke ziekten; acupunctuur, F. Chir.,
de naaldsteek, eene kunstbewerking, waarbij het lijdend deel met eene naald wordt
gestoken
Acümen, n. lat., de scherpzinnigheid;
Acustiek, f. gr. (van aküein, hooren),
de gehoorleer, hoorkunde; toon- of klankleer; acustïcon, n. eene hoorbuis ter dienste van doove of hardhoorende personen;
acüstiscb, tot het geluid behoorende, geluidkundig ; acustische middelen (acus-

tica), gehoormiddelen, middelen tot verbetering of versterking van het zwak gehoor;
acustiscJ.ie instrumenten, gehoor-werktuigen.
acuut, z. acueren.
Acyanoblepsie, f. gr. Med., een gebrek
van liet zienvermogen, waarbij de blaauwe
kleur vuurrood verschijnt; acyanobléptus,
m. die dat gebrek heeft.
Acysis, f. gr. Med., onvruchtbaarheid,
onvermogen om te baren.
Acyrologie, f. gr. Log., oneigentlijke,
van den zin afwijkende rede.
Ada, z. Adëla.

ad absurcluns zetten of brengen, z. ah-

surd.
ad acta leggen, z. acte.

Adâctie. £ lat , het aanhouden, noodzaken, de dwang; adáctus, genoodzaakt, gedwongen.
adasquéren lat, gelijkmaken, effenen;
adasquaat, gepast, overeenstemmend; volkomen, volledig; adaequatie, f., de gelijkmaking, gelijkstelling, effening.
adoeréren, lat., in geld aanslaan ofveran
verzilyeren; adaeratie, f. het aan--dern,
slaan in of tot geld, inz. hij leendiensten.

ADDEPHAGIA
adagio, it. (spr. adci-dzjio), Muz., lang-

zaam, gematigd, zacht; adagio, n. een langzaam en zacht, met gevoel te spelen stuk;
adagiétto, n. een kort adagio, een minder
langzaam te spelen stuk; adagio assdi en
adagio di molto, zeer langzaam; adagissi
mo (spr. —dzjies—) ook adagio-adagio,

-

uiterst langzaam.
Adagium n. lat., een spreekwoord, les
der ondervinding; adagiarus,m. iemand die
zich gaarne en vaak van spreekwoorden bedient, een spreukcnman ; adagiologie, f.
verzameling van spreekwoorden; ook spreekwoorden -leer; spreukverzameling.
ad altiora, z. altiora.
Adam, m. heb. naam: aardman, mensch;
adamische aarde, Min., het overschot van

vergane lijken; de slib, het bezinksel van in
het water verrotte stoffen; aclamiãners of
adainieten, spotnaam van eene christensecte der 2de eeuw; eene dweepzieke secte
der 1 3de eeuw, ook p i c a r d e n genoemd
naar baren stichter, den Franschman P ic a r d ; adamieten of naaktloopers,

eene

uitzinnige secte van wederdoopers in de
lOde eeuw te Amsterdam; Adamsappel,
eene citroenachtige vrucht, met knobbelige
schil, dus genoemd omdat het bijgeloof
dien appel hield voor de vrucht des verboden booms, door Adam gegeten, ook Anat.,
het uitstekend gedeelte yan het strottenhoofd aan de voorzijde van den hals.
ad armissim , lat., naar den regel of het
rigtsnoer, naauwkeurig, stipteljk, ordelijk.
adanirnum, lat., ter harte (nemen).
Adansona , f. Bot., eene plantensoort
( waartoe onder anderen de apenbroodboorn
behoort), naar den franschen natuurkenner A d a n s o n zoo geheeten.
adapteren, passend maken, aanvoegen,
schikken.
Adãr, in. hebr., de lde maand v. h. joodschejaar, beginnende in februarij; adar viadne of veadar, m. hebr., tweede adar,
eene somtijds ingelaschte maand der joden
tusschcn den schevat en adar, ter vereffening van het zonne- en maanjaar.
ad arma , lat., te wapen , te werk, ter
zake!
a dato, z. datum.
ad bene esse, lat., tot welzijn. tot ge-

noegelijk leven.

ad bene placitum, lat., naar believen,

naar welgevallen.
ad calendas Graecas, z. calendae.
ad capturn, z. captus.
ad computum, z. computeren; ad con-

cludendum, z. concluderen; ad corpus, z.
Corpus.

addatur, adde, addenda, z. or-d. adderen.
ad decretum, zie decreet.
ad deliberandum nemen, z. ond. delibe-

reren.
Addephage , f. gr. Med. , overmatige
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eetlust, vraatzucht; eene op Sicilië weleer cus , door klierverstopping veroorzaakt;
adenitis, f., klierontsteking; adenochirapvereerde godheid; addephägus , adde
sologie, f. de leer om met de hand kropge
phaag. m., een veelvraat.
ad depositum, lat. in bewaring (geven zwellen te genezen (een vermogen, dat men
den engelschen koningen toeschreef); ade
of nemen), z. deponeren..
adderen, lat. (addre), toevoegen, ge- nographie, f. de klierbeschrijving, verhantallen verzamelen, bijtellen, zamen tellen, deling over de klieren; adenologie, f. de
vermeerderen; addätur, lat., er worde hij- klierenleer; adenóncus, het harde kliergevoegd, men doe bij! adde, voeg bij! ad- gezwel; adenophthalmie, f. ontsteking van
de'nda ofadditam.e'nta,pl., toevoegsels, hij- de klieren der oogleden; adenophma, n.
lagen, aanhangsels; additie, f. de bijvoe- kliergezwel; adenotomie , f. de doorsnijging, toegift; Aritli., de zamentelling, ver- ding, ontleding der klieren.
Adeodátus, lat. (a Dcci datus). mansmeerdering; Typ., wat op den kant der
bladzijde (in nzargne) gedrukt wordt; ad- naam: van God gegeven, godsgave, z. v. a.
ditioneel, bijgevoegd, hij wijze van aan- Theodoor.
Adeöna, godin der aangekomenen, te
hangsel of volledigniaking ; additief, wat
Rome; zij had geene tempels zoo min als
hij te voegen is.
Addi, m. de 4de maand van h. joodsche Abeona, (z. a).
Adephagie, z. add—
jaar, beginnende in december (t ii e b e t).
Adept, m. lat. (adeptus, eig. wie iets
addicéren, lat., geregtelijk toekennen,
overgeven, toewijzen; addictie, addictth, verkregen of bereikt heeft), een ingewijde
f. Jur., de toekenning, toewijzing; add. 1w- in zoogenaamde geheime kunsten of wetennörum , de toekenning der goederen; add. schappen, een wonderman; een goudmaker, die zich beroemt den steen der wijzen
Itereditãtis ; de toekenning des erfdeels.
gevonden te hebben, een alchimist.
ad dies vitae, z. dies.
-

addio, it., z. v. a. adieu (z. a.).
addosséren, fr., met den rug doen leu-

nen, tegen iets aanbouwen.
adducéren, lat., aanvoeren, bijbrengen;
aantrekken; adductie, f. Anat., aanvoe
rende spierbeweging; adductöres , Anat.,
aanvoerende trekspieren; adduplicéren,
lat., dubbel maken, verdubbelen; ad duplicdndum, Jur., tot beantwoording der Fepuck des eischers (vgl. dupliek en repliek).
adë, z.v.a. adieu (z. a).
a de'couvert, fr. (spr. - deekoewir) , onbedekt, onbeschermd, bloot.
Adela, rekenmunt in Suratte
TV ropij.
of

Adëla, Adële, Adeline, ook Adelaide
Adelheide (verkort Ada) , oudd. vr.

naam: de edele, adellijke; Adelbert, Aal.
brecht, Albert, de edelgeborene; Adelgunde, Aldegonde , begunstiger (-ster)
V.

d.

adel.

Adelantâdo, m. sp., voorheen stadhou-

der eener provincie , thans
eenige spaansche familiën.

eertitel van

schijnbaar voete
voetverbergers.
-bozedirn,
Adelphie , f. gr. Bot., het zamenwassen
der meeldraden; adelphismus, m. het broederverbond, de verbroedering; adelphis
ten, pl., verbroederaars , ordebroeders in
Adelopóden, pl. N. H.,

-

Italië.

a demj fr., ter heifte, hal £
adernUo, f. lat. Jur., ontvoering, wegneming; a. civitãtis, de intrekking v.
burgerregt, verbanning uit de stad; a. legatörum , de onttrekking der legaten of
makingen.
Adenalgie , f. gr. Med., de klierpijn,
pijnlijk kliergezwel; adenempliráxis , f.
verstopping der klieren; adenemphracU

Ades, z Hades.
Adespéta, Pl. gr., goederen zonder bezitter; werken v. onbekende vervaardigers.
a dessein, z. dessein.
ade'sso , it., terstond, dadelijk, op 't
oogenblik.
den méng),
a deux mains, fr. (spr.
voor beide handen, tot dubbel gebruik.
ad excipie'ndum of ad excipie'ndum et
respondéndum , lat. Jur., tot beantwoording en wederlegging der aanklagt.
ad exemplum, lat., tot voorbeeld, ter navolging.
ad extrëmum, z. extreme .,
ad futuram memoriam, z. futurum.
adheeréren, lat. (adhaere), aanhangen, zich voor eene zaak verklaren; adbae
rent,' m. een aanhanger, aanklever; adhaeréntie, f. het aanhangen; adhaesie, f.
Phs., het aanhangen, aankleven van twee
ligchamen, wanneer hunne oppervlakten in
vele punten met elkander in aanraking gebragt worden, de aanklevingskracht; Med.,
de aaneenkleving van organen; Pol., het erkennen en huldigen v. een' nieuwen meester; adhaesief, klevend; adhaesieve pleis-.
ter, Chir., kleefpleister.
ad /iastam pulilicam, bij opentlijke geregtelijke veiling.
adhibéren, lat., gebruiken, aanwenden;
toevoegen (b.v. der zake kundige personen);
adhibitie, f de aanwending, het ten nutte
-

maken.

ad 1iomnem, lat., menschelijker wijze,
naar de bijzondere denkwijze, vatbaarheid
en geaardhid eens menschen; ad /tomnem
disputeren, de tegenpartij met zijne eigene
wapens bestrijden, ook handgemeen wor
den.
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ad honi5rem, lat, eershalve; ad lwn6res,
volgens rang, overeenkomstig de waardigheid.
adhortéren, lat. (aditortari), aanmanen;
adhortãtie, f. de aanmaning; adhortato-.
rïa, pl. vermaningsbrie £
ad/tue sub judice ijs eet, lat., de strijd
is nog onbeslist.
ad liunc locum, z. ond. locus.
a di, it. Merc., op denzelfden dag (namelijk eenen wissel te betalen) op zigt.
AdiaphSra, Pl. gr., onverschillige dingen, dezulken, die men zonder kwetsing
des gewetens aannemen of verwerpen kan;
ook wijnsteengeest, zonder reuk; Adiapho
risten, lutheranen in de iGde eeuw, die in
sommige leerpunten Melanchton's gevoe
len omheisden ; onverschilligen, gematig-

den, vrijdenkers.
gr. Med., verhindering
natuurlijke uitwaseming.
Adiarrhaa, £ gr. Med., de verhindering v. d. stoelgang, gebrek daarvan, verAdiapneustie, f.

van de

stopping.
Adiastasie, i; gr. Phil., onmiddellijke
nabijheid der goddelijke werking.
(1 die, z. ond. dies.
Adidi , indische Myth., de moeder der
goden, gemalin van Kasyapa ; als allegone is zij de oorspronkelijke dag en haar
gemaal de oneindige ruimte.
adieu! fr. (spr. adjeu) , adlo, it., God
zij met u! vaarwel! adieu, n. het afscheid,
vaarwel, scheiden, b. v. adieu zeggen, afscheid nemen, scheiden.
adigéreu, lat., aanhouden, noodzaken,
dwingen, drijven.
adiméren, lat., onttrekken, wegnemen.
adimp1ren, lat., vervullen, voleindigen.
ad infinitum, z. infinitum.
ad informandum, z. informeren; ad instantiam, z. instantie; ad instar, z. instar; ad interim, z. interim.
adipeus , nw. lat. Anat. (van het lat.
adeps, vet), vet, smerig.
Adipsia , pl. gr. Med., dorstlesscliende
middelen; adipsTe, f. Med., het ontbreken
V. dorst (in heete ziekten).
adircito , it. Muz., toornig, vergramd.
adire /iereditãtem, lat. Jur., de erfenis
aanvaarden; a. in jus, voor 't gerigt verschijnen; adito liereditãtis , f. aanvaarding eener erfenis; aclitus, m. de toegang.
a dirittura, it. z. direct.
a ditto , it. Mere., van denzeifden dag.
Adjacént, m. lat., een grensnabuur, een
-

nevenwoner.
adjicéren, lat. (adjicre), bijvoegen, hijdoen; nabedingen; adjéctie, f. Jur., de vermeerdering, toevoeging, toelage hij het geboden geld; adjectivum of adjectief, n.
Gram., eenbijvoegeljk naamwoord, h. woord
dat de eigenschap of hoedanigheid van een
naamwoord uitdrukt; adjective, als bijv.

AD LIQUIDANDUM.
naamw gebruikt; adjectum pactum, a.
Pol., een verdrag, dat bij het hoofdverdrag
wordt gevoegd.
1

Adjoint, m. fr., (spr. adzjoding), z. v.
a. adjunct, z. ond. acijungeren.
Adjournren of ajournéren , fr. (spr.
azjoer—), de aanstaande zitting of verga
dering bepalen, vaststellen, tot op eenen

bepaalden dag verschuiven, verdagen.
adjudant, z. ond. adjuveren.

lat. (adjudicre), gereg
adjudicãtie,-telijkon,wz;
f. de geregtelijke toekenning; adjudicatief,
datgene waardoor iets toegekend, toege
wezen wordt.
adjungéren , lat. (adjungre) , toevoegen, iemand in zijne bediening een' helper en toekomstigen opvolger geven; adjunct of adjunctus, m. de helper, de toegevoegde ambtgenoot; adjunctus sine spe
of a. cum spe, adjunct zonder of met hoop
van opvolging; adjunctuur, f., het ambt
van zulk eenen toegevoegden persoon; adjünctie, f. de toevoeging, vereeniging, verbinding; adjunctum, a. dc bijlage, het
toevoegsel, bijschrift.
adjuréren, lat., twisten, kijven; adjurglum, a. twist, krakeel.
adjurren , lat. (adjurãre) , bezweren,
beëedigen; adjurãtie, f., de bezwering.
ad justificdndum, lat., ter vereffening,
tot vergelijking, tot regtvaardiging.
adjustéren of ajustéren , fr. (spr. azjuus—), gelijk, effen, overeenstemmend
maken. bijleggen, in orde brengen; ook
ijken b. V. een gewigt ; zich adjustéren,
Zijne kleeding in orde brengen, zich gereed
maken; adjusteer -balans, in h. muntwezen
eene vere ffenings -schaal, muntschaal, evenaar; ajustage, f. fr, (spr. azjuustciazj'),
de muntvereffening, het afvijlen der muntspeciën; ook de opgezette buizen aan fonteinen; ajustement, n. (spr. azjuust'mdng),
het teregt maken , schikken, aanpassen;
de kleeding, opschik, dragt; Mere., de vereffening, schikking der assurantie-schade;
ajusteur , m. (spr. aijuus—) , de werkman, die met de vijl aan de munten het
juiste gewigt geeft.
adjuvéren , lat. (adjuvãre) , bijstaan,
helpen, ondersteunen; adjuvantïa, pl.Med.,
helpende middelen, bevorderings-, ondersteuningsmiddelen; adjuvãtie, f. de hulp,
ondersteuning; adjudant, m. lat. (van adjutãre), een medehelper, inz. een officier,
die de dienstbestellingen bezorgt.
ad latus, z. ond. latus.
adlécti , pl. lat., de bijgekozene , de in
een collegie hij verkiezing opgenomenen;
hij de Romeinen zij, die uit den ridderstand
tot senatoren verheven werden.
ad libitum, lat., naar believen, naarwel
-gevaln.
ad liquidandum , z. ond. liquide ; ad
adjudicéren,
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mandatum, z. mandaat; ad manus, z. ond.
manus ad marginem, z. margo.
ad meliörem fortunam , lat., tot beter
staat, fortuin, in beter omstandigheden
( komen).
ad mensuram, z. mensura.
Adminato, f. nw. lat. Jur., bedreiging
(symbolische injurie).
adminicuiluin, n. lat., een hulpmiddel;
bijzaak; pl. adminicüla ; adminuculum
probatiönis, hulpmiddel tot het voeren van
een bewijs; adminiculéren, helpen, on;

dersteunen, sterken, bijstaan.
administreren, lat. (administrãre), be-

sturen, waarnemen, handhaven; voor rekening v. eetien derde eene zaak besturen;
R. K., uitdeelen, toedienen, b.v. de sacra
inenten; administratie, f. de waarneming,
het beheer van een ambt of post of handelszaak; het toedienen der genademiddelen of sacramenten.
administratief, waarnemend, besturend,
beheerend ; administrateur, M. waarnemer, bestuurder, opziener, voogd, regent;
uitvoerder v. d. laatsten wil; administratorum, n. de schriftelijke opdragt tot bebeer van eens anders eigendom.
Admiraal, m. (arab., ontstaan uit Am ir
of E m i r a 1 m a, d.i. bevelhebber op zee),
de vlootvoogd, de opperbevelhebber eener
oorlogsvloot; het schip van den vlootvoogd; II. N., een der schoonste dagvlinders;
admiraalschap-zeilen, een jaarlijks zeilfeest te Amsterdam, welks instelling reeds
zeer oud is; Admiránte , m. de opperbevelhebber te water en te land in Spanje;
admiraliteit, f. de zeeraad, zeekrijgsraad,
de vergadering der gezagvoerders; het toezigt over h. zeewezen, vroeger hier te lande
toebetrouwd aan vijf admiraliteits-collegiën, welker leden door de steden werden
afgevaardigd.
admiréren , lat. (admirãri), bewonde
ren, vereeren ; adsnirãbel , bewonderenswaardig, wonderschoon; admirateur ,, m.
fr.„ een bewonderaar, aanbidder; admirãtie, f. lat., de bewondering, vereering.
admitteren, lat. (admittre), toelaten,
den toegang vergunnen, inwilligen, laten
gelden of geschieden; aclinittãtur, het mag
toegelaten worden (een schriftelijk getuigenis , dat iemand bekwaam bevonden is
cenen rang of graad te bekomen); admis
sic, 1'. de toelating, toegang, opneming,
vergunning; admissjbel, aannemelijk, geldig, toe te laten.
admodiéren (mid. lat. admodiãre), een
stuk lands in pacht geven, verpachten; ook
verminderen, matigen (ad modum redigre) ; admodiãtie, f., de pachting en verpachting van de landerijen, van eenigen
impost; admodiãtor , lat., of admodiateur, fr, de pachter en verpachter van een
goed.

admonéren , lat. (admonre), herinneren , vermanen, waarschuwen , berispen;
adusoniteur, im een vermaner, waarschu
die den jongeren-ver;nklostig,
broederen hunne pligten voorhoudt ; admonitie, f. dc herinnering, waarschuwinf,
vermaning.
admovéren, lat , aanvoeren, bijbrengen.
ad multos annos, lat., voor vele jaren,
voor langen tijd.

ad nauseam usque, z. nausea; ad nor-

mam, z. norma.
ad notain (lat.) nemen , opmerken , in
gedachten houden, adnotéren of annotéren, opmerken, aanteekenen, opschrijven;
annotãta, p1., aan- of opmerkingen; annotãtie, f. de opmerking, aanteekening; ad
notitiam, lat., tot narigt.
adnubiléren ,

lat., omwolken, verdon-

keren.
ad nutum,

lat., op den wenk.

ad oculum demonstreren , z. demonstreren.
Adöha, f. mid. lat. (ook adoltam6ntum,

misvormd van het roman. adjudha, lat.
adjumentum) , geldelijke hulp van leenmannen aan hunnen leenheer.
Adolescéntie, f. lat., de jongelingslcef
de jeugd.
-tijd,
Adolf, mansfl. (ontstaan v. s. uit A delw olf, v. a. uit het gothisch Ath a u If);
de edele held, de hoogedele ; de huipva
der, pleegvader, voogd, helper; Adolphs
dor, m. een gouden Adolf, zweedsch-pommers goudstuk =5,91 gl.
Adoni, m. onderhouder,, hebr. benaming van God.
Adönis, m. gr. Myth., een zeer schoon
cyprisch jongeling en lieveling van Venus,
die door een wild zwijn verscheurd werd; zijn
lijk werd in eene anemoon veranderd, en te
zijner gedachtenis feesten , Adonën, iningesteld, die 3 dagen duurden; zich adoniséren , zich tot een' Adonis maken,
zich opschikken, tooijen ; adönisch vers,
( lat. adonis versus) of adoncus, m. eene
korte versmaat uit een' dactylus en tro
chaeus, soms spondeus, bestaande (-"
of - ' - -), b. v. woordenverklaarder.
Adonst, m. lat.Bot., kruidenzamelaar.
Adontágra, gr. Chir., een werktuig ons
tanden te trekken , door den Engelscli
man Reece uitgevonden.
adoptéren, lat. (adoptãre), als kind aannemen; zich toeëigenen, aanmatigen; adoptãtor, m. die iemand als kind aanneemt;
adoptiãnen, Pl., eene christensecte der 8ste
eeuw in Spanje , ook felicianen genoemd
naar den bisschop Felix van Urgel; adóptie, f. de aanneming als kind, eig. de aanfleming als kind v. een' zoodanig' persoon,
die dus verre onder vaderlijk gezag stond;
vgl. acirogatie ; adoptie-loges , pl. , zusterloges , nevenloges hij de vrijmetselaars;

16

ADOREREN.

adoptief, aangenomen, b. v. een adoptief
kind; wat tot de aanneming als kind behoort; ook vreemd: adoptief haar, adoptieve goederen.
adoreren. lat. (adoräre) aanbidden,
vereeren, vergoden, hartstogtelijk liefhebben, huldigen; adorãbel, aanbiddenswaardig , zeer schoon, voortreffelijk, wonderschoon; adorateur, m. fr., een aanbidder,
vereerder, minnaar; adorãtie, f. huldiging,
clemoedige vereering of aanbidding.
Adornéren, lat., versieren, opschikken,
opluisteren.
Ados, m. fr. (spr. add, van dos, rug en h.
voorz. â), een afhellend, naar de zon gerigt
tuinbed ; adossement, n. (spr. - mdng),
de helling, aanleuning; adosséren, schuins
opwerpen, hellend maken.
Adoucéren, fr. (spr. adoese'ren), verzachten , verzoeten, matigen, lenigen, stillen,
glad maken;Pict., de omtrekken verzachten,
vegnetnen; vgl. ook tempe ren; adou
cissement , fr. (spr. adoesies'mdng) , verzachting, leniging, vertroosting, opbeuring.
adpaláturn, lat., naar den mond (praten); naar believen, naar smaak of velgevallen.
adpartem, lat., met een elk afzonderlijk
(handelen).
adpatres gaan, z. pater; adperpetiam
reimemorlam, z. memoria; adpertinentTn,
z. V. a. appertinentiën (z. a.); acipias causas, ofadpios usus, z. causa.
acipondus omnIurn, lat. Med., zoo veel in

gewigt als van alle andere deelen eener
voorgeschrevene artsenij te zamen.
aciposteriora, z. posteriora; adpraeciudendum, z. praecluderen; ad proclucendum, z. produceren; adprofitenclum et iiquiclandum creclita, z. liquide; adpropo.
siturn, z. proponeren; adprotocollum, z.
protocol; adproximam, z. proxima.
Ad quaestus, vermogen: ad quaestus
eonjugãlis, vermogen der echtgenooten; ad
quaestus ecciesiastYcus, h. vermogen uit h.

bezit eener praebende voortgevloeid.
Adquiescentie, z. acquiescentie.
Adquisita, z. acquisita.
Adramélech, m. hebr. naam eens afgods,

z. v. a. sterke koning.
adraméren, mid. lat. (niet van het lat.
rarnus, tak, maar van h. oudd. rarno, rand,
grens) Jur., vaststellen, bepalen, bevestigen,
toezeggen; adramtie, f. bepaling, bevestiging.
Adrastea, f. gr. (v. a. priv. en draskein,
vlieden), de onvermijdelijke, die men niet
kan ontvlieden; eig. eene aanduiding v. Ii.
idee der geregtigheid, in zoo verre men zich
die straffend denkt. De stoicnen duidden
met diennaam ook het noodlot aan.
ad ratificandum, z. ratificeren; ad referendum nemen, z. refereren; ad rem, z.
s-es; ad rephcandusn, z. repliek.

AD STATUM LEGENDI.
Adres, n. (fr, adresse), deaanwij zin g van
een' persoon en de plaats waar hij zich-.'bevindt; het opschrift van brieven, paketten
enz.; de betaalplaats van eenen wissel; eene
aanbeveling; in Engeland: vertoog, verzoekschrift bij eenig staatsligchaam inge4iend;
adresboek, almanak met aanwijzing van
de woonplaatsen der bedrijvige personen;
adreskantoor, eene inrigting in groote ste
den, waardoor men huizen huren en verhuren. dienstboden bekomen, geld aanvragen
of aanbieden kan enz.; het eerste werd in
de vorige eeuw te hamburg opgerigt; adresséren, aan iemand rigten, het opschrift op
brieven enz. schrijven; aanbevelen; adressánt, m. een aanwijzer of aanbeveler.
Adresse, f. fr., de geschiktheid, vaardigheid.

ad restituendum, z. restitueren; a drittura, z. ond. dirigeren; adret, z. ond. adroit;
ad rhombum, ad rhombum nihil facit, z.
ond. rhombus.
Adriaan of Hadriaan, lat.

mansn., eig.
iemand uit A d r i a (tegenwoordig Atri in
Italië), van waar keizer Hadrianus geboortig was; adrianisten , pl., eene secte
van wederdoopers in de lOde eeuw, naar
Adriaan Hamstädt dus genoemd; aanhangers van den toovenaar Simon, in de Hand.
der Apostelen voorkomende.
Adrogatie, f. lat. Jur., de aanneming tot
kind van iemand, die niet meer onder va
derlijke magt staat; vgl. adoptatie.
adroit, fr. (spr. adrod), ook adret, gegeschikt, handig, behendig, vlug; afgerigt,
sluw, listig; adrittura, (eig. adroiture, spr.
adroatüur'), Mere., ronde en eerlijke handelwijze.
a droite, fr. (spr. a drodt'), regts, regtsaf.
Adschak divan, m. perz.. eig. staande
divan, eene zekere raadsvergaderingin Konstantinopel, bij welke niemand mag zitten.
adsciscéren, lat. (adsciscre), toeëigeflea, verwerven, aannemen; adsctum nomen of a. cognomen m. een aangenomen
naam of toenaam.
Adscribéren, lat. (adscribre), toesclirj
adscriptio, f. de toeschrij- -ven,toëig;
ving; adscriptusglebae, een tot den grond
of bodem (çjleba) behoorende lijfeigene, die
de plaats van zijn oponthoud niet mag veranderen.
ad sec ndas nuptias of ad secunda rota,

lat., tot eentweede huwelijk (overgaan).
ad separatum, z. separeren; ad serenissimum, z. serenissimus ; ad specialia en
ad speciem, z. specie.
Adspectus of adspect, z. aspect.
Adspersoñum ofAspersorum, nw.

lat.,
de wijkwast ter besprenging in de R. K.
kerk; wij vat.
Adspirant, z. Asp—.
Adstánt, m. lat., een

helper, bijstander.

ad statum lege'ndi, lat. tot dooi-lezing.

AD VOCEIW.

ADSTIPULEREN.
Âdstpuléren, lat. (a (istipulãti) , toe.

stemmen, hijvallen, oereenkomen in gevoelen; adstipulãtie. f. de in- of toestemfun8, bijval; adstipulãtor, m. die instemt,
toestemt, evenveel weder belooft.
adstringéren, lat. (adstringre), Med., zamentrekken, verbinden, stoppen; ad stringentia of adstringerende middelen, zamen
trekkende artsemjen ; adstrIctiç, f. de za-

mentrekking.
ad summam, z. summa.
ad superiörem judicem (lat.) appellé ren of provocéren, zich op den hoogeren

regter beroepen.

ad tempus , z. tempus.
a due (spr. doe'-e) a tee, it., l%luz., tweestemmig, driestemmig ; a due cordi, op
twee snaren ; a due voci (spr. —wótsji),

voor twee stemmen.
Aclüfe, f. (arab. ad-dufu, trommel), een
oostersch speeltuig, een metalen, met een'
steel voorziene hoepel of ring , waarover
eene huid is gespannen cii waaraan schei-.

letjes hangen.
Adulaar, rn de maansteen, meestaiwitte
veidspaat , inz. op de A d al a in Zwitserland.
aduléren, lat. (adulãri), vleijen, liefkozen, fl ikilooijen, naar den mond praten,
piuimstrijken ; adulãtie , f. de vleijerij,

pluimstrijkerij; adulateur, m. fr., een lage
vleijer, Ihikilooijer, pluimstrijker ; adulatórisch, laf vleijend, flikilooijend.
Adûlter, m. lat., een echtbreker; adultëra, £ eene cchtbreekster; adulteréren,

echtbreken; vervalschen, verdraaijen ; adulterãtie, f. Jur., de vervalsching, namaking;
adulterator , in. een vervalseher, valsche
munter ; adu1terum , n. de echtbreuk;
adulterinus, m. iemand in overspel geteeld.
ad ultimum, z. ond. ultimus.
Adültus, rn lat., een volwassene, mon.
dige; Adultus en Adulta, bijnarnen van

Jupiter en Juno, met welke zij door trouwzuchtigen werden aangeroepen.

lat. (adumbrãre) , Piet.,
schaduw maken , schaduwen , ontwerpen,
schetsen , de eerste grondlijnen trekken,
overschaduwen, verduisteren; ook bewimpe
len, vergoêlijken ; adumbrtie , f. de schaduwing, de schets der onitrekken; het ontwerp.
ad unguern, lat., op den nagel, op de nag( pro i, d. i., zeer naauwkeurig, zorgvuldig.
ad unurn (omnes), lat., alle zonder uitzondering.
AdurezitTa, pl. lat. Med., brand- of bijt.
adumbréren ,

middelen; z. v. a. pyrotica; adustie, f. het
branden, bij ten.
ad usum transferéren, z. transfereren.
ad utnimqueparãtus, lat., tot beide be-

reid, 01) beide gevat.
ad valvas curiae, lat., aan de deuren v. h.

vi

raadhuis; a. v. ecciesae ofternpi, aan de
kerkdeuren.
advenant of d l'avenant, fr. ( spr.
—aw'itdng) , naar verhouding, naar o.-ii-

standiglieden; aangenaam, hupsch.
Advent, m. (lat. adventus), de aankomst,
inz. de toekomst van Christus, de adventtijd, de vier voorbereidingsweken voor kers-

mis.
adventitia bona, z. bona.

lat. Gram., hetbijwoord;
aciverbiaal , adverbial,ter, bijwoordelij k;
adversa pars, z. ond. pars.
Adverbium, n.

Adversarus, rn

lat., adversaire, fr. (spr.

adwersir'), eene tegenpartij , een vijand,
wederstrever ; adversarin , ( adversarma),

Pl., schriften of boeken , die slechts op de
voorzijde beschreven worden; aanteekenin
, memorieboek , mengel--genvorali
schrift, kladboek; adverséren, 1a. (adversari) , weêrstreveii ; adversatief, verzettend, tegenstellend; adversiteit, f. de wederwaardigheid , het ongeval ; adversitor,
m. een rom. slaaf., die zijnen meester moest
afhalen en begeleiden; ex adve'rso, lat., v.
de tegenovergestelde zijde.
Advertance , f. fr., (spr. adwertdns'),
aandacht, opruerkzaamheid, oplettendheid.
advertéren , avertéren , fr., berigten,

aankondigen, inz. door de dagbladen, waarschuwen ; advertentie , f. (fr. avertisse ment), aankondiging, bekendmaking, berigt in de nieuwspapieren.
Advies, advijs, fr. avis (spr. awl), n.,
aviso, it. m. berigt, narigt, melding, boodschap ; oordeel, gevoelen, raadgeving, teregtwijzing in eene zaak; avis au lecteu'r
(spr. awlzo-leicteur), let wel! laat het u
niet vergeefs gezegd zijn! eig. berigt aan
(Len lezer ; advies of adviesbrief, berigtbrief, inz. van den trekker eens wissels, aan
den betrokkene, adviesjagt, postschip, een
klein vaartuig ter snelle overbrenging van
brieven of berigten ; advisãtie , f. nari&t,

inlichtingen ; avisatio de perjurio vitan-

do, mv. lat. Jur., de waarschuwing voor
meineed; adviséren, aviséren, meiden, berigt geven, raden.
Advitaliteit, f. lat. Jar., h. vruchtgenot,
het levenslang gebruik eener zaak.
Advokaat , m. (lat. advocätus, eig. de
bijgeroepene) , zaakbezorger, voorspraak,
verdediger voor het geregt, pleiter; advocatus dii, gods-advocaat, advocatus diabali, duivels -advocaat, naam der personen,
die hij heiligverklaring in de R. K. kerk
voor en tegen de eanonisatie pleiten ; a.
ecclesiae , beschermheer,, schutsheer der
kerk; advocéren, tot zich roepen, ande
ren voor h. geregt vervangen, in regten
dienen , voorspreken; advocatuur, f. h.
ambt eens pleiters, verdedigers, zaakverzorgers, de zaakwaarneming.
ad vocern, z. ond. vox.
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AEQUILATERUM.

ADVOYTER.

Advoyer, z. Avoyer.
Acly, waarsch. eene verkorting van het
fr. a tij 0 t! r d' h iii, (spr. ozjoerdu'I), soms
voor de dagteekening van notariële en andere stukken geplaatst.
AdynaniTe , f., gr. Med., de zwakte
krachteloosheid, het onvermogen; adynámisch, zwak, onvermogend, krachteloos;
adynatocresie, f. een te losse zamenhang
of menging der onorganische deden.
Ad-ton, ad-turn, n. gr., het allerheiligste , binnenste in heidensche tempels,
alleen voorpriesters toegankelijk; eene verborgene plaats, schuilhoek.
Aeàcus , oudgr. koning van Aegina,
volgens latere fabel een der drie regters in
de onderwereld; Aeaciden, bijn. van Achil
les en Pyrrhus, kleinzoon en achterkleinzoon van Aeacus.
Aedicuula , f lat., een huisje, kleine ternpel, kapel; eene nis om beelden in te zetten.
aedificéren , lat. (aedificãre), stichten,

opbouwen, onderwijzen, sterken, gerust
stellen ; aedificãtie, f. stichting, opbou
wing, versterking.
Aclii, m. lat., een aanzienlijk overheidspersoon in Rome, een bouwmeester,
opziener der gebouwen.
Aecliologie, f. gr., welvoegelijkheidsleer.
Aeditius, n. lat., de koster, kerkbewaar der; een romeinsche deurwachter; bediende des priesters bij de Ouden met de huis-,
zorg belast.
Aedottis, f. gr. (v. aidojon, de schaamte), Med., de ontsteking der uitwendige teeldeden ; aedoiodynia, f. de pijn aan dc tee!deden.
Aeger, m. noord. Myth., de god der zee,
gehuwd met Rana, vader van de 9 golvenmaagden.
Aegide, Aegis, f. ge. (aigi's), eig. geitenvel; het borstschild van Minerva, dus
genoemd naar Aegis, een fabelachtigmonster der oudheid, door Minerva gedood; in
't algem. een schild; Aegidus, mansn.,
met een borstschild gewapend, bij ons Gi 1ijs, Jillec.
Aegagropilai , pl. gr., gemzenkogels,
steenkogels in de maag der klipgeiten; haarballen inde maag der herkaauwende dieren.
Aegis, Aigis, f. gr. Med., eene witte vlek
of likteeken op het hoornvlies.
Aegilops , m. gr. Med. , het geitenoog,
eend kleine diepe celachtige zweer aan den
binnenhoek der oogleden ; Bot., dolik en
wilde haver.
Aegolthron, n. gr., geitendood, geitenpest (Ranuncu1usflammit 1a, L.), en aego

p o diu m, n. geitenvoet, karwei, twee plantensoorten.
Aeipathe, f. gr. Med., bestendig lijden,
voortdurende zieke lij kheid.
Aelem , een standaard met de halve
maan, hij de Turken als eene soort van or-

deteeken geschonken; ae1emdarus, rn de
drager van zulk een' standaard.
Aemilus , Aemilianus, lat. mansn., de
innemende, hevallige; vr. Aemilia en Aesniliana.

aeinuléren, lat. (aemulãri), wedijveren,
nastreven, nabootsen; aemulätie, f. de wedijver, naijver, navolging.
Aenauten, pl., menschen, die altijd op
schepen leefden.
Aenectöres, p1., trompetters en hoornblazers lij grieksche en romeinsche iegers.
Aenis, f. bijnaam van Venus naar ha
ren zoon A en ë as; Aenis, Aeneide, Virgilius' heldendicht van den beroemden trojaanschen held Aeneas, zoon van An-

chises.
Aenigma, n. gr., een raadsel, duistere
zegswijze of vraag; aenigmatisch, raadselachtig, duister; aenigmatiséren, raadselachtig spreken.
Aeolus, rn gr. (Aiólus), Myth., de windgod of god der winden ; Aeolusharp , de
windharp, een raam met twee zangbodems
en twaalf snaren, die door den wind geluid geven; ook iron.: het fluiten van den
wind; aeolmne, f. een door Esch enbach
uitgevonden speeltuig; aeo1ip il e f. de windkogel, dampkogel ; ook de hermetische
blaasbalg ; aeólisch, winderig, stormachtig; ook een der vijf grieksche toonvallen
ofdialecte i ; açolodicon, n. een door Reich
uitgevonden instrument, dat als een klavier
bespeeld wordt.
Aeön, m. gr. (aion) , lange tijdduur,
eeuw, leeftijd; het wereldbestuur; ook een
kwaaddoend ( !)emiurgos) en een goeddoend
wezen (Christus) naar de leer der gnosticken; Aeönen, pl., onmetelijke tijdruimten,
eeuwigheden.
aeque lanx, lat. gelijke schaal, strikte
geregtigheid ; aequa lance, met gelijke
schaal, onpartijdig ; aequo anlmo , gelijkmoedig, met zielsrust; aeuum et bonum,
regt en billijk.
Aequaal, lat. (aequalis), gelijk, evenredig, even oud; aequãles, pl., tijdgenooten;
aequãlia, Pl. geiike grootheden; aequaliteit, f. de gelijkheid, billijkheid.
Aequanimiteit, f. de gelijkmoedigheid;
zielerust.
Aequãtie, f. de vergelijking, evening;
aequatie -uurwerk, ccii uurwerk ter bepa
ling van den waren en middelbaren zonnetijd; aequãtor; m. de gelijkmaker; de evenaar,, evennacli tslinie aequatoriaal-projectie, z. projectie; aequatoriaal sector,

m. eene lijn, die den evenaar doorsnijdt.
Aequidistant, op geljken afstand, even

ver verwijderd.
Aequi1atrum, n. eene geljkzijdige figuur, iiiz. zulk een driehoek; aequilateraal,

gcljkzijdig.

AEQUILIBRIUM.

AETIAN ERS.

Aequilibrium, n. het evenwigt; Aequilibrist, m. die het evenwigt weet te houde n , een koorddanser, kunstenmaker.
Aequinoctium , aequinox, m. lat. , de
nachtevening, de tijd, waarop dag cn nacht
even lang zijn, lente en herfstaequinox;
aequinoctiaal, wat tot de dag- en nachtevening behoort, b. v. aequinoctiaalcirkel, een cirkel aan sommige uurwerken, ter aanduiding van den waren zon
-linie , z. v. a.-netijd;aquocl
aequator , aequinoctiaal-stormen , stormen ten tijde van den aequinox; aequinoctiaal-zonnewijzer, een zonnew., die
overal op aarde bruikbaar is. .
aequiparéren, lat., gelijk maken; aequiparátie, f., de gelijkmaking.
aequipollént, lat., gelijkgeldend, van
gelijke beduidenis, b. v. van woorden; . ae-

ting, verdunning des bloeds; aéroscopie,
f., de luchtwaarneming; aerostaat, m. of
aerostátische machine , een luchtbal ,
luchtschip ; fig. een windbuil; aerostatische proeven, proeven om in de lucht te
zweven; aerostatica, f, de leer van hei
evenwigt, de kunst om in de lucht te
zweven; aerostiers, pl. fr. (spr. --rostié)
luchtschippers, zij, die zich v. eenen luchtbal bedienen; aerotónon, n. gr., een windboog, schietwerktuig, waardoor de pijlen
door de kracht des winds worden voortge-

quipolléntie, f., dc gelijkg eldendheid, geheele overeenkomst van beteekenis.
Aequiteit, f, lat. (aequitas), de billijkheid.
aequivaléren, nw lat., evenveel gelden,
gelijke waarde hebben; aequivalént, n. eene
gelijke waarde, schadeloosstelling, vergoeding; als adjectief: gelijkwaardig; aequivaléntie, f. de gel^kwaardigheid.
aequivoque, lat. (aequívócus) of équivoque, fr. (spr. ekiwók), dubbelzinnig,
twijfelachtig ; verdacht , onzedelijk ; als
subst., de dubbelzinnigheid , onzedelijke
taal, woordenspel; aequivocátie, f. de dubbelzinnigheid enz.
Aera, lat. aera , f., de jaar- of tijdrekening, de wijze van jaartelling van een be-

paald tijdstip af.
.Aeraráum, n . lat., de staatskas,in het oude Rome; de schatkamer, de kas van land,
stad of kerk; aeráriseh, wat de schatkist

betreft.
aërifórm, nw lat. (van het lat. en gr.
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dreven.
Aesculus, f, lat., de paardenkastanje.
Aesculaap , Aesculapáus , de god der
geneeskunst bij de Grieken; aesculapen,
zeer bekwame geneesheeren.
Aesthësis, f, gr., (aisthésis) , het gevoel, gevoelvermogen, aestheteriën, pl. de
zintuigen; aestheterium, n. het gevoel -,
gewaarwordings- vermogen.
Aesthetiek, aesthetics, F. (van het gr.
aisthetikós, tot gevoelen geschikt), de leer
van het gevoel en den smaak, de weten
kunst; trans--schapvnetod
cendentale aesthetics, -de bovenzinnelijke
schoonheidsleer, de leer der begrippen van
ruimte en tijd; aesthet^cus, m. een leeraar
in den goeden smaak ; aesthëtisch, wat
tot dc leer van gevoel en smaak behoort;
smaakvol, schoon ; aesthetisch gevoel ,

kunstzin, schoonheidszin, smaak.
aestiméren, lat. (aestimáre), schatten,
waarderen, hoogachten; aestimátie, f. de
schatting, prijswaardering; achting; aestimátor, m. een schatter; aestimator litis,
die de waarde van de regtszaak bepaalt of
schat; aestiinatoria actio, f, eene regtszaak
van schatting of waardebepaling.
Aestuarium, m. lat. Med., eene zweetka st .
Aetacismus, z. itacismus.

aër, m. lucht), luchtvormig, luchtaardig;

aetas, f. lat., de leeftijd, de menschen-

nërdáten, de luchtgeesten van Paracelsus
en zijnen aanhang; aërobaat, m. een lucht
haarklover, vitter, betweter -wandelr, ;
aerodynamica, f, leer van de kracht, de
drukking der lucht ; aërographie , f. de
luchtbeschrijving; uërolithen, pl., luchtsteenen, uit de lucht gevallen steenen; aërologie, f. de luchtleer, luchtkunde; ae-romantle, F. de voorspelling, waarzeggerij uit
de gesteldheid der lucht; . aëromechanica, f., z. v. a. pneumatica (z. a.); aërowel,

ouderdom ; aet. legitima, de door de wet
vereischtej aren; aet. pubertatis, de mondigheid; aet. pupilláris,. ,de minderjari ghe i d; aet. virilis, de mannelijke jaren, de
mannel. leeftijd; aetátis suae, van zijnen

n., z. v. a. manna (z. a.); aërometer, m.

Aethnophrónen, eene christensecte der
7de eeuw, die zich met waarzeggen en tooverij op hield.
Aethiops, m. een moor; ook een bijnaam
van Jupiter.
Aethomma, m. gr. Med., ogontsteking.
Aetiáners, eene christensecte, the den
Zoon eene geheel andere natuur dan den

de luchtmeter; aërometrie, f. -de lucht meetkunst, luchtmeting, luchtkunde; aëronaut, m. een luchtschipper, luchtvaarder; aëronautica, f., de luchtvaartkunst,
de kunst om in en door de lucht te varen;
aërophobie, f. de luchtvrees, luchtschuwheid; de vrees voor de opene, koude lucht;
aërophoor, m. een luchtdrager; aërophórisch, luchthoudend ; aërósis, f. de luch-

leeftijd.
Aether, m. gr. (aithér), de hoogere, reinere lucht ., de bovenlucht ; de lichtstof;
Chem., eene zeer fijne, doorzigtige, vlui ti gge vloeistof van stcrlen reuk en smaak,
ook n a p h t a genoemd.

Vader toekende.
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AETIET.

AFFRONT,

Aiet, rn. gr., de adelaarssteen, k l ap
perteen, welken de Ouden als belioediniddcl tegen vele onheilen droegen.
AetioIogie f. gr. de aanwijzing der oorzaak of reden; Med., de leer van de oorzaken der ziekten, z. pathologic.
Aëtoom, n. gr. Arch., de gevel.
&ffábel lat. (affabilir) , spraakzaam,
vriendelijk, innemend enz.; affabi'le, it.
Muz. , Lefelijk aangenaam; affabiliteit,
f. de minzaamheid, innemendheid.
Affaire, f. fr. (afér'), de zaak, aangelegenlicid ; dc bezigheid, verrigting ; het
voorval, gevecht, schermutseling; de regishandel, liet geding; affaire d'antour (spr.
—damoer), een liefdeliandel, acne minna
rij; affaire de coeur (spr. —keur), acne
zaak van het hart , liefdezaak; affaire dhonfleur, (spr. —done'ur), cane zaak van eer,
een tweegevecht; geaffaireerd zijn, druk

als zoon of dochter (geafluliëerde) van cenc
orde of een klooster aanzien, opnemen, of
de voorregten cener orde deelachtig maken;
affihiãtie, f., de aanneming als kind, ook als
lid van een genootschap, acne orde, vrijmetsciaarsloge, zonder de gewone formalieiten
of inwijding.
afiìnéren, fr. louteren, fijn maken, zuiveren; afdrijven van metalen; aflinage, fr. (spr.
—naazj' ; loutering, zuivering , afdrij ving
der edele ertsen, der suiker enz.; de plaats
dier loutering; a ffi nerie, f. werkplaats waar
men ijzerdraad trekt of ijzer zuivert; opge
rold ijzer ofijzerdraad ter verwerking.
affingéren, lat., verkeerdelijk toeschrijven, aandichtcn.
affinis, m. lat., zwager; affiniteit, f. de
verwantschap , zwagerschap ; maagschap;
Chem., keurverwantschap; overeenkomst,

bezig zijn.
fr., uithongeren; affameur,
m. die hongersnood sticht, gebrek aan levensmiddelen veroorzaakt.
Afféct, m. lat. (affectus v. afficre), een
levendig gevoel van genot of leed, acne levendige gemoedsbeweging, opwelling, spann ing; hartstogt; soms ook 'warmte, vuur;
ontroering ; afféctie , f. de genegenheid,
guns neiging; Med., elke indruk op het
Jigehaani, mi. acne ziekelijke gewaarwor
ding; geaffectioneerd, 'welwillend, genegen, gunstig, van harte toegedaan.
affecteren, lat. (affectare), zich gekunsteld, gemaakt, gedwongen gedragen; voorgeven, den schijn aannemen, veinzen, pra
len; affectãtie, f de gemaaktheid, dc gedongenheid ; schijngevoeligheid; affectiönispretiurn, n. een liefdcsgeschenkje.
affarnéren,

affermeren, z. affirmeren.
affettuöso of con affetto. it. Muz., harts-

togtelijk, met gevoel, warmte, aandoening.
affettuosissimo en affettuosissame'nte,

hoogst gevoelig; aandoenlijk.
affi buléren , lat., aanhechten, vastmaken; affibulãtie, f. dc aanhechting.
Affiche, f. fr., (spr. afiesj'). nv lat., affictie, f. aangeplakt berigt of bevel; toegevoegd blad tot narigt; afficheren, aanplakken, van daar b. v. eene bekendmaking;
oneig. met iets pronken, pralen.
affi céren, lat. (afficre), aangrijpen, roeren, bewegen, hedroeven, indruk maken.

zamenhang.
Affion, een middel om den moed op te
wekken, z. v. a. opium (z. a.).
affirmeren, lat. (affirmare), bevestigen,
beamen, beweren, bekrachtigen; a fiirmándo, heatnend, toestemmend; affirmãtie,f.
dc bevestiging, bekrachtiging; affirmatief,
bevestigend, beamend, bekrachtigend.
Affixum, n.

lat. (affig?re z. affigeren),

toevoegsel, een bijgevoegde uitgang of letter van een woord; ook een aanplakbillet;
Pl. affixa, aanhangsels, toevoegsels; Jur., alles wat aard-, muur-, band-, spijker- en nagelvastis; affixio et refix f. dc aanhechting en a fneming.
affligéren, lat. (affligre) , bedroeven,
ners1agtig maken, kommer aandoen; afffictie , f , de droefenis . neêrslagtigheid,
kommer, het lijden, hartzeer; affl itto, it,
(spr. —flietto), bedroefd; con affliziöne, it.
(spr. —flietz—)Muz.,weemoedig,smrteljk.
affluéren, lat. (ajJluére) , toevlocijen,
toestroomen ; aftluéntie, f. de toevloed,
toeloop der volksrncnigte.
Affodil 5 asphodil , ( lat. asphoclélus),
Bot., een bloemgewas, we l ks wortel sappig,
bitter en scherp is; slaaplelie; (B i 1 d e rd ij k
heeft een zijner dichtwerken naar die plant
Affodillen genoemd); affodil-lelie, f. slaaplelie, cene leliesoort, welker geur slaperig
maakt ; gele affodil, goudwortel, goud-

Affiche, affictie, z. oud. affigeren.
Affidavit, n. eng. (spr. ejJicle'evit), de

kruid.
Affreternent, n. fr. (spr. —rndng), Mere.,
de bevrachting, de vracht, het vervoerloon.
affrettcindo , affrettöso , it. Muz. , met

schriftelijk bezworen verklaring, verzeke
ring onder cede, in Engeland.
affigéren, lat. (affigre), aanhechten,
aanslaan, aanplakken; affiche,(spr. affiesj'),
fr., affictie, lat. f., aanplaksel, aanplakking,

spoed voor te dragen.
affreus, ft., affreux (spr. afreu), afschuwelijk, verschrikkelijk, leeljk, ongehoord.
affriandéren, fr . (spr. afrianyd—), verwennen, verlekkeren, aanlokken.

bekcndinakingsbriefje; lee petites affiches,
een advertentieblad in Parijs; affigéndum,

Affront, m. f. (spr. afr ong, v. L. lat. ad
frontem in het aangezigt), opcntlijk aangedane boon, beschimping, bcleediging, eerroof; affronteren, liet hoofd bieden, trotse-

lat., aan te slaan, aan te plakken.
affihiéren, mid. lat., als kind aannemen;

AFFUIT.

AGGREGEREN.

ren, stout onder deoogen treden; honen, beschimpen, smaden, grof beleedigen.
Affuit, (Ir. affut, spr. afz) rn. de legger
of het onderstel van het grofgeschut; affutage, liet affuitwerk; het stellen van het geschut; affutéren , het geschut in gereedbrengen om gelost te kunnen worden.
affünde! lat. (oprecepten) : giet er op of
bij! affüsie f. het opgietsel.
iforfait, fr. (spr. frrfé).
Afrcus, m. lat., de zuidoostenwind.
Aga, rn hij dc Turken een beer, aanvoerder, bevelhebber; b. v. aga der Janitsaren;
kislar-aga, een vrouwen opziener.
Agaat, m. (lat. achates), een steen, dien
men tot (le halve edelgesteenten rekent en
ook, behalve in Oost-Indië , in Italië en
Duitscliland wordt gevonden.
agacéren , fr., tergen , gaande maken,
kwellen, lokken; agacerie, f. de verliefde
aanlokking eener vrouw, kwelling, terging.
Agalactie, f. gr. Med., gebrek aan melk
in de moederborsten.
Agálma, f. gr., liet afdruksel van een zegel; een grafteeken; agalmatolith, m. eene
soort van speksteen, beeldsteen.
Agamémuou, gr. mansn., dc zeer standvastige.
Agami, m. een moerasvogel in Zuid-Amerika, om zijn geluid ook trompet, trompet~
vogel genoemd.
Agamie, f. gr., de echteloosheid; Bot.,
z. v. a. cryptogamie (z. a.).
Aganppe,L gr., eene bron op den

muzenberg flelicon, door den hoefslag van Apollo's gevleugeld paard Pegasus ontstaan;
Aganippftlen, pl. Myth., een bijnaam der
9 muzen of zanggodinnen.
Agapâuthus, m. gr., de sierlelie.
Agápen, pl. gr. (van agapan, liefhebben), liefdemalen bij de eerste christenen
ter gedachtenis van Jezus' laatste avondmaal met zijne discipelen agapëten, pl.,
beminden, geliefden , een vrouwengezelschap bij de eerste christenen; ook mannel.
geestelijken, die voorgaven in kuischhcid
met de vrouwen te leven.
Agatha, gr. vrouwenn., de goede, goedaardige, verk. Aagt, Aagje.
Agathodsemon, m. gr. Myth., een goede
geest, in tegenoverst. van cacodmon,
een kwade geest.
Agath5cles, gr. mansn., die te goeder
faam staat.
Agathologie, f. gr., deleer van liethoogste goed.
a gauche, fr. (spr. g/ioosj') links, ter linker zijde.
Agãve, f. gr. vrouwenn., de edele, beroemde; ook eene naar de aloë gelijkende
ameiikaansche plant, die zeldzaam bij ons
bloeit; de amerikaanschc aloë.
Agende, agenda, f. (van het lat. pl. agenda, eig. de te verrigten zaken, van agere,
;
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handelen, z ageren), het altaar- of kerk-.
handboek, e verzameling van formulieren,
, gebeden bij bijzondere plegtig
heden ; Mere., een memoriaal, kladhoek
agende annuel, fr. (spr. azjangd'—), lijst
van het voornaamste te Parijs op bepaalde
dagen te zien; agens, n. het werkende middel, de werkende kracht; agenten, pl. (lat.
lat. agentia), Chem., werkende middelen;
agent,m., een zaakbezorger, gevolmagtigde;
agent de change, fr. (spr. —sjangzj') een
makelaar in wissels; agent van policie, geregtsdienaar, diender; agentuur of agentschap, het ambt van eenen agent.
a genoux, fr. (spr. a zjenóe), op de knieen, geknield.
ager, m. lat., akker, veld; a. eensuãlis,
cijnsakker, pachtakker; a. enip/iyteutus,
erfpachtakker; a. decimãnus, tiend'akker;
a. novälis , braak-akker , a. parocltiãlis,
parochie-, gemeente-akker; a. vectigãlis,
cijnsbare grond en bodem.
Agerasie, f. gr. Med., het niet verouderen,jong schijnen.
ageren, lat. (ag ë re), handelen. verrijten, zieli houden spelen, voorstellen als

ä

L

-

;

tooneelspeler; tegen iemand ageren, hem
geregtelijk aanklagen, vgl. actie.
Ageuestie, f. gr. Med., het onvermogen
om voort te telen de onvruchtbaarheid.
Ageustie, f. gr. Med., het onvermogen

om te smaken of proeven; ook liet vasten,
nuchter blijven.
aggiustatame'nte, it. (spr. aclzsjoest—)
Med. , zeer naauwkeurig, stipt.
aggIomerren, lat., tot een bal, kluwen,
klomp vormen; agglomeratie, f., de opwinding als tot een bal of kluwen; de uitwendige aanzetting op opbooping.
agglutineren, lat., aanlijmen, uitwendig verbinden; agglutinántia , pl. Med.,
kleefmiddelen, verbindende, zamenlijrnen
de geneesmiddelen; agglutinatie , f. de
aanlijming, de vereeniging van de wonden
der lippen.
aggrandéren ofagrandéren, fr. vergrooten; rijker, aanzienlijker worden; aggrandissement (spr. agrangdis'mdng), de vergrooting.

aggratiéren, lat. Med., genade schenken;jus aggratidncli, het regt daartoe; aggratiãtie de genadegift.
aggravéren, lat. (aggrav&re) , verhoogen, vergrooten, strafwaardiger maken, verergeren, verzwaren; aggravãtie, f. de verhooging, bezwaring, b. v. der straf.
aggredéren, lat. (aggr&li), aangrijpen,
aanvallen.
aggregéren, lat. (aggregare), ook agre
éren , Mere. , bijvoegen, toevoegen , hijtellen, verzamelen; aggregaat, n. het opgehoopte, de verzameling van gelijksoortige deelen, Arith., de som van vele getallen ; aggregãtie, f. de ophooping, bijeen-
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brenging ; ook de opneming van iemand in
de familie.
Aggréssie, f. lat., de aanval; aggressor,
Ui. de aanvaller.
agiel, lat. (fr. agile, spr. azjIel'), behendig, vlug, rad; agiliteit, f. de vhigheid, behendigheid enz. ; con agilitd, it. ( spr.
aclzjilita), Muz., met viugheid.
Agio, fl it. aggio (spr. addzjio), Mere., h.
opgeld, de meerdere waarde van bankgeld
boven kasgelci, of van betere of meer gewilde
boven slechtere muntsoorten; agio-conto,
n. rekening over winst of verlies uit de omzetting van wissels en muntspeciën; agiotage fl. (spr. —taazj') kunstgrepen in den
effecten-handel om de prijzen te doen dalen
ofrijzen, wisselwoeker. actiehandel; agioteur, rn een woekeraar met wissels, actiehandelaars; een mensch niet kiesch in de
middelen om geld te winnen; agiotéren,
woekerhandel drijven.
Agionieten pl., aanhangers eener secte
onder de regering van keizer J u s t i n i aH U S.

lat. (agitare), bewegen, verontrusten, aandoen; agitãtie, f. de onrust,
gcmoedsbeweging; agitator, m., de drijver
eenerzaak; ook de opruijer; agitãto it. (spr.
adszjitato), 1luz., woelig, onstuimig; con
agitazione, (spr. adzjitaatzjöne), Muz. onrustig.
agitéren,

Aglala, z. Gratiën.

Agligak, eene werppijl der Groenlanders.
Aglutitie, f. lat., volstrekt onvermogen
om te slikken.
Agnaten , Pl. lat. (agnãti), de naaste
bloedverwanten van vaderszijdc, de manne
ljke aEstammelingen van denzelfden vader
in verschillende liniën, (zwaardzijde), in tegenstelling van co II naten, (z. a.); agnãtie, f. bloedverwantschap van vaderszijde.
Agnes, Agneta, vrouwenn., (van het gr.
agnos, onervaren of lat. agnus, lam), de
onnoozele, de onwetcnde.
Agnitie, f. lat., de erkenning.
Agnoëten, Agnoites, pl. ketters der Gde
eeuw, die aan de alwetendheid van Christus
twijfelden; agnosie, f. onkunde, onwetendheid.
Agnominatie, f. z. v. a. paronomasie.
Agnoscéren, lat. erkennen, voor geldig

verklaren, b. v. eene oorkonde, onderteekecnz.
Agnosie, 1. lat., onwetendheid.
agnus Del, m. R. K. lat., een godsiam;
een gewijd stukje -was in den vorm eener
mcdailje, met een lam en een vaantje aan
de eene en een' heilige aan de andere
zijde; een amulet tegen storm en onweêr en
duiveislisten; een lat. gebed hij de kath.
mis met den aanvang der woorcEen in Joh.
I, 36; agnus castus, m. lat. Bot., de kuisch
boom, zekere heester.
Agonarch, m. gr. (van agon, strijd), een
fling

AGRONOMIST,

opziener over de olympische kampspelen;
Agonie, de doodstrijd, doodsangst, zielsangst, benaauwdheid ; agoniséren of in
agöne (lat.) zijn, op sterven liggen. met den
dood worstelen; agonist, rn. gr., een kampvechter; agonistárch, 1'. de vecht-, worstelkunst; agonistieken , pl., oude christensecte, die met den vorst der duisternis in gestadigen strijd waren; agonstisch, strijdend , worstelend; agonographie , f. de
strijdbeschrijving; aganothëten, pl. kampregters bij de olympische spelen; agonylieten, pl. gr. ketters der 71e eeuw, die
het knielen bij het bidden afkeurden.
Agoranoom , m. gr., marktmeester.
Agraffe , f. fr. Arch., een grijphaak,
klamp ; een sieraad aan het eind van eenen
boog enz. ; ook een haakje of gesp tot
tooisel.
agranderen, z. aggranderen.
agrarische wetten, lat. , akkerwetten
bij de Romeinen; agrarhim., n. het hoe-

vegeld.
agreéren . fr., gunstig aannemen, zich
laten welgevallen, believen; bevoegdheid
geven;voor goed erkennen; agreábel, aangenaam , lief, aannemelijk ; agrement, n.
( spr. agre'mang), bevalligheid, aangenaamheid, vergenoegen; goedkeuring; sieraad,
versiering aan kleedij.
Agréage . I., (spr. —cIazj), liet makelaarsloon, z. v. a. courtage, (z. a.)
Agregratie, z. aggregatie.
Agrergográphie, £ gr., beschrijving

der
akkerbouw-gereedschappen.
Agresséren, fr., aanvallen, twist maken;
agresseur, m. aanvaller, rustverstoorder;
éi 5 f. de eerste aanval, aanranding;
agressieE aanvallend, aangrijpend.
Agrést, m. lat. (agresta), het sap van onrijpe druiven, de olie van onrijpe olijven.
Agricila, m. lat., akkerman, landbouwer, boer; agricultuur, de landbouw, akkerbouw.
Agrifolum, z. acrif'olium.
Agriminist, m. fr., verkooper

of maker
van kleine modewaren, sieraden, enz.
Agrimona , f. lat. Bot., leverkruid,
boelkenskruid, zekere plant.
AgrionIa, pl., een oud gr. bacehusfeest,
waarbij raadsels werden opgegeven ; agriothën, eerie raadselverzameling, raadselboek.
Agriophaag , m. gr. een wild-eter, een
die van het vleesch der wilde dieren leeft.
agriothyinie, f. Me d., woeste inborst, woestheid bij krankzinnigen, waanzinnige moordlust.
Agrippa, In., en Agrippina, lat. namen,
eig. verkeerdgeborene, die met de voeten
het eerst ter wereld komt; agrippynsche
geboorte, Med., cciie voetgeboorte.
Agronomist, m. gr., een wetenschappelijk gevormd landbouwer; agronomie, f.
de landbouwkunde; agromanie, C de land-

ALA.

AGROPILEN.

bouwzucht, overdrevene liefde voor den akkerbouw.
Agropilen , pl. fr. , haarballen in de
maag van vele herkaauwende dieren, gemzefll)allefl.
Agrostographie , f. gr. beschrijving der
grassoorten ; grasbeschrij ving ; agrostologie, f. de leer der grassoorten.
Agrouperen, z. groeperen
Agrümen, Pl. flW. lat. ( agrumen,

pl.

agrumina, van het lat. acer, zuur), zure

vruchten, scherp zuursmakende vruchten:
als citroenen, oranjeappels enz.
Agrypnie , f. gr. Med., de slapeloosheid, vooral hij haastige koortsen ; agryprocöma, fl. het waken met groote slaaplust.
Agul , rn Bot., een doornstruik, op welks
bladeren men des ochtends een buikzuive
rend manna inzamelt, de mannaboom.
Aguti, fl N. H., het varkenkonijn, een
langneuzig konijn, inz. op de Antillen.
Agynïe, f. gr., het leven zonder vrouw,
de vrouweloosheid; agyniërs, pl., eene sekte
der 7de eeuw, die den echt voor geene goddelijke instelling hielden, en daarom niet
trouwden ; agynus, m. die geheel geene
vrouw heeft ; Bot., zonder stamperijes.
Agrten , pl. gr. , weleer zwervers, die
goddetijken bijstand voorgaven , thans onkundige geneesheeren, kwakzalvers.
Ahab, m. hebr. naam, z. v. a. des vaders broeder.
Ahasvërus, ni. hebr. naam, z. v. a. vorst
( hebr. Altascitverôsch , dos eig. A/tasvrus
uit te spreken).
d haute voix, fr. (spr. a /soot'wod), met
luider stem.
Ahören, pl. Myth., kinderen, die na hunnen dood niet ontvangen werden in de zalige
gewesten, maar aan den ingang moesten
wachten, tot de tijd was verloopen , dien zij
hadden moeten uitleven.
Ahrimanes , z. Ormuzd.

Ai, m. (spr. a-i), de luiaard, een viervoetig dier in Brazilië te huis, dus genoemd
naar het geluid, dat hij geeft.
Aide, rn fr., (spr. id') hulp, bijstand;
helper ondersteuner, aide-de-camp (spr.
—kdng) , generaal-adjudant ; aide-major
(spr. —mazjór), adjudant.
aigre-doux, fr.(spr. —ig'rdde), zuurzoet,
gemengde smaak van zuur en zoet.
Aigrefin, rn fr. (spr. ég'rfing), een sinwert, boze knaap.
Aigrette, f. fr. (spr. égrett') de witte reiger, een vogel in Perzië, een bos van rei ervederen, reigerpluimbos, ook zeker vrouwelijk hoofdsieraad.
Aigréren , fr. (spr. igr—) , verbitteren,
verzuren ; aigreur, fr. zuurheid; verdriet,
bitsheid ; pl. aigreurs, Med., zure opris
ping, zuur in de maag; bij piaatsnijders,
harde plaatsen, te diepe groeven.
,

g
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Aiguade, f. (spr. eeglidad), Mar., de

plaats der waterverversching voor schepen.
Aiguillette, f. fr. (spr. eegwieljitt'), de

veter, nestei, ook een militair sieraad.
Ailerons, p1. fr. (spr. él'rong), Mil.,
kleine buitenwerken der vestingen.
aimable of aimabel, fr. (spr. eemdbl),
beminnelijk, bemirinenswaardig ; als subst.
aimable, m. een pronker, modegek.
Air, P. fr. (spr. ir), 1) het uiterlijk aanzien, het gelaat, de houding, het gebaar;
de wijze van zich deftig te gedragen: van
daar zich een air of airs geven, zich deftig,
grootsch voordoen ; 2) een lied, gezang,
een airtje, zie aria.
Aise, £ fr. (spr. iz') genoegen, gemak,
welstand, gegoedheid; d son aise zijn,
leven, ruime bestaanmiddelen hebben, opgeruimd zijn; aisance, f. (spr. izangs') de
ongedwongenheid in houding en manieren;
gemak, weigesteldheid; voorregten enheer
lijkheden.
Aitiologie, z.

Aetiologie.

Aja, ajo, z. Aga.
Ajantiden. pl., afstammelingen van Ajax,
een aanzienlijk geslacht te Athenen, waartoe
Alcibiades behoorde.
(ijour, fr. spr. azjóer), doorzigtig
, doorbroken , getralied; slechts ingerand (van
edeisteenen); Mere., tot op den loopenden
dag in orde.
Ajournement, n. fr. (spr. azjoern'mdng),
de dagvaarding, het uitstel tot een' bepaal
den dag; ajourneren, z adjourneren.
a Jove princip ium, lat., de aanvang met
God, de geestelijkheid vooraan.
Ajus Locütius, (v. aio ik zeg en loquor,

ik spreek), de god der spraak, die bij de Ro
meinen eenen tempel had.
ajusterenen ajustement, z. adjusteren.

Akademie

enz., z. ac- enz.

i la—, fr, op of naar (deze of die manier
of wijze); d la baisse, z. baisse; d la bonne
heure, te goeder uur, welaan! goed! het
zij zoo! dat moge zoo zijn! ci 1' abri, beschut, beveiligd, onder de hoede, 1 l'amiable, in der minne; â la campagne, z.
campagne ; ci la citasse , ( spr. sjdss'),
jagtaardig; jagtspel; d lafin, (spr. —fing),
op het einde, ten slotte; cilafrançaise(spr.
—frangss'), naar fransche manier, op zijn
fransch; â la guerre (spr. gitir'), als in den
krijg; een biljartspel; a la qrecque (spr.
—g-re/dc'), op zijn grieksch; â la /iuite (spr.
—haat'), in der haast, in aller ijl; a la
hausse, z. hausse a la ligne (spr. liinj"),
van de lijn af, een nieuwe regel; Cl la mode,
naar den (tegenwoordigen) smaak; a Pan~
glaise (spr. —angliz') op zijn engeisch;
a la renverse (spr. —rangwers'), Muz., omgekeerd, omgeslagen ; a la saison (spr.
—sizong), naar liet jaargetijde, tijdig, van
p, ter snede; a la sourdine (spr. —soer;

dien'),

gedempt (geluid),

in 't geheim, tee

ALABANDISMUS.

ALCIDES.

a Ia suisse (spr. swIess') op zijn zwitsersch; a la tête, z. tête; it l'espagnole (spr.

Albigénzen, eene secte in de E2de eeuw
ontstaan in het landschap Al b i ge ois in
Frankrijk; zij verwierp het pauselijk gezag en erkende den bijbel alleen als geloofsregel; tot op den tijd der kerkhe1vorming noemde men alle latere ketters Albigenzen of Waldenzen ; toen kregen zij
in Frankrijk den naam van ilugeno -
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sluik;

espanjól'), op zijn spaansch.
Alabandismus, m. knoeijerij ., kladderij
in de kunst (naar de stad A. 1 a b a n d a
in Carië , waar een slechte kunstsmaak
heerschte); alabândisch, zot, dwaas, barbaarsch.
Alabaster, z. albast.
Alakdaga, ni., H N. de

ten.
aardhaas, spring-

haas, in aziat. Rusland.
Alalie, f. gr. de sprakeloosheid of stom-

heid.
Alambic, m. fr. (spr. alangbiek), Chem.,
een toestel ter overhaling of destillering,
een destilleerhelm.

eene secte in Portugal, eene soort van illuminaten,als de quakers in Engeland.
Alambrados, pl.,

Alandstof, z. inuline.
Alant, m. Bot., een plantengeslacht,

waarvan de wortel eener soort (Inula heleniurn) als versterkend en siijrnoplossend
geneesmiddel gebruikt wordt.
Aluirich, oudd. naam: de alrijke, aiheer-

schende.
Alarm , gew. allarm, m. (van het it.
all'arrne, te wapen!), oploop, woest getier;

onrust, ontsteltenis, schrik; alarmeren,
doen ontstellen, onrust, schrik, aanjagen,
opschudding maken ; alarmist, m. een
alarmmaker , oploopstichter , schrikver
spreider.
Al , arab. lidwoord, als voorvoegsel gebezigd bij vele woorden om hunne kracht
te vermeerderen, b. v. a 1 c h e in i e, eig.
eene edele, hooge chemie.
Alart , z. alert;

a lat!re , z. latus ; a

Ia tête, z. tête.

f. (van het lat. albus, a,
wit) , een wit priestergewaad, koorof mishemd; albãnus, doopnaam, de witte,
reine. albãtie of albificãtie , het wit maken, de gewaande verandering van koper
in zilver.
Albanénzen, eene secte uit de 8ste eeuw,
die een oorspronkelijk goed en kwaad beginsel of wezen aannam.
Albanezen, eene secte uit de 8ste eeuw
in Albanië, die de erfzonde, de genoegzaamheid der sacramenten en den vrijen
Alba of Albe,

urn,

wil ontkende.
Albást, alabaster, rn gr. (aldbastros),

eene witte korrelige, fijne en harde gipssoort, zachter dan het marmer, en veelvuldig tot sieraden verarbeid.
Albatrö, m. de stormvogel, een zwemvogel van de grootte der zwaan tasshen e
keerkringen en aan de Kaap.
k~.

Albert z. Aalbert. Albertus daalder,

een brabandsehe daalder, zoo genoemd naar
den aartshertog A. 1 be rt , stadhouder der
zuidelijke iXederlanden in de 1 6de eeuw.
Albi fi catie, z. oud. alba.

Albinagïum, 1. Albanagium , jus al-

banagzi, n. mid. lat., (fr. droit d'aubaine),
het eertijds in Frankrijk geldende regt,
waardoor den vorst de nalatenschap van
eenen in zijn land gestorven vreemdeling
ten deel viel.
Albinos pl., wittelingen, een blank,
zwak menschenras met onnatuurlijk witte
huid, witte haren en roode oogen, ook Kakkerlakken, Blafards en witte Negers of Moo,

ren genoemd.
A1bon , n. Grootbittanje, naar de oude,
nu dichterlijke benaming (celtisch : bergland, v. a. van albus, wit, wegens de krijtgebergten der kust), oorspronkelijk alleen
het noordelijk gedeelte van het eiland.
al bisogno , it. (spr. - bizónjo) , des
noods.
Albiet, m. nw. lat., eene delfstof, bestaande uit kiezeizure soda en kiezelzure
altij aarde.
Alborák , m. arab. (van baraka, bliksemen, barku, bliksem), bij de Muhamedanen het paard, waarop Muhamed naar
den hemel reed.
Albrecht , mansn. (verk. van het oude
Adelbrecht), adelbreker.
Albügo, f. lat. Med., eene witte vlek.
Album, n. lat., het witte van eenig ding;
een stamboek, gedenkboek, vriendenrol;
albiséren , met een album rondloopen om
inschrijvers te winnen ; album grcecum,
eig. grieksch wit, Med., 'witte bondsdrek;
album nigrum, eig. wit zwart, Med., muizendrek; albumine, f. lat. (albümen, n.
Chem. , de eiwitstof; albus, in., albies
stuk, een witpenning, zilveren munt in
Keur -Hessen = 10 centen.
Alcãïsch vers, Alcãïcum, n., eeneversmaat, dus ge 0: ml naar Al ' e u U S.
Alcálde , Alcade, m. sp., (van het arab.
al kadi , de regter), een magistraatspersoon ten plaLten lande in Spanje, dorpsregter, dorpsschont.
Alcali , z. alkali.
Alchâtib, rn. arab. (van chataba, prediken)., een prediker in de moskei.n.
Alchimie ofAichemie, f. (ge. met liet
arab. lidw. al), de goudmakerij, de zoogenaainde kunst om goud te maken, de steen
der wijzen; alchimist , m. een goidruaker;
alchimisch of alehémisch, wat tot de alchimie behoort; gehei ovol, raadselachtig.
Abides , lat., een bijnaam van H ercisles, naar zijn grootvader Alceus.
,

ALCOHOL.

ALGOIIITHMUS.

Alcohol, Z. alkohol ; alcoran, z. alkoran ; al corso, z. corso; alcove z. al-

men wil, afkomstig van een' fr. dichter
Alexander, die in de 1 2de eeuw een
dichtstuk schreef: Alexandre ie Grand.
Alexandrynsche bibliotheek, eene verzameling v. 700,000 boekdeelen of schriftrollen te Alexandrië in Egypte, bevattende al de schatten van de gr., rom., i d.,
en egypt. letterkunde, waarvan een gedeelte onder Casar en het overige onder Theodosius werd verbrand; Alexandrynsche codex, een zeer oud afschrift
des bijbels in het britsch museum, dat tot
1098 tot de bibliotheek van den patriarch
van Alexandrië behoorde ; Alexandrynsche school, de geleerde school te Alexandrië, door de Ptolemeën gesticht, van waar
eene nieuwe rigting in poëzij en wetenschap
uitging, die aan dit tijdperk den naam
v. h. alexandrynsche deed geven; Alexan-

kove.
Alcyonieten, pl., eene soort van versteen
de plantendieren , uiterlijk gelijkende naar
vruchten, als vijgen, pèrdn, appelen enz.
Alderman in. eng. (spr. e'lderman),
cig. ouder man, een overheidspersoon in
de steden van Engeland ; 26 personen te
Londen , die met den Lord-major een kiescollegie uitmaken ; ook de angelsaksische
regters.
Aldinen , pl. , oude drukken van veel
waarde uit dc boekdrukkerj van Aldus
Ma nit t i U 5 en opvolgers te Venetië.
Aidscháme, f. arab., een m uh amedaansch

bedehuis.
Ale, n. eng. (spr. eel), een engelsch, niet
gehopt, sterk bier.
Aleãtor, m. lat.. (van alert, een dobbelsteen) , een dobbeiaar , speler , liederlijk
mnsch ; aleãtrum , ii. rustplaats voor
spelers hij de Romeinen.
Alecto, z. Furie.
AIectorin, pl. gr. (alektön, haan), gr.
Spelen ter gedachtenis van een hanenge
vecht, waarmede Themistocles zijne
soldaten aanviiurde ; het hanenvechten;
Alectryomantie, 1'. gr., de hanenwichelarj
hij de Ouden, de voorspelling uit het wegpikken van op een alphabet gelegde graankorrels door eenen haan.
alègre, Ir. (spr. alégr'), wakker, flink,
opgeruimd.
Alemannen. pl. (niet A 1 le m a n n e
cig. vreemde mannen (v. h. oudd. al, el,
vreemd, elders), naam van het voornaamste volk in Z. Duitschland, in tegenoverst.
met de heerschende Franken ; (van daar
den fr. naam A 11 e m a n d s voor Duitscliers
in 't algemeen.
Alembic, z. Alambic.
Alembroth, bij de alchimisten het philosophische zout , een alkalisch wonder-

zout.
Alentours,

pl. ft. (spr. alangtder), oni-

streken, omtrek; omringende personen.
Aleph, naam der iste letter v. h. hebr.
aiphabeth.
Aiepiaes, fr. (spr. —plen'), eene stofvan
zijde en wol.
Alert, fr., wakker, vlug, levendig, flink,
waakzaam, opgewekt, lustig, handig.
Aletheia, f. gr. de waarheid, ook persoonlijk gedacht ; alethophflos , in. een
vriend der waarheid.
Aleuromantie, fr. gr., de meelwigchelarj , liet waarzeggen uit meel- en korenhoopjes.
Alexander, gr., mannelijke helper, menschenredder ; Alexandrynen of Alexandrynsehe verzen ; rjmregds van 12 en

13 lettergrepen, doorgaans uit 6jambische
voeten bestaande (de benaming is naar
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drynsehe versie of overzetting. z. Septuaginta.

Alexipharmica, pl. gr., hetzelfde als
Alexiteria ; alexipharinacie , f. dc leer
der tegengiften ; alexipharmcon, n. gr.,

redmiddel, tegengift.
Alexipyretca, pl. gr. Med., koortsmiddelen.
Alexitéria , pl gr., geneesmiddelen in
het algemeen, en in het bijzonder tegengiften; alexitrisch , giftafdrijvcnd.
Aléxis . gr. mansn., de helper, redder.
Alfadur, de oudste der goden in de n.
Myth., z. v. a. de vader van allen.
Alfonsus , z. Aiphonsus.
Alforen, alfoeren, eig. Harafora, ma-

leisch , kinderen v. h. gebergte, naam der
onbeschaafde bergvolken in vele 0. mdische gewesten , onnoozele, goedhartige en
onsehuldige menschen.
Alfred, oudd. naam, verk. v. h. angel-saksisch adeifred, adeivrede; ook vertaald
door vredelievende.
alfresco, z. fresco.
Algarade, f. fr., de krenking, grove beleediging; streek, pots.
Algaroth (poeder van), aldus genoemd
naarVi ctor Alarotha, geneesheer te
Verona. Het verwekt braking, stoelgang
en zweet.
A1gbra, f. arab. (zoo genoemd, zeggen
sommigen, naar den Arabier G eb r, v. a.
afgeleid- van al-dje-bratu, verbinding van
gescheiden deden; volgens K r u g v. h. arab.
geber, sterk, als zeide men de sterke wetenschap of kunst) , de steikunst, vergelij-

kingsleer, letterrekening; algebraisch, stelkunstig; algebraist, m. een stelkunstenaar.
Algema , n. gr., pl. algemäta , eene
smart, pijn.
Algen, pl. lat. (algae), wieren.
Algorithmus, rn (het gr. aritlimos, getal, in arabischen vorm), de 4 hoofdregelen der rekenkaust : additie , substractie,
multiplicatie en divisie.
4

A.LLAITEMENT.

ALGUACIL.
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Alguacil, alguaril, m. (arab.

wasiluu,

die iets verrigt), in Spanje een gercgtsdienaar, diender, beulsknecht.
Ali, arab. naam : de verhevene; vr. Aline, vgl. August; ook : de eerste schrijver
in de russ. kanselarij.
alias, lat., anders, bovendien (b.v. geheeten); doorgaans gaat dit woord dc b ij
voorop.
-name
alibi , lat., elders, ergens anders, Jur.:
de aangeklaagde kan het alibi bewijzen,
d. i. zijne tegenwoordigheid op eene andere plaats dan die der misdaad bewijzen.
aliëen, lat., vreemd; als subst. in Engeland (alien, spr. ée jen), een buitenlander, vreemdeling ; alienéren, lat. (alienáre) , vervreemden, verkoopen; alienábel,
vervreemdbaar, verkoopbaar ; alienatie, f.
de vervreemding, verkoop, ook enkel ver
staatstaal : afstand van-pandig;e
grondgebied , regten enz.; afwijking van
den natuur!. toestand; verstandsverbijstering.
aliéni juris, lat. Jur., onder vreemd
gezag ; in vaderlijke raagt; alien-bill, f.
eng. (spr. ée jen—), de verordening omtrent
de vreemdelingen in Engeland.
alignéren, fr. (spr. alienjeren), naar
eene rigtingslijn plaatsen, afmeten, afsteken, op acne rij plaatsen; alignement, n.
(spr. many), de afmeting of rigting volgens
eene regie lijn, liet rigtsnoer.
Aliménten, lat., alirnenta, pl., voedingslevens- verzorgingsmiddelen, kostgeld;

alimentéren, onderhouden, bekostigen ,
verplegen ; alimentarxus , m. lat. Jur.,
iemand, die volgens testament moet ver
worden; alimentatie, f. de verple--plegd
ging, het onderhouden, voeden.
a linéa, lat. van de lijn af, een nieuwe
regel; het alinea, het begin van een' nieuwen regel.
Alipasma, n. Cr. Med. zweetpoeder en
zweetzalf.

Alipile, m. lat , een haaruittrekker.
Aliquánt, lat. Arith., een ongelijk deelend getal; niet opgaande dealer; aliquántisch, ongelijk deelend.

Aliquot, lat , een gelijkdeelend getal;
u opgaande deeler; ahiquotisch, gelijkjuist
deelend.

Med., de voeding, het ver
om het verlorene door-mogendsliha
de uit de levensmiddelen bereide voedingssappen te herstellen.
ci livre ouvert , fr. (spr. a livr'oewér) ,
naar open boek ; Muz. , naar voorgelegen
Alituur, f. lat.

noten (dadelijk spelen).
Alk, alka, m. een watervogel, soort van
zwarte gans.
Alkahést, n. een (zoog enaamd) algemeen
oplossingsmiddel der alchimisten.
Alkali, n. arab. (v. —kali, arab. naam
der salsola soda , L. , zekere zeeplant

waaruit men de soda, een der voornaamste
alkaliën trekt), een zout, dat uit plantenasch door uitlogen wordt verkregen; alkaliseh zout, loogzout; alkalirnéter, n. een
werktuil, ter bepaling van het in de potasch
voorhanden loogzout; alkálisch, alkali-

niseh, loogzoutig, loogzoutaardig; alkalescéren, vliegtig alkali ontwikkelen; alkalescéntie, f. ontwikkeling van het vlug tig alkali bij rottende gisting; alkaliséren,
tot loogzout branden; alkalisátie, f. de
loogzoutbereiding ; alkaloïden, pl., organisclre zoutvatbare bases, plantaardige loog
-zouten.
Alkánna of Alkannlawsónie, f. een altijd groen boompje in Indië en Egypte,
waarvan dc in de apotheken bekende alkanna-wortel komt.
Alkermes, z. kermes.

Alkohol, m. arab. (al- lèoholu; ko%ilun,
oogblanketsel), eene in het fijnste poeder
veranderde zelfstandigheid; de hoost gezuiverde en van water beroofde wijngeest;
overgehaalde wijngeest , brandewijn ; alkoholométer, m. een wijngeestmeter, eene
glazen buis om de sterkte van den brandewijn te onderzoeken; alkoholiséren, tot het
fijnste poeder stooten; tot den sterksten
wijngeest overhalen ; alkoholisátie, f. de
wijngeestoverhaling.
Alkorán, m. arab. (al- koranu, eig. de
lezing, van karaa, lezen), de koran, het m uhamedaansche wet- of godsdienstboek, Muhameds geloofsboek.
Alkove , alkoof, f. arab. (al- Dubbe lt;
kubbatun, gewelfd vertrek, tent), een slaap
afgeschoten plaats in eene kamer-vertkj,
tot plaatsing eener legerstede.
alla breve, it. Muz., in korte, gezwinde
maat; eig. elke noot nog eens zoo snel.
alla camera, it. 1VIuz., voor de kamer
(bestemd).
alla canzpagna , z. campagne ; alla capella , z. kapel ; alla dirítta, it. Muz.,
trapsgewijs, volgens de toonladder; alla
minuta, (spr. —noeta), Mere., in het klein;
alla minuta handel, kleinhandel; alla mora (giucare, spr. dzjoekdre), het geliefde
vingerspel der Italianen, waarbij het getal
der uitgestoken vingers geraden en snel
aangegeven wordt; allapezza, stuksgewijs;
alla polacca, op zijn poolsch; alla prima,
Pict. , zonder voorafgaande gronding, op
eens geschilderd; alla siciliána, (spr. ci als
tsji), naar siciliaansche wijze, in sicil. herdersdragt; alla stretta, Muz., naar zaamgetrokken wijze; alla turca, (spr. toerka),
Muz., op zijn turksch ; alla zoppa , (spr.
.tzoppa), Muz., op hinkende, op ongelijke
wijze, huppelend.

Allah, m. arab., God.
Allaitement, n. fr. (spr. alét'm.dng), de
zoging, stilling; allaitéren, zogen, de borst
geven, stillen.
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ALLANTOTOXICON.

ALLOUEREN.

Allantotoxicon, n. gr., het vergift, dat
zich in bedorven lever- en bloedworst ontwikkelt, worstvergift.

metalen van waarde tot ééne massa; ook het
toevoegsel ; alligatie-regel of rekening,
Arith., de regel van menging.

Allarm, z. alarm.

Alláta, pl. lat., het toe- of aangebragte,
b. v. eener vrouw in het huwelijk.
Allatrátie, f lat., het aanblaffen, aan
heffen, aasbassen.
Allèchement, n. fr. (spr alësj'mdng),
de aanlokking, verzoeking, het lokaas, de
lokspijs, ook alléctie; het bekwaam voeren der graveernaald bij plaatsnijders.
Alléctie, f. lat., de keus, het aanzoek, de
opname.
Allee, f. ft., een boomgang , boomenrij,
wandelbaan tusschen twee rijen boomen.
Allège , fr. (spr. alèzj') ; alleggio , it.
(spr. allédzjio), n. ofallegra, f. eene hulp
een ligter.
-bot,
allegeren, lat., (allegáre), aanhalen, b.v.
eene schriftuurplaats, zich beroepen; allegaat, eene aangehaalde plaats, beroeping
op eene wet; allegátie, f. de aanhaling van
eenen schrijver.
Allegorie, f. gr. (all'agorein), anders
spreken dan men meent), verbloemde, bedekte, zinnebeeldige voorstelling, eene rhetorische figuur der poezij, welsprekendheid
en beeldende kunsten; allegorisch, zinnebeeldig, verbloemd, oneigentlijk; allegoriséren, zinnebeeldig, verbloemd voordragen
of verklaren; allegorist, m. een maker van
allegoriën.
Allegra, z. allege.

allegro of allegramente, it. Muz., vrolijk,
lustig, vlug, levendig, snel; het allegro, een
vrolijk stuk; con allegrezza, (spr. pretza ),
met vrolijkheid, vlugheid; allegro assas,
allegro di molto of allecgrissïmo, zeer of
zoo veel mogelijk vlug; allegro con spinti,
zeer levendig met vuur; allegro con móto,
gezwind; allegro ma non tróppo, niet te
gezwind; allegro non tanto, niet zeer gezwind; allegro moderato, matig snel.
Alleluja, z. Halleluja.

Allemande, f. fr. (spr. all'mangd') een
duitsche of zwabische dans of danswijze.
allentanclo en allentd to, it. lVluz., vertragend, dalend.
allerchristelijkste majesteit, een titel
van de koningen van Frankrijk sedert L od e w ij k XI, die hem in 1469 v. paus Pius
I [ ontving; allergetrouwste majesteit, titel der koningen v. Portugal sedert Joao V,
die hem in 1748 v. paus Ben e d i ct u s
XIV kreeg.
Alliage, z. ond. aligeren.
Alliantie, z. allieren.
allicéren, lat. (allicére), aanlokken.
Alligator, of kaiman , m. de amerikaansche krokodil, reuzenhagedis.
alligéren of ligéren, lat., vermengen, ver
alliage, fr., (spr. al--platsen;ig
liaazj') f. de vermenging of smelting der

Allignement. z. alignement.

alliéren, fr., zich verbinden; geallieer den, pl., bondgenooten, verbondenen; alItántie of alliance, fr. (spr. alliángs' ), ver—
bindtenis, verbond, verdrag, eehtverbindtenis; offensieve en defensieve alliantie, aan vallend en verdedigend verband; triple en
quadruple alliantie, drievoudige en viervoudige verbindtenis.
Allitteratie. 1. (v. h. lat. littéra, de letter), het in zamenklank brengen van dezelfde medeklinkers, de letterklank, het
letterrijm; allitteréren, gelijkklinkend maken.
Allium, lat., look.
Allobrógen, pl., een oud, dapper, ruw
volk in het tegenw. 1)auphiné en Savoye,
ook g e s s at e n genoemd, naar hunne werpspiesen, g e s s a ; ook onbeschaafde, ruwe
menschen.
Allocatie, f. lat. Mere., de goedkeuring v.
een' later ingevoegden post in eene rekefling.
Allocutie , f, lat. , de aanspraak van
eenen paus aan de vergaderde kardinalen, van een' krijgsoverste aan zijne soldaten enz.
Allodium of Allodiaalgoed, n. een eigen, niet als leen ontvangen goed, vrij erf
dat men vervreemden kan; allodiaal,-goed,
erfvrij, onleenroerig.
Allographum , n. gr. , een ander, een
vreemd handschrift.
Allolalie, f. gr., het gebrekkig spreken,
de kromtaal.
allongeren of alongeren, fr. (spr. alônzj'éren) , langer maken , verlengen, uitrekken; allonge, allonge, f. (spr. alongzj),
aangehecht stuk ter verlenging, aanhechtingspijp of steng ; de lange lijn, waaraan
men de paarden laat draven ; allonge-paruik , eene lange krulpruik.
allons ! fr. (spr. alóng), laat ons gaan!
op! voort ! voorwaarts ! welaan!
alloniem, gr., vreemdnamig, een' anderen naam hebbende.
Allooi, n. fr., het gehalte der munt
hoeveelheid van geringer me--speciën,d
taal met een beter gemengd.
Allopathïe , f. gr. Med. , de overdraging der ziekte van eenig ligchaamsdeel
op een ander; een door vreemde inwerking ontstaand lijden; allopaath, m. de
voorstander dier geneeswijze.
Alloquá.um, n. lat., de aanspraak.
Allotr a, pl. gr., wat niet ter zake behoort, bijzaken ; onvoegelijkheden ; allo
gr. Med., de trek naar be--triophage,f
dorvene en oneetbare spijzen.
all'ottáva, z. octaaf.
allouéren, fr., toestaan, inwilligen, la-
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ALLUDERE1.

ALTAAR.

ten gelden (inz. van rekeningen;) aIlou}e1, geldig, toe te staan.
alludéren, lat. (alludre), op iets toeSeien doelen, stekelige zinspelingen maken ; allüsie , f. de toe- of zinspeling, de
venk.
all' unisóno , z. unisonus.
All u re, f. fr., de gang, pas, tred; bet
gang- of voetwerk ; ook bet spoor van

Alogotrophe, f. gr. Med., de ongelijke
voeding der iigchaamsdeelen de miswas
der ledematen.
Aloi z. Allooi.
Alonge, z. allonge ; Alonzo
z. V. a.
Alopecie, f. gr., het uitvallen der haren,
de ruidigheid eene kale plek.
i lorelinaire , fr. (spr. - nér'), als ge-

dieren.

woonlijk, meestal, doorgaans.

Allusie, z. allucleren.
Allüvie, f. lat., de aanspoeling, aanslib-

hing ( iNapoleon noemde bij de inlijving
smadelijk zóó ons land, ten opzigte van
Frankrijk); alluvie-regt, het aanspoelings
zegt., het regt om het land, dat door eenen
stroom aanslibt, zich toe te eigenen ; alluvium, n. de bovenste enjongste lagen
der vaste aardkorst ; alluviaal , aange
spoeld, b. v. alluviale grond.
Alma , f. maat voor vloeistolFen in Kon-

,

,

,

Aiphonsus.

Alosius, z.v.a. Lodewijk(z.a.); v. a.
verbasterd van El i g i us (z. a.).
alpari,

z. pan.

Alpen, pl., hooge bergen, inz. in Zwitserland; Alponãma, w gr., berggezigt, alptoo-.

neel.
alpeso

en al pezzo, z. ond. al marco-

Alpha, m. de eerste gr. letter; het begin;

alpha en omega, begin en einde, alles in
alles, God; alphabet, n. gr., het ABC, de let-

Almagést, rn eene verzameling van
sterreliundige waarnemingen ; eig. de arab.
naam van liet gr. werk over de sterrekunde v. Ptolemeus, in de 2de eeuw.
Almâgra , n. spaansche roodaarde,

ters in volgorde, hij boekdr. 24 gedrukte
vellen; alp/zabétisc/t, naar volgorde der letters; alpha pnivativunv, m. de gr. berooven
de ontkennende a ., die als voorvoegsel hij
een gr. woordhetbegrip ontkennend niaakt.
Alphetëdon n. gr. Med. (v. alp/I eton,
meel), de verbrijzeling van een been tot

roodkrijt.

gruis.

stantinopel.

alma 7na t er,r.l a t . , eerwaardige moeder
(als eernaam voor de Iioogescliolen).
Almanak, m. arab. (van 7nana, maat,
tijd ; v. a. van het saks. al-mon-ac/it), tijdwijzer z. kalender ; een jaarboekje met
,

kleine romantische gedichten , opstellen
anecdoten, enz.
Almandijn, z. robiju.
Almáne of Alméne, oostind. gewigt
2 pond.
Aimánsor ofAlmanzor m. arab. naam,
de verdediger.
al marco , it. au marc , fr., naar het
,

rnarkgewigt der munten , d. i. naar hare
eigentlijke metaalwaarde ; ook al peso,
naar het gewigt, in tegenst. van al numero,
naar het getal en al-pezzo, d. L. stuksvijze,
stuk voor stuk.
A1mara, f mid. lat. , de oorkondenkast of -kist in eene kerk.
Almeidan

,

z. bazar.

al minto en alla nsinsta, it. (spr. de
U als oe), afzonderlijk, in het klein.
Almónde of Almuda , f. portug. olie-

en wijnmaat.
al numero, z. ond. al marco.
dl occore'nza, it. (spr. - re'ntza), Mere.
hij voorkomence gelegenheid , naar omstandigheden.
AIoë , f. gr., een zeer bitter, heilzaam
sap van een uitheemsch gewas van gelijken naam, waarvan eene soort (aloes vulgans) ook in Europa voorkomt ; alohout,
z. cordie. ..
Alogie , f. gr., redeloosheid, ongerijmdheid , onzin.

,

Alphitornante, f. gr., eene ivigehelarj
met gerstenmeel.
Alphónsus, lat. mansn. Med., de geluk-

zalige; v. a. beter Alfonsus, Alfons, als komende v. li. gothiscli ä 1 fo n 5, d.i. help ons;
aiphonsmnisehe tafelen, astronorniselie tafels, vervaardigd op bevel en met medewerking van A I p li o n s u s X, koning van Kastilié.

Aiphus, m. gr. Med., eene meelvlek, witte
huidviek, eene soort van lepra (z. a..).
al piacene of al piaciménto, it. (spr. c
als tij), Muz., naar believen; alpunto, it.
( spr.poento), stipt, op het naauwkeurigst.
al nigöre di tempo, z. rigor.

Alrünen, airaunen, vrouwen hij de oude
Germaneii, wie men eene geheime wetenschap toeschreef (van al, alles, en nunan,
kennen, weten; in later hoogd. weise Frau,
wijze vrouw verbasterd in weivze Frau,
witte vrouw), witte vrouwen, ivaarzegsters,
wijze vrouwen; ook eene soort van huisgo

den oflares z. mandragora.
al sef/no, z. ond. .cegno.
Alt, Alto, it. iluz., de tweede stem, de
stem die op de soprano volgt en van de
kleinefofe tot de twee gestreepte e loopt;
altIst, ni. de altzanger.
aita junisclictio, z. jurisdictie.
Altaan, altán m. (v.h. lat. altus, hoog),
een open uitstek aan een huis, balkon.
Altaar, 0. en m. (lat. altäre, m.), offerhaard, offertafel, kerktafel, de tabl, waaraan
de eerste christenen hunne a g P e n hidden; de toestel, waaraan de mis wordt gelezen; altaragum, u. eene aan het altaar ge-

ALTA VEND ETA.
m.'ijde zaak; altarist , rn een misdienaar,
altaarpriester; kerkvader.
alta v6nthta, it., de opperloge der Carbonari.
Alta viola, 1. it., de armviool, altviool.
Altellus, m# een gemeentekind, dat op
kosten der gemeente wordt onderhouden.
al tempo, z. tempo.
altéra pars Petri, z. v a. secunda Feti-i, z. secunda.

Alterabel, alteratie, enz., zie altereren.
altercãtie, f. lat., de oneenigheid, twist,
tweespalt.
alteréren, nw lat. (v. h.lat. alter, de andere), veranderen (veelal ten kwade), verniinken, bederven ; verschrikken, ontroeren, ontstellen; alterãto, it. Muz., veranderd; alterãbel, fr., veranderlijk, voor verandering vatbaar ; aIteritie , f. ontsteltenis, ergernis, schrik, ontroering; alterántia,
Pl. lat. Med., middelen, die zonder uitiozingen te bevorderen aliengs den toestand der
vaste en vloeibare deden des ligchaams
veranderen en verbeteren.
alter ego, lat., anderik, plaatsvervanger;
mederegent.
alterna ratio, f. lat., verwisselde verhouding.
alternéren, lat. (alternãre), afwisselen;
alternerende koorts, afwisselende koorts;
alternerende huizen, vorstenhuizen , die
in de heerschappij of in zekere voorregten
elkander beurtelings afwisselen; alterntie, f. afwisseling, verandering; ook de rangorde, waarin eontraeterende mogendheden
in de oorkonde worden opgenoemd; alternamënte, it, alternãtim, alternative, lat.,
alternativamente, alterno, it. of alternatief, beurtelings , bij afwisseling; alternatief, m. dc gedwongen keuze tussehen twee
even moeijelijke ofbezwarende omstandigheden, de dubbelkeus, noodkcus, verlegenheici; alternatief-vuur, Mil., wisselvuur.

altérum tantum, n. lat., nog eens zoo
veel, liet tweevoud, dubbel; de renten, aangegroeid tot de grootte des kapitaals.
Altésse, f. fr., hoogheid, bij het aanspreken van vorsten doorgaans verbonden met
smpe'riale (spr. éngperidal') keizerlijke,
royale (spr. roajdal' ),koninklijke, se're'nis.sime (spr. —nislem') doorluehtige.
Althea, gr. Bot., de heemst, het kaasjeskruid , wclks wortel een zoetachtig slijm
bevat, dat, met arab. gom, suiker en eiwit gemengd, de witte drop geeft.
Altiméter, n. (v. h. lat. altus hoog, en
gr. me'tron, maat), hoogtenieter; altimetrie, f. de hoogtemeotkunst.
Altin, m. eene turksehe gouden munt
4, 34
altiöra, pl. lat., hoogere zaken; kundigheden, wetenschappen; ad altiöra, tot hoo
)

gere dingen (overgaan), hooger verdergaan;
per Itoc ad altiora, hierdoor tot hooger; al-
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ti5ris ndagnis , lat. , van dieper onderzoek.

Altist, z. alt.
altitüda meridiãna , f. lat., de middag-

hoogte.

alturn silentiurn, z. s ilentium.
Aludél, m. (p1. aludels), waarschijn-

lijk arab., ook sp., Chem., een sublimecr
toestel.
Alum , m. (van het lat. alimen), overzwavelzure aluinaarde en potasch, een zout,
hetwelk sterk zamentrekkende krachten bezit; alumineus, aluinhoudend; alumium,
n. het metaal der aluinaarde.
Alumnus , m. lat. , een voedsterling,
kostganger, kweekeling, die kosteloos onderwijs geniet, gevoed en gekleed wordt;
alumnëum , n. eene kweekschool , waar
de leerlingen ook gevoed en gekleed worden ; alunuiiaat, het kweekelingschap, de
toelating tot zulk eene school.
Alvearium n. lat. , de bijenstok ; de
oorliolte, dat gedeelte van het oor, waar het
oorsnieer wordt afgescheiden.
Alveólen , pl. lat., vakken, afdeelingen
bij vele schaaldieren ; tandkassen ; ook
bijencellen, wascellen; de zaadhuisjes van
sommige planten ; alveolair, de tandkas
-senbtrfd.
alvus , f. lat., het onderlijf, de bunk;
alvi fluxus, lat. Med., de buikloop; alvus
laxa , open lijf; a. obstrticta, buikver
stoptheid.
Alwin, mansn., de allesoverwinnende;
v. a. verkort van het angels. a theiwin,
band des adds.
Alice, Alsis , f. Alysma , n. Alys
ifs. gr. Med., onrust, zielsangst.
-mus,
Alypas , gr. Med., geneesmiddel tegen
de zwartgalligheid.
Alyssum , n. gr. (v. alussa, doiheid),
wilde kers , steenkruid, een middel tegen
de hondsdolheid.
Alta, pl. gr., onoplosbare, onverklaarhare dingen, opgaven.
amdbile, amabilménte, amore'vole, arnorôso , it. Muz., liefelijk, teeder, aanminnig.
Amadéus , lat. eig. godlief; amadeisten, pl., eene franciskaner broederschap
der 1 4de eeuw.
Amdis, m. een romanheld , minnaar
( eig. de held van een' oud fr. roman
Amadis dc Gaule); eene soort van
handlubben.
Amalgáme of amalgma, n. (door letterverzetting uit het gr. malagma, d. i.
verweeking, met voorgevoegde a = te zauien), eene mctaaloplossing in kwik, eene
verbinding van kwikzilver met een ander
metaal; fig. een mengsel ; amalgamatie,
f. de verbinding der metalen met kwikzilver; Pol., vermenging van natiën, regten, gevoelens, staatsscbulden enz. ; amalgamé
met kwikzilvcr naauw vercenigen, in--ren,
-

AMALIA.

AMBLYOPIE.

fig verbinden, zamensmelten, vermengen.
Amália, (van het Both. amal, hemel) ,
de hemelsche, onbevlekte, reine.
Amalthé a , f. gr. Myth., eene nimf, die
Jupiter voedde met de melk eener geit, welke
haar voedsterling later onder de sterren plaatste, en A m a 1 t li e a eene van hare hoornen
schonk, uit welke zij alles, wat zij wenschte
zoude bekomen: van daar de hoorn van
A rn a 1 t h e a, d. i, des overvloeds.
a manco (it.) of amanco , n. Mere.,

Ambacht, n. handwerk; voorm, regtsgebied, regtsban ten platten lande (no ove^
rigin Hen drik-1do- Ambacht,Berg-
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het ontbrekende, afgaande; ook een voorschot, eene vordering.
Amánda, lat., de beminnenswaardige.
Amant, m. fi . (spr. among), de minnaar, vrijer ; amante , f. (spr. amd ngt' ),
de minna es , vrijster, geliefde , voorheen
boel en boelin .
Amanuénsis , m. lat., handlanger, die
eenen ambtsschrijver ter dienste staat.
Amara , pl . lat., bittere middelen.
Amaranth , m. gr. eig. onverwelkelij k ,
immergroen, soortnaam van vele bloemen,
b. v. de duizendschoon , hanekam enz.;
ook eene door Christina van Zweden
ingestelde ridderschap ; amaranthhout,
,

z. mahagonie; amarante, vrouwenn. de

onverwelkelijke.
Amarelle, f. (uit het it. amarello), de
wijnkers, eene soort van groote wijnzure
kersen.
amare'zza, it. (spr. . --^retza) droefheid,
eig. bitterheid;con amarezza, metdroefheid.
Amartie, gr.. 1. Hamartie (z. a.).
Amaryllis, f. gr., eene leliesoort uit Z.
Amerika en Z. Afrika ; ook een poëtische
herderinnennaam.
Amasêsis, f. gr. Med., het onvermogen
om te kaauwen.
Amas^a, it. lat., de geliefde, minnares,
bijzit; amasjLus, in. de minnaar, boel.
Amassétte, f. fr. de spadel, het verwmes der schilders ; amasséren , ophoopen.
Amateur, m. fr., de liefhebber, kunstvriend, amatrice, f. de liefhebster, kunstvriendin.
Amathie, f. gr., onwetendheid, gebrek
aan beschaving.
Amaurósis, f. gr. Med., de zwarte staar;
amaurótisch, aan de zwarte staar lijdend.
Amazonen, f. gr. , (eig. zonder borst),
Bene der krijgshaftige vrouwen in KleinAzië, die zich, naar luid der overlevering,
de regterborst deden afbranden, om ongehinderd den hoog en pijlkoker te kunnen
hanteren , eene moedige vrouw, heldin;
Amazonen-rivier, de grootste Z. Amerik.
stroom, de Maranhon, aan wier oevers Orellana in 1539 krijgvoerende vrouwen zou
ontmoet hebben ; Amazonen-kleed , een
mannelijk vrouwenkleed, vrouwelijk rij-

kleed.
lat. met beide han
gelegenheid aangrijpen. -den,b.v

ambábus (manibus),

ambacht enz. ); ambachtsheer, de met
een ambacht beleende vasal, de aanhooper
van een ambacht.
ambages, pl. lat., omwegen, draaijerijen;
per ambages, langs omwegen.
Ambar, m. russ., stapelplaats van waren, magazijn, pakhuis.
Ambarvalia, lat., Ceresfeest bij de Romeinen, veldfeest, plegtige ommegang,
waarbij men melk, honig, wijn en Gene zeug
offerde.
Ambassade, f. fr. (spr. angbassdad', ontleend v. ambacht, ambt, waarvan in mid.
lat. ambascia, ambassiata gevormd werd),
gezantschap; ambassadeur, m. gezant, afgezant; ambassadrice, f. gezantsvrouw.
.Abe en Ambo, f. lat., twee uitgekomene nummers van de vijf, in zekere loterijen.
Amber, m. (perz. amber, arab. ambar,
barnsteen.
Ambidéxter, m. lat., iemand, die de linkerhand even goed en vaardig als de regter
gebruikt, die regtsch en linksch is.
ambiéren, lat. (ambire, eig. omgaan,
van den eene tot den andere gaan), trachten,
streven staan b.v. naar eenen post; ambiént, m. een postzoeker, dingen naar een
ambt, ambitus, iii. het omgaan; de omloop,
omvang; het- dingen; amb tus crimen, z.
ond. crimen; ambitie, f. het eergevoel, de
eerliefde, eerzucht, eergierigheid; ambitieus, eerlievend, eerzuchtig, eergierig; ambitionéren, de eerzucht hebben om iets te
doen, te zijn of te schijnen; uit eerzucht
naar iets streven; ambitiósum decrétum,
n., lat. Jur., een partijdig, niet onbevangen besluit.
ambigéren, lat. (ambigére), onbesloten
zijn, aarzelen, twijfelen; ambiguiteit, f.,
de twijfel, onzekerheid, dubbelzinnigheid;
ambigu, fr. (anybigu), dubbelzinnig, als
subst. ambigu, n. een mengsel van met
elkander strijdige dingen, inz. een maal,
waarbij koude en warme geregten, fruit en
gebak te gelijk wordt opgedischt; ambigu-spel, een kaartspel, uit vele spelen gemengd; ambiguum, n. lat., iets dubbel zinnigs; in ambiguo, lat., onzeker, in ne
-telign
toestand.
Amble, m. fr. (spr. a'ngbl'), de telgang,
pasgang, drieslag, de gang vara een paard,
als het de beide beenen van eene zijde te
gelijk opligt.
Amblóma, f. gr. Med., de miskraam, z.
abortus; amblotica, pl., vruchtafdrijvende
middelen.
Amblygoon, n. gr., de stompe hoek.
Amblyopie, f. gr., verzwakking van het
gezigt, het begin van de zwarte staar, amblyops, m. iemand met een zwak gezigt.
;

mam
Ambo, Z anibe.
Ambon, m. pl., ambözien, gr., lessenaar,

kansel in de oude kerken; ambonoclâsten,
ijveraars tegen de kerkmuzijk.
aznboutéren , fr. (spr. angboe—), onderleggen, b.v. met katoen ofzijde hij stikwerken.
Ambrosa, f. gr., godenspijs, hemelsche
spijs. ambrozijn; het voedsel der goden volgens de fabelleer; fi g. uitstekend smakelijke
spijs; ambroznen, pl., de beste soort der
uit Italië in den handel komende amandelen; Ambrosïus, mansn., de onsterfelij
ke, goddelijke; ambrosiaansche lofzang,
z. te Deusn.
Ambubãjen, pl., syrische ligtekooijen.
ambuléren, lat. (ambulãre), heen- en

weêrgaan, rondwandelen, rondtuekken ; ambulance, f. fr. (angbuldngs'), het veldiazareth, veidhospitaal; ambulant, lat. omzwervend ; rondtrekkend , heen en wêer
subst., een onbevoegd-lopend,rustig;a
makelaar ; ainbulãtie , f. lat., het rondtrekken, de wandeling; ambulãtor, rn lat.,
een wandelaar, iron., een straatsljper , dianiantslijper ; ambulatorle of ambulatö
risch, rondtrekkcnd, veranderlijk, afwisselend.
Ambüstie, f. lat., branding of cauteri-

satie.
Amelia, fr. z. v. a. Amalia.
amelioréren, fr. verbeteren, veredelen,
vcrfraaijen; ameliorãtie, f. de verbetering.
Amen, hebr., het zij zoo! het geschiede!

worde waar! voorzeker! het gewone slot der
gebeden, van daar amen zeggen, eene zaak
voltooijen, iets toestemmen bevestigen.
Aménde , f. fr., (spr. amdngd') , geldstraf, geldboete ; amende honorable, fr.
(spr. —onordbl'), opentlijke, schandelijke
schuidbekentenis, kerkboete tot ontheffing
van den ban; Amendement, n. fr. (spr.
arnangd'mdng) , beterschap , verbetering,
inz. van eene voorgestelde wet.
Amenorrhceá, f. gr., het ziekelijk uitblijven der maandstonden.
arnentia, f. lat., stompzinnigheid, waanzin.

a merveille, z. merveille.

n. (versnelde uitspraak v. A v e
1l a r ij , wees gegroet Maria), een oogen
blik, ommezien, de tijd, dien men behoeft
01fl een Ave Marij te bidden.
a meta, it. Mere., ter helftc, winst en
Amerij,

verlies gelijk gedeeld.
amethódisch , gr., strijdig met eene
goede leerwijze.
Amethst , m. gr. , een violetkleurig
edelgesteente , in schoonheid en waarde
aan den smaragd gelijk geschat ; zoo genoemd v. met/tein, dronken zijn, met/iy,
wijn, omdat men hem hield voor een' talis
man tegen de dronkenschap, van daar amethsta, pI., beschonkenheid voorkomende
middelen.
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Ametrie, f. gr., de ongelijkmatigheid,
oneveiiredigheid, wanverhouding; het tegendeel van symmetric; amétrisch, wat
zich ongelijk verhoudt; onevenredig.
ameubiëren, fr., met huisraad voorzien
ameublement, n. (spr. —maag), het huis.
raad, de kamertooi.
Ami, m. fr., vriend, lief hebber, arnie, F.
vriendin; amiäbel, in het vriendelijke, in

derminne; amiabiliteit, f. minzaainheid.
Amiánt of Asbést, M. gr., steenvlas,
bergvlas , bergwol , vezelsteen , die zich
als vlas laat spinnen en onbrandbaar is; de
Russen noemen hem Kamenisehilk of
steenzijde.
Amica , f. mid. lat. de monnikskap; ammiCéren , lat., bekleeden ; amictorïum,
n borstbekleeding , halsdoek ; amIctus

fl1. kleeding; ook een sieraad der priesterkleeding bij het mislezen.
Amicus , m. lat., vriend; eertijds Mere.,
deelhebber ; amicaal of amicabel, latijn
vriendschappelijk ; amice , arnicissme,
vriend, beste vriend, als opschrift of aan-

spraak in briefjes; arnicablis compositie,

f. lat. Jur., eene minnelijke schikking;
amicabiliter, amicabili modo, lat., vrien
delijk.
Amidam of amiclon, z. amylon.
Amitié, f. fr., de vriendschap.
Ammas, m. eene in Frankrijk aange-

bouwde tarwsoort.

Ammeraal, m. een groote wateremmer
op schepen.
Ammochosie of Ammochösis , f. gr.
Med., een zandbad.
Ammon, m. hebr. naam, de getrouwe;
ook de bijnaam van den egypt. Jupiter, met
eenen ramskop voorgesteld.
Ammöniak , m. gr., vlugloogzout, eene
verbinding van stikstof en waterstof; ammoniakãlisch, vlugtig loogzout bevattend;
ammoniak-gom, eene oostind. gomhars;
ammoniak-zout , een grijswit , glasachtig zout van scherpen, pisachtigen smaak,
dat in de urine van den mensch en in de uitwerpselen van al de dieren, die zoutbevaLtende planten eten, voorkomt.
Ammonieten of Ammonshorens, posthoorns, verteerde slakkenwoningen v. d.
vorm eens gekrulden ramshorens.
Ammunitie, z. munitie.
Amnesie, f. gr., het verlies

van het geheugen, vergeetachtigheid.
Amnestie, f. gr., het vergeven en vergeten v. aangedane beleedigingen, inz. in
den oorlog; kwijtschelding v. straf, zoen;
het bedelven in vergetelheid; amnestiéren,
vergiffenis, genade schenken, bevredigen,
vrij verklaren.
Amnicolist, m. nw. lat., een rivieroeverbewoner.
Amnon , fl. gr. Med. , het lamsvlies,
waarin zich de vrucht bevindt ; amnio
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mantle I. , voorspelling uit het Iarnsvlies;
amnitis f. ontsteking van dit vlies.
Amodiätie , z. Admodiätie.
Amomi , z. piment.
amabadsch , afwisselend ; amoehad-.
sche verzen, verzen, waarin de staande en
slepende regels met elkander afwisselen.
amoenus, lat.,aarjgenaam, bevallig; amniteit , bevalligheid, innemendheid.
Amor, ni. lat., gr. Eros, de god der
liefde, minnegod; de zoon van Mars en
Venus; amorétten of amouretten (spr.
ou als oe); liefdegoodjes; voorbijgaande
ininnarijen ; amours, fr. ( spr. amoe'r),
liefdehandel, minnekozerij; amours ma-

ken, vrijen; amoróso it., een minnaar,
verliefde, liefdeheld; amoureus, verliefd.
amore'vole en amordse , z. amable.
Amorce , f. fr., de lokspijs; Mil., het
zundkruid; amorcéren, tergen, aanvoeren.
Amórpha, pl. gr., vormlooze, onregelma-

tige, gedaanten, omvormen; amorphie , f.
vormeloosheid, wanstallIgheid ; amorphisch, misvormd, vormeloos; amorphs
mus . in. gstalteloosheid.
amortiseren, f., eig. dooden, de kracht
benemen, smoren, ongeldig verklaren; eene
lecning rentevrij verklaren; amortisãtie, f.
( fr. amortisseinent sp. —tiesmdng)schuld-,

rente- uitdelging, vernietiging der openbare schuld; het overlaten van een stuk
gronds aan de doo de hand (z. a.)
Amos , hebr. mansn. , de sterke , de
lastdrager.
amovéren , ( lat. amovëre), verwijderen,
wegruimen, ontzetten, b.v. van een' post
of ambt: afbreken; sloopen ; amovibel,
afzetbaar; amötie , f. de wegruiming,
slooping , afzetting , ontzetting; amtae
res, lat. Jur., voorwerpen, die echtgenoo
ten of aanverwanten elkander onteigenen.
Amour, amouretten, z. oud. amor.
Ampelurgie, fr. gr., (v. ampolis, wijn-

stok wijnbouwkunde.
Amphibie, n. gr., of Amphibum, (v.
amp/ti, rondom, en bios, leven) eig. dieren,
,

die O) het land en in het water kunnen
leven , inz. koudbloedige longdieren, hij
ons verkeerdelijk tweeslachtige dieren geheeten ; aniphibiolithen , pl. ge., verstee,

ningen van amphibiën.
Amphibolie , £ gr., de

dubbelzinnig-

heid , de besluiteloosheid.

van drie lettergrepen, waarvan de middelste
kort is (- -), b.v. woordenboek.
Amphimetres, pl. gr., kinderen van
twee moeders, maar van denzelfden vader.
Amphron , m. gr. Myth., zoon van Ju
p i t e r en Antiope, koning van The1en,
een der oudste toonkunstenaars, die door
de tooverkracht zijner her wilde dieren
en steenen , d. i. ruwe menschen, wist te
te treffen.
Amphipatres , pl. gr., kinderen van
twee vaders, maar van eene moeder.
Amphipneüma, n. gr.Med., liet moei
-jelik
ademhalen.
Amphiscii, pl. gr. M yth., tweeschadu\vigen , menschen , wier schaduw in het
eene jaargetijde naar het noorden en in
het andere naar het zuiden valt, en tu
de keerkrinl.gr.,
-schen
en wonen.
Amphismila ,
een tweesnijdend
mes, inz. tot anatomisch gebruik.
Amphitheater, n. gr. hij de Grieken en
Romeinen een rond of ovaal gebouw voor
de schouwspelen; hedendaags cciie halfronde, trapswijs ofschuin opgaande schouwplaats over het tooneel, eig. h e m i t h e at e r; amphitheatrãlisch , halfrond en
trapswijs opgaande.
Amphitrite, 1'. gr., de godin der zee,
gemalin van Neptunus; ook eene soort
van zeeworm.
Amphra, f. lat, (van het gr. amp/ioreus), eene hengselkruik, groote wijnkan;
eene wijnmaat bij de oude Romeinen; eene
venetiaansche maat.
amplectéren , lat. omvatten; ook voor
bekend aannemen, goedkeuren.
Ampliãtie, f. lat., de uitbreiding, aanvulling; de verschuiving der uitspraak in
een regtsgeding.
amplificéren , lat., uitbreiden, vergrooten, breeder uiteen zetten; amplificätie, f.
de uitbreiding van eene gedachte, of een
beeld in de redekunde.
amplissirnus , lat. , hoogaanzienlijk,
hoogedel, titel van een' aartspriester; eere
-tielan
hoogeseholen.
Amplitüde, I'. fr. , de boogwijdte, de
boog tusselien den op- en ondergang der
zon; ampliWclo occiclia, f. lat., de on
dergangsboog ; a. ortva, de ondergangsj

boor'.
Ampoule, f. fr. (spr. anypdel' van het

Amphibrchys, rn gr., eene voetmaat

lat. ampulla) , eene fl esch , een vat; la

van drie lettergrepen, waarvan de middelste lang is ( -„ ) , b. v. o n s c h u 1dig.
Amphictions , pl. gr., raad of gcregts
van het oude Griekenland, waarheen-hof

.ainte ampoule (spr. - séntangpóel')',

alle gr. staten hunne afgevaardigden zonden; de algemeene staten van Griekenland,
zoo genoemd naar den insteller Am phictioii.
Amphimcer

, fl1.

gr. , eene voetmaat

het miraculeus olie fl esclije te Rheims ,
waaruit de f1-. koningen gezalfd worden;
ampoules, P1 (spr. - angpoel'), blazen of
blaren ; ook zoutelooze woordenpraal.
Ampoulette , f. fr., (spr. angpoeletl')

het houten zundpijpje eerier horn.
amputéren, lat. (amputãre) , een lid
afzetten, afsnijden; arnputhtie, fr., de afzetting van een ligchaamsdecl.

AMULET.
Amulét , n. (lat. amulëturn , van het

arab. Itamala , dragen) , een voorbehoedmiddel des bijgeloofs tegen ziekten, tooverij enz. , bestaande uit een plaatje of
penning met figuren of spreuken, uit stukjes steen. dierentanden , vruchtkernen,
relijuiën van heiligen enz., die men hetzij
om den hals hangt of bij zich draagt.
Amürca , f. lat., oliedroesem Med.,

hevige afgang.
amuséren, fr., vermaken, verlustigen,
den tijd aangenaam doorbrengen of verdrijven, beuzelen; ook onnoodig ophou
den, om den tuin leiden ; amusânt , onderhoudend , vermakelijk , tijdkortend;
amusemént, n. (spr. - mdng), verlustiging. uitspanning, vermaak; amusette,
f. speelgoed, kleine uitspanning; ook een
soort van oud schietgeweer.
Amygdaline , n. gr. Chem., de amandelstof door Jiobiquet en Boutrons-Charlard
in de bittere amandelen gevonden; amygda11th, 1. amygdalolIth, m. de amandelsteen.
Am1on, Am1um, n. gr. verkeerdelijk
ook amidon en amidam, wit stijfsel, zetmeel.
amntisch, gr., beschermend, sterkend.
aiia, gr., (op recepten), evenveel, van het
eene zooveel als van het andere.
Anabaptismus, m. gr. de leer der wederdoopers, de herdoopersleer; anabaptist,
m. een vederdooper, herdooper, z. menno

niet.
Anabsis, f. gr. de opstijging. terugkeering; Med., het klimmen b. v. der koorts;
ook eene redek. figuur, waardoor men
eene zaak allengs uitbreidt; anabátische
koorts, eene alledaagsche koorts.
Anabxis, f. gr. Med., het opbrengen
en uitwerpen door hoesten.
AnabrochIsmus, m. gr. Med., de afbin ding van een uitwas; het uittrekken der binnenwaarts gerigtc ooglidhaartjes.
Anabrösis, f. gr., het wegknagen, v. een
ligchaarnsdeel door scherpe vochten.
Anacardieboom of Acajou (spr. akazjóe),), de olifantsluisboom, in Amerika en

Oost -Indiën.
Anacephaleeösis, f. gr., z. v. a recapitulatie (z. a.).
Anachoreet, m. gr. eig. een teruggetre-

dene; een kluizenaar, heremiet, bosch-, spe
lonkbewoner; anachroistisch, als een kluizenaar.
Anachrémpsis, f. gr. Med., hetzelfde als
anabexis (z. a.).
Anachronismus,

m. gr., een misslag tegen de tijdrekening, tijddwaling, tijdverplaatsing; anachronistisch, tegen den tijd
zondigend, met den tijd strijdig.
Anaconda, f. waarsch. noord amerik.,
de afgodsslanç, reuzenslang.
Anadeem, m. gr., een haarband der koiii uginnen.

ANACRUSIS.
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Anadiplösis , f. gr. Log., verdubbeling,
eene figuur, waardoor de volgende zin begint gelijk de voorgaande eindigt; ook Med.,
de verdubbeling der aanvallen bij koorts-

ziekten.

Anadösis, f. gr. Med., de verdeeling dr
voedingssappen door hef geheele ligchaam,
vertering.
Anadyoméne, f. gr. Myth., de uit zee opgestegene, een bijnaam van Ver-us.
Aniemie, f. gr. (verkeerdelijk a n a e m osis), Med., de bloedeloosheid, belette bloed
bereiding.
Anairsis, f. gr. Log., de wederlegging
van hetgeen de tegenpartij heeft bewezen.
Anag1ptiek, £ de kunst om gedreven
beeldwerk te maken; anagijphen of anagl3 pten, pl. halfverheven beeldwerk.
Anagnosmàta, pl. gr., stukken ter voorlezing; anagnöstes, m. een voorlezer aan
tafel enz.
Anagoge, f. gr., de dudirig op hoogeren
zin, inz. in godgeleerdheid; Med., het bloedbraken, de bloedhoest; anagogie, f. dc hartverheffing, zielsverrukking. , anagögisch,
geestverheffend, een hoogeren zin aan de
letterlijke beteekenis gevend; geheimzinnig.
Anagram, ni. gr., de letterverzettng,
letterkeer, een wisselwoord, b. v. n e g e r en
regen, kurk en kruk.
Anagraaf, m. gr., een verkeerdschrj ver,
een werktuig, dat voor den afdruk verkeerd
schrijft.
Anacampteren. m. gr., verblijfplaatsen
voor armen, vervolgden enz. bij de kerken.
Anacamptiek, f. gr. z. v. a., catoptriek;
ook de leer van de terugkaatsing ; ana
câmptisch, terugkaatsend.'
Anacathársis, £ gr. Med., de ligchaarns
; anacathártische-zuiverngabo
middelen, braakmiddelen.
Anacláse ofanac1sis, I. gr., straalbreking; ombuiging van een lid naar buiten;
-

anaclastiek , z. dioptriek; anaclastische
lijnen, schijnbare krommingen of brekin-

gen der ligchamen door de straalbreking te
weeg gebragt.
Anacoinösis,f. gr. Log., het gemeenschappe1jk overleg. de beraadslaging, afspraak.
Anacollëma, n. gr. Chir., kleefmiddeten
op wonden.
Anacoïüth, n., ook Anacoluthie, f. gr.
een onbehoorlijke zinbouw, gebrek aan zamenliang; anacolüthon, n. het onzamen
de uitlating van een woord-hanged,ok
om de herhaling te vermijden.
Anaconchylismus, in. gr., het gorgelen.
anacreóntiseh, naar de manier van den
gr. lierdichier Anacreon, aanvallig, liefe
lijk, teeder, los.
Anacrusis, f. gr., hetophouden, terugstooten; voorslag der voetniaat v. sonunigc
verssoorten; opslag bij het aangeven der
maat in-,de muzijk.
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Anactësis, f. gr., het herkrijgen, inz. der
krachten, genezing, wansterking.
Anacycleóxiten , pl. gr. , kwakzalvers;
anacycliseb vers, een vers, dat men kan omkeeren en van achteren naar voren lezen.
Anaesthesie, f. gr., de gevoelloosheid.
Analécten, pl. gr., eig. broodkruimels,
overschot van een' maaltijd; bijeenverza
melde stukken •v. schrijvers, uittreksels,
bloemlezing, fragmenten; analéctor m.
,

bloemlezer.
Analérnina, a. gr., de dierenriem of zodiak op zonnewijzers; ook eene bijzondere
soort v. astrolabium.
Analëpsis, f. gr., deherstelling der krachte na eene ziekte, de genezing; analép
tisch , herstellend, verkwikkend, versterkend; ana1eptca; pl., versterkende midde-

len.
Analgesic, f. gr., de pijnloosheid, ongevoeligheid voor smartelijke indrukken.
Analogie, f. gr., overeenkomst, gelijkvormigheid; evenredigheid; vaak ook gelijkvormigheidsregel , taalovereenstemming,
enz.; analogiafidi, lat., de geloofsgelijk
overeenstemming eener stel--vormighed,
ling met de gronden der h. schrift, an. juns, lat., de overeenstemming eener stelling
met de gronden van het regt; analoog of
analogisch , overeenstemmend, gelijkvormig, passend; analégon, n. iets overeenstemmends, de gelijkheidsregel ; analogon
ratiönis , lat., bet met de rede overeenkom
stige; analogiseren, vergelijken, overeenstemming zoeken of daarstellen; analogIs
Inns, rn het evenrecligheidsbewìjs; analogist, rn Mere , dikwijls verkeerd gebezigd
voor aneclogist.
Analphabëtos, rn gr. Jur., een onkun-

dige in het lezen en schrijven, z. v.a. illit-

t era to s.
Ana! sis of Anal `se f. gr., ontbinding,
ontleding, uiteenzetting van het geheel
in deden, terugtred van het zamengestelde tot het enkele, ontwikkeling van een
-

begrip; mathematische analysis,

de letter-

rekening in den ruinisten zin des woords;
analysis diophantëa, de oplossing v. onbe
paalde voorstellen in de leer der grootheden,
dus genoemd naar den Gr. Iiiophantes;
analyseren. oplossen, ontbinden, ontwik
kelen, ophelderen; analtisch, oplossend,
ontbindend enz., het tegengestelde v. syn-

t ii é t i 5 c h, b. v. analytische methode, de
leerwijze, waarbij men van de te b ew ij zen
stellingen tot de gronden overgaat; analytiek, f. de ont b indings l eer der verstandswerkingen ; analytcus, n. een oplossend,
ontbindend scli cikundige, wijsgeer eiiz., een
kenner en uitoefinaar der Nviskundige analysis.
Ananartesië , f. gr., de onzondigheid,
vrijheid van dwaling en zonde.
Anamnësis, f. gr. de herinnering, eene

log. figuur,, door welke men aanvoert wat
men veinst vergeten te hebben; anasnnëstiek f. de herinnerings- of geheugenkunst;
anamnestsche middel en, Med. , geheu en-

sterkende middelen; anamnestisch teekens, teekens, waaraan men ontdekt wat
voorafgegaan is, terugwijzers.
Anarnorphösis, f. gr. de omvorming, ge-

daanteverandering; drog- ofschijnbeeld; de
kunst om voorwerpen zoo te teekenen, dat
zij alleen op eenen afstand gezien hunne
vereiscbte gedaante hebben ; anamér
phisch en anamcrphötisch, vervoimd, verkeerd.
Ananas,

f. maleisch (ndnas of andaas),

koningsappel , eene zuidamerik. plant en
hare voortreffelijke vrucht, die ook in Europa gedijt.
Anancirle , f. gr , de onmannelijkheid,
man neloosheid, verwijfdheid , onmanbaar
heid; anándrisch, Bot., zonder meeldraden.
Ananmas, hebr. mansn., genadegift des

Heeren.
Anapest, m. gr. Poet., wedersiag, een
vers voet van twee korte en eene lange lettergreep ( .) , b. v. o n v e r z el d;
ook anti -dactylus geheeten.
Anapetie, f. gr. Med., dc vaatverwijding.
Anaphre, f. gr. Med., gevoelloosheid, verminderde prikkelbaarheid der huid.
Anaphonësis, f. gr. het schreeuwen, de

schreeuwkuur.
Anaphéra, f. gr., Log., de herhaling,
waardoor vele zindeelen of versregels met
dezelfde woorden beginnen; Med., het aanzetten, aanwassen van ledematen.
Anaphorscus , n. gr. Med. , de bloedhoest, bet bloedspuwen; de bloedspuwer.
Anaphrodisie , f. gr., mangel aan geslaclitsdrilt; anaphrodiet, m. een tot de
voortteling ongeschikt persoon; anaphroditisch, ongeschikt tot voortteling.
Anaplàsis, £ gr., de herzetting van gebrokene ledematen, vastwording, bevestiging eener beenbreuk.
Anaplerösis, f. gr., de wederaasivulling,
herstelling van verloren gegane iigchaamsdeelen,h.v. hetaançroeijen yb. vleesch, de

aanzetting v. een kunstlid; anap1erotIca,

aanvullende, vleeschmakende midde
len.
Anapleiisis f. grMed.,hetlos worden van
ziekelijk aangedane beenderen of tanden.
Anapneilsis , f. gr. Med., het ophalen
van den adem ; anapnéische middelen,
middelen, die het ademhalen bevorderen.
Anaproseliet, iii. gr., een wederbekeerde, wedergewonnene.
Anapsftis, f. gr. Med., de afkoeling des
ligchaarns, het ligten van het verband.
Anapt5sis, f. gr., het spuwen, ophoesten.
Anarchic, f. gr., de regeringloosheid
wanorde, onbandigheid; anârchisch, wetpi .,
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teloos onhandig; anarchist, rn een wette-

AnatriSpe , f. gr. Log. , wederlegging
door eenvoudige ontkenning, de omkeering
van een voorstel; Med., de onkeering der
maag, geweldige braking.
Anaudië, f gr., stomheid, stemmeloosheid, hooge graad van heeschheid.
anceps, lat. dubbel , dubbelzinnig; syl
lába anceps, Grain., eene lettergreep, die
men zoo wel voor kort als lang kan nemen.
Anchilops, gr. Med., een ooghoeksge

boze, teugellooze.
Anaristësis, f. gr., de onthouding van ii.
ontbijt, het nuchterblijven.
Anarrhoea, f. gr. Med., het opstijgen der
vochten, inz. des bloeds naar de bovenste
(kelen.
Anárthros, rn. gr., een mensch, die zoo
vet is, dat men de gewrichten niet meer
onderkent ; eigentlijk iemand zonder ge-

-zwel.

wrichten.
f. gr. Med., huidwaterzucht.
Anaspsis en Anaspasmie, f. gr. Med.,
de zanientrekkin g der maag, maagkramp.
anastáltisch , gr., aantrekkend, opdroogend; anastaltisohe middelen, bloedstil
Anasárca,

lende middelen.
f. gr. Med., het opstaan uit
den slaap, den dood, enz.; de verplaatsing,
overleiiing der ligchaarnsvochten; de persing tot stoelgang; anastátisch, afleidend.
Anastochiösis, f. gr., de oplossing, ontbinding v. vaste ligchamen.
Anastomösis, f. gr. Med., de wederzijdsche inmondingen der vaten; de ziekelijke
verwijding van de bloedvaatwanden; anasAnastàsis,

tomotca of anastomotsche middelen,

oplossende, afvoerende, zweet- en pìsdrijvende middelen.
Anastróphe, f. gr. Log., omkeering, der
woorden, woordverplaaLsing bij wijze van
dichterlijke vrijheid.
Anatàsis, f. gr., uitstrekking, uitzetting,

z, V. a. extensie.
Anathriia, m. gr., de banvloek, kerkban ; anathematiséren , vervloeken, verwenschen , van de kerkgemeenschap uitsluiten, in den ban doen
Anatocismus, rn gr., interest -woeker,
rente van rente.
Anatoba, gr. vrouwenn., de ochtendzon,
het inorgenrood; anatôlisch, oostelijk.
anatomiséreri, gr. , ontleden , inz. het
menschelijk ligchaarn; anatomist, m. een
ontleder, kenner der ontleedkunde; anato-.
mïe F. gr., de ontleding, de ontleedkunst;
ook het gebouw, waar de ontledingen der
lijken plaats hebben, de snijkamer, ontleed
kamer; anatómisch, ontleedkundig;anatomisehe praeparaten, dierlijke ligchamen
of ligchaamsdeelen, zoodanig toebereid, dat
zij niet tot verrotting overgaan en onbedor-

ven bewaard kunnen worden.
Anatorismen, pl. gr., verwisselingen der
ruimten of plaatsen.
Anatrëse , f. gr. Chir. , de panboring
(vgl. trepanatie).
Anatripsis, f. gr.

Med., het wrijven, of
wasschen der ligchaaiinsdeelen ter opwekking van de gezonkene krachten; de verbrijzeling van eenen gal-, blaas- of niersteen; het jeuken der Is iid; anatripsologïe,
f. gr., de leer van het inwrijven der genees
-midelt.

Anchises, m., z. ond. Aeneis.

Anchne, f. gr. Mccl., keelvernaauwing.
Anchovis, z. ansjovis.
Anchüsa , f. gr. de ossentong,

zekere

plant.
Anchylösis , beter ancylösis , de gewrichtsverstij ving.
Ancienneté, Ir. (spr. angsién—) of ancienneteit , f. de voorrang in jaren , de
dienst- of ambtsouderdoni , de opvolging
naar de dienstjaren.
Ancistron, a. ge., haak, een chir. werk-

tuig om voorwerpen uit te halen.
Anconaeën , pl. gr., de nitstrekkende
spieren des voorarms
ancóra, it., now eens, andermaal, herhaald!
Ancrage, f. fr. (spr. angkrdazj'), Mar., de

ankergrond.
Anctër, rn. gr. Chir., eene heehtpleister;
ancteriásmus, rn. 5 hechting, zamenvoegiug

door hechtpleisters; ook z. v. a. infibulatie.
andam6nto, m. it. Muz., een gedeelte van
eene fuge.
andantenie'nte, it. onafgebroken, in eens
door; andante, it. Muz., eig. gaande, stapsvoets, niet te schielijk, gematigd; andantIne, it. eenigzins langzaam.
Andrëas, gr. mansn. : de mannelijke, de

stoute.
Andreas dukaat, russ. gouden munt,

dubbele roebel, = 5.27 gI.
Andriénne, f. ft. (spr. angdr—)

, een

sleepkleecl.
Androcephaloide , m. gr. (v. anër, gen.
andrós, man, mensch), een steen van de

gedaante eens manshoofds of ander ligchaamsdeel, een mankopsteen; androgenie,
L menschenschepping , inz. de schepping
v. den eersten man; androg'nus, m. een
manwijf, tweeslachtig wezen; een verwijfde
man; androgynie, f. de vorming van hermaphrodieten (z. a.); androlde, f eene kunstige, bewegelijke menschengestalte, draadpop, ook z v. a. automaat; androlepsie, f.

het nemen van gijzelaars als waarborgen;
androlIth, m. een versteencl menschengeraarrite; andromanie, f. deonteinhare zucht
van sommige vrouwen voor de mannen,
riiansdolbeid.
Andrömeda, f. gr. Myth., dochter van

koning Cepheus en Cassiopëa, en
gernalin van P e r s e u s, die haar verioste

Al DROPHOBUS.

ANGUSTURABAST.

van (le rots, waaraan zij gehecht was: een
noordelijk gesternte; een plantengeslacht.
Androphóbus, gr., schuw voor mannen,
mannenschuw ; androphobïe , f. de maniienschuwheid.
Androtomie, f. gr., de ontleding van het
menschelijk ligchaam, de menschenontle-

Angelica, vrouwenn., de engelachtige,
hemelsche; ook Bot., engelwortel; ook een
eng. luitvormig speeltuig.
Angélus, n. lat. (van het gr. angelos),
bode, gezant), engel; een gebed in de R. K.
kerk, dat met dit woord begint; de enge
aan de maagd Maria; ook een-lengrot
teeken met de klok ter herinnering aan
dit gebed ; angelolatrïe, f. gr. , de ver
aanbidding der engelen; ange--ceringof
lologïe, f. de engelenleer, leer van de engelen en geesten ; angelophanie, f. de engelenverschijning.
Angiectasie, f. gr. Med., de vaatuitzet
vaatverwijding.
-ting,
angina catarrhalis, f. lat. Med., de
keelontsteking; a. polypósa, de croup of
vliezige keelontsteking.
Angiographie en Angiologïe , f. gr.,
(van ang os vat) Med. , de vatenleer , de
vaatbeschrijving; angiohydrographïe, f. de
beschrijving der opslorpende of watervaten;
angiohydrologie, f. de watervaatleer; angiohydratomïe, fr. de ontleding der watervaten; angiopathie, f. het vaattijden, benaming v. alle ziekten des vaatstelsels; angiorrhagie,f. vaatverscheuring;angiospermátisch gr., vaatzadig(v. planten, wier zaad
in een van den bloemkelk gescheiden vat
zit); angiostenotica, pl., vaatzamentrekkende middelen, waardoor bloedingen gestild worden ; angiostósis, f. vaatverbeenin g ; angiotomie , f. de vaatontleding.
Anglaise , f. fr. , (spr. any glél ), een
engelsche dans ; anglïséren, de paarden op
eene onnatuurlijke eng. wijze den staart afhouwen , en den opgespleten stomp gewennen zich omhoog te buigen, kortstaarten;
een geangliseerd paard, een gekortstaart
paard ; anglicísmus. m. nw lat., Gene eng.
taaleigenheid ; anglicaansche kerk, de
engelsche, bisschoppelijke kerk ; anglieomanie of anglomanie, f. lat. gr., de overdreven zucht, voorliefde tot al wat engelsch is ; anglomaan, wie die voorliefde
heeft.
Angoeri, f. gr. (angurion), N. H., de watermeloen, pompoen.
Angora-haar en angorische geiten, z,
kemeldier.
Angosturabast, z. Angustura-.
Angelus, m. lat., de hoek; angulair, hoekig.
Angustátie, f. lat. Med., de tegennatuurlijke vernaauwing der vaten v. h. menschel.
ligchaam; angustia, f. lat., engte, naauwte,
beklemming, nood; in angustiis, in het
naauw, in netelige omstandigheid; angustia
praecordiórum, aamborstigheid; a. termini
of anqustus terminus. lat. Jur., een kort
uitstel, kleine termijn; angustiae verb rur,
de word vitterij.
Angusturabast (v. A n go s t u r a, hoofd.stad v. Caraccas in Z. ,Amerika), een door-
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dine.

Anecdóta, pl. gr. , nog niet of thans
voor de eerste maal uitgegeven oude schriften ; anecdote, eig. eene nog onbekende,
nieuwe, gemeenlijk eene kleine geschiede nis , gedenkwaardigheid , een historische
trek of bijzonderheid.
Aneclogíst, m. gr. Mere., die Beene rekening behoeft af te leggen.
Anée, f. fr., eig. ezelslast, eene lyonsche
ry ij n maat.
Anegertice, f. gr., de kunst om schijn
te wekken.
-doenp
Aneiléma en Aneilésis, ook Aniléma,
fr. f;r. lied. , de opstopping van winden
in de darmen.
Anennobarométer, (v. anémos, wind),
n. 'gr. , een windmeter; anemochórde,
n. gr., een van de wools-harp verschillend
wind- snarenspel, door, Schnell in 1789
,uitgevonden; anemographie, f. de vindbeschrijving ; anemologïe, f. de windleer,
windkunde; anemométer, m.- een windmeter; anemometrïe, f. de windmeetkunst ; anemometograaf, m. een windschrijver, een werktuig, dat de verandering des winds zelf aanteekent; anemone,
f. de windroos, windhloem, afkomstig uit
de Levant; anemoskoop, n. een windwijzer, weêrhaan ; anemothéca, f. de windkast der orgels.
anenérgisch, gr., onwerkzaam, onkrachti f.
Anepigrapha,

pl. gr., schriften zonder

titel.
Anepithymïe, fr. gr., gebrek aan eeten drinklust en zinnelijke aandrift.
Aneretbisie, f. gr. Med., gebrek aan
prikkelbaarheid, de opwekking der gezonkene prikkelbaarheid.
Anerie, f. fr., lompheid, ezelsstreek.
a nesczre ad non esse, lat. Log., het
onjuiste besluit » van niet weten tot niet
zijn. »
Anetica, pl. gr. Med., pijnstillende, bedarende middelen ; anétisch, pijnstillend,
bedarend.
Aneurysma, n. gr., slagaderbreuk, slagadergezwel, uitzetting van de slagader,
ook van het hart.
Anfractuositeit , fr. lat., hoogte, oneffenheid der beenderen.
Angárien, pl. lat., leendiensten tot aan
de grenzen; angariátie, 1. verpligting tot
vervoering van personen en goederen.
Angekok, m. een toovenaar, waarzeg
priester bij de Groenlanders.
-gern

-

;
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dringende. bittere, kruidige, in afwisselende
koortsen zeer heilzame bast.
Anhelátie, f. lat., kort, bezwaarlijk adem
aamborstigheid, het hijgen.
-halen,
Anhima, m. H. N., de hoorndrager, een
brazil. roofvogel, ook kamischy genoemd,
grooter dan de zwaan.

men , met het oogmerk ; animo deliberáto,
opzettelijk, met voorbedachten rade, a. injuriándi, met het oogmerk om te beleedigen ; a. nocéndi , met het oogmerk om

Anhinga, m. N. H., de slangenhalsvogel
in Brazilië, van de grootte eener eend.
Anhydrie, f. gr., waterloosheid; anhydrisch, watervrij, inz. v. zouten en oxyden;
anhydriet, m. watervrije zwavelzure kalk.
Ani, m. N.H., de madenvreter, een brazil.
vogel, die naar den koekoek gelijkt.
Anidrósis, f. gr. Med., de zweeteloosheid, mangel aan zweet.
Anijs, m. (gr. anison, lat. anisum), een
bekend gewas en het geurig zaad daarvan;
anisette, f. fr., (spr. --zé tt') , anijswater,
op anijs getrokken brandewijn.
{ Anil, m. spaansche benaming v. d. indigo.
anima mundi, f. lat., de wereldziel, de
wereldgeest; a. rite, rhabarbergeest.
Animadversie, f. lat., de aanmerking,
noot; regterlijke vermaning.
animal disputax, n. lat., een twistziek
mensch, twistzoeker, stokebrand,tegenspreker; animalcula, pl., zeer kleine diertjes,

inz. de zoogen. zaaddiertjes ; animáliën,
pl. , dierlijke ligchamen ; vleeschspijzen ,
vgl. vegetabiliën; animálisch, dierlijk, uit
het dierenrijk ;; animaliséren , verdierlijken ; animalisátie, f. de verdierlijking,
dierwording ; animalismus, m. de dierlijke
natuur; animaliteit, f. de dierheid, het
dierenwezen of dierlijk wezen.
Animatie, animato , z. ond. animeren.
Anime , amerik. , Anime -gom, vloedhars, een geelachtig doorschijnend, aangenaam riekend hars van den anime-boom
in Z. Amerika. Animellen, (animellae), pl. lat. Med.,

oorklieren.

animi causa, z. ond. animus.
animéren , lat. (animare), bezielen; opwekken , aanvuren , bemoedigen ; animmtie , f. de bezieling ; animáto, it. ' uz. ,
levendig.
animeus, lat. (animósus, a, urn), hartstogtelijk, verbitterd, vertoornd, vijandig;
animoso, it. Muz., opgewekt, levendig; ani
lat., hartstogtelijke vergramd -mosite,f.
verbittering, vijandschap, haat, wrok.-heid,
animus , m. lat. , geest , moed , leven;
de gezindheid of het oogmerk; animus
defendéndi, het oogmerk om te verdedigen ; a. injuricíndi , het oogmerk om te
beleedigen ; a. occidéndi, het oogmerk om
te dooden ; a. possidéndi, het oogmerk om
in bezit te nemen; a. sibi habéndi, het
oogmerk om iets voor zich te bezitten ;
animi causa, om te vermaken , uitspan ningshalve; animo, lat., met het voorne-
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te schaden.
Anisette, z. Anijs.
Anistoressie , f. gr., onkunde in de geschiedenis.
Anna, hebr. vrouwenn., de aangename,

liefelijke.
Annálen, pl. lat., (annáles), jaarboek,
jaarboeken, geschiedverhaal der in eenen
staat gebeurde zaken, naar volgorde der
jaren ; annalist, m. een jaarboekschrijver.
Annas , m. oostind. rekenar,. = „ zilveren ropij.
. Annáten , pl. mid. lat., jaargelden , dat
gene wat van de inkomsten des eersten
jaars van een geestel. ambt in de pauselijke
schatkist moet gestort worden; ook jaarl.
missen in de R. K. kerk.
annectéren, lat. (annectére), aanhangen,
bijvoegen; annex, aanhangend, bijgevoegd,
toebehoorend ; annéxum, n. (pl. annexa),
het aanhangsel, de bijlage, het bijbehoorende; cum annéxis, met wat er bij behoort.
Anneliden , pl. lat. , ringwormen , eene
soort van gelede roodbloedige dieren.
anni, z. ond. annus.
annihiléren, lat., vernietigen, opheffen,
voor nietig verklaren, omstooten ; annihilátie, f. de vernietiging, opheffing, te niet

doening.

1

anniversarium, n. of pl . anniversariën,

lat., jaarlijksche viering van geboorte -,
sterf , vrede -, kroonings- enz. feesten; jaar
gedenkdagen; in de R. K. kerk, ook-lijksche
zielmissen, die het ganschejaar door dagelijks moeten gelezen worden ; anniversárisch, jaarlijksch, jaarlijks te vieren.
anno enz., z. ond. annus.
annominátie , f. lat. Log., de woordgelijkheid, liet opzettelijk bijeen brengen van

gelijkklinkende woorden.
Annonce, f. fr. (spr. anongs'), het berigt,
de aankondiging; annoncéren, aankondigen; annonceur, de tooneelspeler, die het

eerstvolgend te spelen stuk aankondigt.
Annotatie en annoteren, z. adnoteren.
Annuále, annueel, z. ond. annus.
annuéren, lat., toeknikken, toewenken,

bewilligen.
annuiteiten, z. ond. annus.
annulléren , lat. vernietigen, opheffen,.

herroepen, voor ongeldig verklaren; uitstrijken; annullátie of annulléring, f. de ver
omverwerping.
-nietg,
annulus palatii , m. lat., de koninkl.
zegelring ; a. piscatorIus , de visscherring
v. d. paus, pausel. zegelring; a. pronubus
en a. sponsalitius, de verlovingsring; a..
signatorius, de zegelring, het signet.
annuzneréren, lat., daarbij tellen of rekenen.
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Annunoiátie, F. lat. , de aankondiging,
de hoekige afstand van de ware of gemidverkondiging, inz. van Maria i Maria-bood- delde plaats eener planeet tot het aphelium
schap; annunciáten, pl., nonnen der orde of apogeum; anomalistisch jaar, de tijd van
V. Maria-boodschap.
eenen schijnbaren zonsomloop; anomaloloannus, m. lat., het jaar; annul bissex- gie, f. gr., de leer der onregelmatigheden
tt`lis of intercalaris, een schrikkeljaar; a. en verkeerde uitdrukkingen eener taal; alnocarentr.'ae, een ontberingsjaar; a. climacte- malon, n., pl. anomala, Gram., een onrïcus, het trapjaar, het door 7 en 9 deelbare regelmatig werkwoord.
levensjaar, waaraan het bijgeloof een bij Anomie , f. gr. , wetteloosheid, teugelzonder . gewigt hechtte; a. currens, het loo- loosheid ; anomieten, pl., versteeningen
pende Jaar; a, decretorius; het beslissings- van zekere onregelmatig gevormde schaaljaar; a. deservitus, het jaar van dienst; a. dieren.
discretiónis, jaar v. zelfstandige beslissing,
Anomphálos , m. gr. , een navellooze&,
d.i., waarin de mensch bevoegd en in staat zonder navel geborene.
anoniem, anonlmisch, gr. (van het ontis zelf te kiezen, inz. tusschen de verschillende geloofsbelijdenis van vader en moeder; kennende an- en onynta, onoma , naam),
a. ecclesiasticus, kerkjaar; a. eldpsus, ver nameloos, ongenoemd ; anonymus, m. een
ongenoemde ; anonymiteit , £ de naamsjaar ; a. gratíae , genadejaar (voor-lopen
weduwen en weezen van ambtenaren); a. verzwijging, ongenoemdheid.
anophónisch, gr., opwaartsklinkend.
luctus, rouwjaar; a. lunáris, maanjaar; a.
Anoplotherium, n. gr., eene dierensoort
normális of normativus, het regeljaar; a.
saxonïcus, het saksische jaar in regten (1 der voorwereld , tot de pachydermen bejaar 6 weken en 3 dagen); a. solaris, het hoorende (z. a.).
Anópsie , f. gr., het ontbreken des gezonnejaar of gewone juliaansche jaar;
--anni , van het jaar; anni curréntis of zigtsvermogens, de blindheid; ook h. scheelanno currente, van het loopende jaar of in zien naar boven.
Anorchie, fr. gr. het ontbreken der zaaddit jaar; anni e 'usdem, van hetzelfde jaar;
a. futuri, V. h. volgende jaar; a. praescntis, ballen ; anórohos, ook anorohódes, een
mensch zonder zaadballen, gesnedene.
V. h. tegenwoordige jaar; a. praecedentis of
Anorexie , f. gr., de tegenzin in spijs,
.praeteriti, v. h. vorige jaar; -- anno, in het
gebrek aan eetlust.
daar; anno ab urbe condita of a. urbis condi
anorganisch, gr., (v. h. ontkennende an.tae, in het jaar na de bouwing v. Rome; a.
en organon,z. orgaan) onbewerktuigd; onbeaerae vulgaris, in h. jaar der gewone tijd
a. ante Christum, m. h. jaar voor-reknig; zield, dood, v. de levenswerktuigen beroofd;
Chr. geboorte; a. Christi, in h. jaar v. Chr. anórgisch, levenloos, gevoelloos; anorof na Chr. geboorte, a. domini, in h. jaar des gismus, m. , de levenlooze of onbezielde
Heeren, d.i. Chr.; a. praesénte, in h. tegenes. natuur; anorganogenie, f. de wordingsjaar; a. eldpso, in h. afgeloopen jaar; a. leer der levenlooze natuur; anorganog.
mundi, iin h. jaar der wereld; a. orbit con- nosie, f. de onderscheidingsleer der levenditi, in h. jaar der schepping; a. orbis re- looze wezens, z. V. a. oryotognosie; snordémti, in h. jaar der wereldverlossing; a. re- • ganographie, f, beschrijving der onbecuperátae salutis, in het jaar des heils of zielde wezens; anorganologie, f. leer van
der verlossing; a. salvatóris nostri, in h. de levenlooze ligchamen, inz. van de mijaar onzes heilands; annuae praestationes, neralen.
Anorgïe, fe. gr. het niet ingewijd zijn;
pl., jaarlijksche verrigti.ngen, opbrengsten;
anorg&stisch , niet ingewijd (in de orannuale, n. R. K., de eenjaar lang te lezen
zielmïs, annueel, jaarlijksch, een jaar du- giën, z. a.).
anormaal , gr. lat., onregelmatig , met
rend; annuiteiten, pl. ( eng. annuities) ,
haarrenten, jaarlijksche renten, die voor een den regel strijdig.
Anosie, f. gr. Med., ziekteloosheid, het
geleend kapitaal gedurende een' bepaalden
tijd betaald worden, in welken tijd ook het vrij zijn van ziekten.
Anosmie of anosphasie, fr. gr. de reukapitaal wordt afgelost; annum, n. eene
keloosheid, het gebrek aan reuk.
jaarlijksche bijdrage , een jaargeld.
Ansarin, ph arab., de beschermers ,
Anoea, I. gr. de verstandszwakte.
Anodyne, f. gr., de pijnloosheid, afwe- naam van Muhameds vrienden in Medina.
Anschiovis , z. ansjovis.
zigheid der barensweeën; anodynum, n.
Anselmus, oudd. naam (goth. anshelm),
eene pijnstillende, bedarende artsenij;
liquor anoddnus (minerális Hofmanna), de gehelmde krijgsman.
Ansjovis, m. (van het sp. anchova, anHofmanns droppelen.
anomaal, anomálisch , gr. onregelma-' choa), eene soort van kleine haring, die
tig, afwijkend, tegen den regel; anomalie, veel op de fransche en vlaamsehe kusten
f. (anómalia, eig. ongelijkheid), eene af- en vooral bij het eiland Sardinië gevangen
wijking van den regel, onregelmatigheid, wordt.
Anta , z. tapir.
, uitzondering; Astron.,
gelj
Jkvormi gheid n
-
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ANTACIDA.
Antacida,

pl . gr. lat. Med., zuurtempe-

rende middelen.
Antagonismus, m. gr., de tegenwerking,
het tegenstreven ; de vijandschap ; antagoni st , m., een tegenstrever, tegenwerker, dwarsboomer, vijand, partij; ook Med.,
de tegenwerkende s pier; antagonistisch,
vijandelijk, tegenwerkend; antagoniséren,
wederstrevcn.
Antalgica, p1 gr. Med. , pijnstillende
middelen ; antálgisch, pijnstillend.
Antalkálisch , de al kalicn (z. a.) tegen verkend ; antalkalische zelfstandigheden, zuren.
Antanaclasis , fr. gr. Log. , wederkaatsing, terugslag, de herhaling van hetzelfde
woord in eene andere beteekenis.
Antanagoge , f. gr. Log., het kunstig
overbrengen van de beschuldiging op den
:

beschuldiger.
Antaphrodisiácum of Antaphroditicum, n. gr. Med. , een middel tot bedaring
van de te sterke geslachtsdrift.
antaphroditisch, z. v. a. antivenerisch.
Antapodósis, fr. gr. Myth., eene vergelijking, waardoor het vergeleken voorwerp,
niet afgescheiden is van dat, waarmede men
liet vergelijkt ; Med., de terugkeering van
de koortsaanvallen.
Antapoplectiea, fr. gr. Log., middelen

tegen beroerte.
antarctisch, gr, z. pool.
antarthritisch , gr., jichtwerend.
antasthmátisch , gr., tegen de aamborstigheid dienende.
antatróphisch, gr., tegen de wegkwijfling dienende ; antatropha, pl. iniddelen tegen de tering.
antecedéren, lat . (antecedére), vooraf.
gaan den voorrang hebben ; antecédens ,
m. of^n. de of het voorgaande, het eerste
lid eens voorstels; anteeéssor, m. de ambtsvoorganger ; in antecéssum, vooruit.
antecelléren, (lat. antecellére), uitblinken, overtreffen, zich onderscheiden.
antedatéren, nw., lat., iets op eenti vroegere dagteekening stellen.
ante diem, lat., voor den dag, voor den

tijd.
Antediluvinnen, pl. (van het lat. diluvium, overstrooming), de voor den zond-

vloed levende menschen.
ante elápsum terminum, lat. Jur., voor
den afloop van den gestelder tijd of termijn.
Anteloquium, n. lat., de voorrede; de

bevoegdheid eerst te spreken.
ante lucem, lat., voor den dageraad.
AntembMsis, F. gr. Med., wisselwerking,
wederzijdsche inwerking, inz. der bèendcren op elkander.
ante meridiem, lat., des voormiddags.
Antemetica, z. antiemetica.
Antendeisis, f. en Antencléma, n. gr.
Mcd., tegenaanwijzing.
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Anténne, f. lat. (antenna), de zeilspriet,
de ra; pl. antennen, de voelhoorns der insecten.
Antepenultima, f. lat., de laatstyoorgaande lettergreep eens woords, de deide
van achteren.
Antephialtics, pl. gr. Med., middelen
tegen de maagdrukking.
Antepileptica, z. antiepileptica.
Anterioriteit, f. z. v. a. prioriteit (z. a).
Anténos, m. gr. (vgl. E r o s), de god der
wederliefde; v. a. de god, die versmade lief-

de wreekt.
Antestature, I. fr. (spr. angtestatzíurs),
stil., in der haast gemaakte verschansing
met pallisaden enz.
Anthal, m. eene hongaarsche wijnmaat
van 60 tot 70 kannen.
anthectische middelen, z. antihectisehe

middelen.
Anthelia, pl. gr., tegenzonnen, bijzon
-ne.
Anthélix, f. gr. Med., de binnenzoom v.
het uitwendig oor.
Anthelminttca, pl. gr., wormmiddelen,
middelen tegen de ingewandswormen; an thelmintisch, wormafdrijvend.
Antheren, Anthesis, Antholithen, Anthologie, enz. z. ond. anthos.
Anthomolgésis , Anthomologie, f. gr.,
wederzijdsch verdrag, wederzijdsche belofte.
Anthora, z. aconitum.
Anthorismos, m. gr. Log., de tegenbepaling, tegengestelde verklaring.
Anthos, n. gr., bloem, bloesem, redetooi;
uitslag inz. in h. gezigt; anthobolie f. het
bestrooijen rnet bloemen ; antholithen of anthotypolithen, pl., bloemsteenen, steepen
met bloemfiguren, versteende bloemen; anthologie, f. eene bloemlezing, keurverzameling v. kleine gedichten, v. spreuken,
gezegden, enz.; anthologium, n. het misboek in de gr. kerk ; . anthosmias, m. bloemengeur, welriekende wijn; anthénen,
pl. de stofkolfjes der bloemen , de mannelijke geslachtsdeelen der bloemen, die
het bloemstof bevatten en op de stofdradraden (stamina) zitten; vgl. p i s t i l l e;
anthésis, f. de bloesem, het bloeien, de
bloeitijd ; anthesterion, n. de 8ste maand
van het atheensche jaar, de attische bloeimaand.
Anthraciet, m. gr., (van anthrax, m.
kool) koolblende, glanskool; koolstof met
aardachtige stoffen vermengd; anthracokali, n. een uit bijtend kali en steenkolen bereid geneesmiddel tegen vlechten;
antracoliet, m. een door kool gekleurde
kalksteen ; anthracométer, een koolstof
anthracósis, f. Med., ooglidbrand,-metr;
eene 'versterving van het oog ; anthrax,
m. gr., pestkool, pestbuil.
Anthropiátriek, f. gr.; (van ant hr. opoe;

dc mensch), de geneeskunde van den
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mensch (in tegenst. van de veeartsenijkunde) antropismus ; m. dc menschelijkheid, het menschdom; anthropobóros, m.
een menscheneter; anthropodaemon, M.
een vergode mensch, godmensch, ook een
booze geest in menschelijke gestalte ; anthropochemie, f. de menschen- stofkunde;
anthropoglóssa , f. de menschenstem op
het orgel; anthropognosie, de mensch-

wederleggen en ontzenuwen van de tegen..
werping, der partij.
anti, gr., tegen, een voort. aan liet gr.
ontleend, dat in vele zamenst. woorden- te genoverstelling of het omgekeerde aan
soms staat het voor h. lat. a n t e; en-duit;
beteekent dan een voorafgaan.
Antiádes, pl. gr., de amandelen, klieren
aan den hals; antiadites, f. de amandelontontsteking; antiodóncus, m. de amandel
-zweling.
Antiadvaphórist, m. gr., een ijveraar
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kunde, menschenkennis ; anthropognóst,

m. de menschenkenner; anthropogonie, f.
de leer v. h. ontstaan der menschen; anthropographie, beschrijving der menschen;
anthropolatrie, de menschenaanbidding ;
anthropolepsie , f. het aanzien des persoons, de partijdigheid; anthropolithen,
versteende menschel. ligehamen of beende ren; anthropologic, f., de natuurleer v. d.
mensch, de menschkunde; anthropoloog,
m. een menschkurndige, een kenner v. de natuurleer des menschen; anthropológisch,
menschnatuurkundig, hetgeen de leer van
'S menschen ligchaam , of natuur aangaat;
anthropomantie, f. vaarzegging uit mensc.heiijke ingewanden; anthropometrie, f.
de leer van de verhouding der deelen V. h.
menschel. ligchaam tot elkander; anthro
pl., steenen, die naar men--pomórhen,
schen of menschel. ledematen gelijken ;
anthropomorphismus of anthopomorphó-

se, de vermenschelijking, de voorstelling v.
h. goddelijk wezen onder eene menschel.
gedaante; anthropomorphoséren; vermenschelijken ; aan God menschelijke eigen
toekennen; anthropomórphisch,-schapen
vermenschelijkt, naar de menschengestalte
gelijkend; anthropomorphiet, m. hij, die
God eene menschelijke gestalte geeft; anthropapathie, f. menschelijke hartstogt of
gewaarwording ; vermenschelijking ; voor
-stelingv.Godm chelijkartsogten; anthropápatisch, vermenschelijken;
anthropophaag, m. een menscheneter; antrhropophagie, f. het menscheneten; anthropophobie, de menschenvrees, schuw
voor menschen; anthropoplástiek, f.-heid

de menschenvormkunst; anthroposeope f.
z. V. a. physiognomiek; anthroposomato-

logie, f. leer v. h. menschel. ligchaam; an.

thropotherapie , f. menschenheelkunde ;
anthropotherie , f. menschenjagt , menschenvangst; anthropothysie, f. menschenoffering; anthropotomie, f. menschenont leedkunst.

Anthydropica, z. antihydropica.
Anthypalláge, f. gr. Gram., de weder -

zijdsche omwisseling der naarnvallen (casus.)
Anthypheerésis, f gr., Gene wederzijdsche berooving.
Anthypnotica, pl. gr. Med., slaapverdrijvende middelen; anthypnótiseh, slaap-

verdrijvend.
Anthypophóra. f. gr. Med., het vooruit

tegen zedelijke onverschilligheid.
antiasthénisch, gr., de levenskracht opwekkend.
antiasthmatisch, z. antasthmatisch.
Antibacchius, z. palimbacchius.
Antiballoména, pl . gr., geneesmiddelen

overeenkomstige werking.
Antibarbárus, n1 gr., een taalzuiveraar,
vijand van vreemde woorden.
V.

Antibásis, f, gr., de tegenstand, weêrstand.
Antibulla, f. gr.-lat., tegenbul, bul van

een' tegenpaus.
Anticabinét, n. fr., een voorkamertje.
Anticaglien, pl. it. (spr. --káa jen)

,

z. v. a. antiquaillen, (z. a.).
anticancreuse middelen, anticancrósa,

pl. gr.-lat., middelen tegen den kanker.
Anticardium, n. gr., de hartkuil ; de
holte tusschen de sleutelbeen en onderaan
den hals.
anticarieuse middelen, gr.-lat., middelen tegen beenbederf.
Antichambre , f. fr. (spr. angtisj angbré'), de voorkamer in de huizen der grooten; antichambreren, zijne gedurige opwachting bij de grootgin maken.
antichoeradische middelen, gr. midde-

len tegen het kropgezwel.
Antichrésis of antichrése , de verpanding v. h. vruchtgebruik v. een onroerend
goed ter uitdelging eener schuld; antichretice of antichrétisch, pandsgewijs en wel
met het regt van vruchtgebruik.
Antichrist, m. gr., tegen-Christus, een
vijand, tegenstander van Christus en zijne
leer.
Antichronismus, m. eene tijdverzetting,
fout tegen de tijdrekening; Gram., gebruik
V. d. eenen tijd voor den anderen.
Antichtónen , pl. gr. Geogr., tegenwo
gelijke graden v.-i^ers,mnchdop
breedte, doch op tegengest. halfronden wonen.

Anticiperen, lat., (anticipáre), vooruit
nemen , genieten , beschikken, doen, enz.;
anticipándo, lat. vooruit, voorschotswijze;
anticipatie, f. het vooruitnemen. beschik-

ken, enz., b. v. over de staatsinkomsten;
vooruitbetaling;intrekking; Phil., eene voor
genomen algemeene gevolgtrekking. -barig
anticivisch, ge. lat., onburgerlijk.

ANTICONVULSIVISCII.

ANTINOMIE.

anticonstitutioneel, met de staatsregeling
strijdig; anticonstitutionist, m. een tegen
staatsregeling, ook van de-standerv

Antikausttca , pl. gr. Med., middelen
tegen bijtende schadelijkheden.
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Antiklimax , f. gr. Log. , dc tegenop

pausel. bulle unigenitus.

-klimng.

gr.-lat. Med., stuipwe-

Antikol.) ca, pl. gr. Med., middelen tegen

rend.
Antidactylos, m. gr. z. v. a. anapaest.
Antideemonist, m. gr., een duivelsloo-.
thenaar.
antidateren, z. antedateren.
Antidiaerésis, f. gr,, de tegen -, onderaf
deeling.
Antidiegésis, f. gr., tegenverhaal, voor
verhaal der partij op eene-stelingvah

kolijk.
Antikritiek, f. gr. Litt., de tegenbeoordeeling, wederlegging eener boekbeoordeeling ; antikriticus , tegenbeoordeelaar.
-- IXB. De dus beginAnti-k...
nende en hier ter plaatse niet voorkomende woorden zoeke men op
. , of wel men late het
anti-c
voorzetsel anti er af, en sla het
woord zelf op.
Antilegoména, pl. gr..bestredene schriften, zulke, wier schrijvers onzeker zijn.
Antilethargische middelen, gr., middelen tegen de slaapzucht.
Antiliberalismus , m, gr.-lat. , onvrij zinnigheid.
Antilógie, f. gr. Rhet., de tegenspraak,
inz. die tegen de eischen der rede is.
Antilópe (in byzantijnsch gr. antolopos,
als naam van een onbekend dier) of gazelle, f, de hertegeit, een fraai gehoornd
viervoetig dier van Azië en Afrika.
Antiloquist, m. gr. -lat., de tegenspreker.
Antilyssum p n. gr. Med. , middel tegen
de hondsdolheid of _ watervrees.
Antimacchiavel , m. , eene wederlegging der grondstellingen van Macchiaveil in zijn boek over den vorst (Frederik de groote en na hem Jakob
hebben onder anderen zulk eene weder
geschreven.
-legin
antimelanchólisch, gr. , zwaarmoedig
opvrolijkend.,
-heidvrjn,
antimephitisch, gr., luchtverbeterend,
luchtzuiverend.
Antimerie, f. gr. Rhet., verwisseling
van het eene rededeél met het andere; het
noemen van de stof, waaruit een voorwerp is vervaardigd , in plaats van dat
voorwerp zelf, b. v. s t a a l voor d e g e n.
Antimetabóle, f. gr. Rhet. , herhaling
derzelfde woorden in omgekeerde plaatsing,
zoodat zij een' tegengestelden zin opleveren,
ook antimetalépsis, f. en antirnetathésis, f
Antiministeriëel , fr., tegen de ministers, inz. in Engeland en Frankrijk.

anticonvulsívisch,

andere wijze.

Antidicos, m. gr., eene tegenpartij voor
het geregt; antidicasie, f. regtsstrijd.
Antidinische middelen, Med., duizelig
-heidwrn
middelen.
Antidóron, n. gr., een tegengeschenk;
vergelding; in de gr. kerk de uitdeeling van
liet overgebleven gewijde brood na het
avondmaal onder de aanwezenden.
Antidotum, n. gr., tegenmiddel, tegen
tegen vergiftiging. -gift,behodml
Antidysenterica, pl. gr. Med., middelen
tegen den rooden loop.
antiek, antieken, z. ond. antiqua.
Antiëmetica, pl. gr. Med., middelen te
braken.
-genht
Antiëpileptïca, pl. gr. Med., middelen
tegen de vallende ziekte.
Antifebrilia, pl.gr. -lat. Med., koortswerende middelen.
antigallisch, gr. -lat., onfranschgezind.
Antiganymédes, m. gr., een leelijk, mis
tegendeel v. Gan y m e--vormdensch,t
des (z. a.).
Antigraaf, m. gr., een tegenschrijver.
Antihectica , pl. gr. of antihectische
middelen, middelen tegen de longtering;
antihelmintáca, pl., z. anthelmintica; antihydropica , pl. gr. of antihydropische
middelen, middelen tegen de waterzucht;
antihypnotica, z. anthypnotica; antihypochondriIca, pl. , middelen tegen de
miltzucht , zwaarmoedigheid (hypochondrie); antihypochondriacus, m. een miltzuchtverdrij ver, lachverwekker , grappenmaker.
antihystérica, pl. gr. Med., middelen tegen de vrijsterziekte.
antikachectica of antic--, pl. gr. Mcd.,
middelen ter verbetering van kwaadsap
-pighed.
Antikatarrhalia of antic—, pl. gr.
Med. , middelen tegen zinkingaclitige aan
-doenig.
Antikategorie of antic--, f. gr., de tegenklagt, tegenbeschuldiging.
antikatholisch, het katholijk geloof vijandig.
AntikausotTca, pl. gr. Med., middelen
tegen de brandende koorts (cazusus).

.

.

Antimonárchisch,

gr., tegen de alleen

-herscapij.
Antimonium, n. lat., (var het gr. anti,
tegen, en monos , enkel , omdat men het
nooit alleen , maar steeds gemengd aan
spiesglans ; antimoniaal,-tref),spigla
spiesglanzig ; antimoniáca , pl. gr. Med.,

spiesglansmiddelen.
Antinephrïtisch,

gr., nierziektewerend,

- bestrijdend.

Antinomie, f. gr., tegenstrijdigheid der
wetten, het aandruischen van twee wetten
tegen elkander; antinomisten of antino6

ATJ1\OUS.

ANTIREPUBLIKEIN.

eene secte der 1 6de
eeuw, die de onderhouding der oude joodsche wetten voor onvereenigbaar met de
leer van het evangelie en als gunstig voor
bet pausdom hielden
Antinoüs , rn gr, een uitstekend schoon
jongeling (naar een' jongen Bithniër van
dien naam, gunsteling van keizer H a-

rende , verzwakkende en tegelijk verkoelende middelen.

42

miiners, WetI)eStrjderS

d r a n u s).
Antiodontalgica, z. antodontalgica.
Antiorgastca, pl. gr. Med., middelen te-

gen bloedopwellingen.
Antipápa, m. gr., een tegenpaus ; antipapismus, m. de pausbestrijding ; antipapistisch . tegenpause1jk
antiparaltisch, gr., tegen de verlam-

ming dienstig.
Antiparastàsis, f. gr. Rhet., cciie figuur,
waardoor men beweert, dat eene daad., die
afgekeurd en veroordeeld wordt, integendeel lofwaardig is; tegenbewijs.
Antipáscha, n. gr. hebr., de zondag na
paschen in de grieksche kerk.
Antipasigraphie, f. gr., bewijs van de
onmogelijkheid der pasigraphie (z. a.).
Antipathie, f. gr., een natuurlijke afkeer van iets. egengevoel, w derstreving,
het tegengest. van sympathie; antipât

e

thisch, afkecrig wederstrevend.
Antipatriot, m. gr., een tegenstrever

der vaderlandsvrienden, vijand des vaderlands ; antipatriôttisch , tegen het Vaderland of zijne vrienden.
Antipelargie, f. gr., de vergelding der
\% eldaden.
Antipendïunt , I. antipendium , n. nw
lat., het voorhangsel voor katholijke altaren.
Antiperiagoge, f. gr., de tegengestelde
tweevoudige beweging der vaste sterren.
Antiperistáltisch, gr. tegenwormsgewijs.
Antiperistàsis, f. gr., de tegenwerking
van twee natuurkrachten, bestendige drukking en tegendrukking.
Antipernium, n. gr. Med., middel tegen

vorstbuilen.
Antipestilentiaal, gr.-lat., pestwerend
Antipharmcum, n. gr., het tegenvergilt.
Antiphasie ofAntiphsis, L gr. , de te-

wederlegging.
gr. Jur., geschenken
des echtgenoots aan zijne vrouw.
AntiphiebotomIst , m. gr., een vijand
van het aderlaten.
Antiphiogistiek , f. gr., het antiphologIstisch systema , de tegenbrandstof leer, bet nieuwe, tegen liet phlogiston of
brandbare beginsel gerigte leerstelsel der
chemie, door Lavoisi er in 1789 tegen
Stahl verdedigd; antipb1ogistcus n.,
een tegenstander der brandstofleer; antiphlogistisch tegen de brandstof gerigt;
ook ontstekingwerend , hitte temperend;
antipblogistca , pl. Med., ontstekingwe
genspraak,

Antiphérna, pl.

Antiphöna of antiphonïn , pl. gr., te-

genzang, wisselgezang, dat door eene stem
aangeheven, door twee koren beurtelings
afgezongen en door het gansche koor herhaald ordt ; antiphon1e of antiphona
rum, n. hetgezangboek der psalmen, hymnen, beurtzangen der R. K. kerk; antiti
phonIe, f. de logische strijdigheid.
Antiphra; f. gr. Log. , tegenstelling.
AntiphotIsmus, m. gr., het tegenstralen des lichts.
Antiphrsis of antiphrâse, f. gr. Log.,
de tegenbenaming, de benoeming eener
zaak door het tegendeel, dat meestal spottenderwijs geschiedt; ook eene bevestiging
door eene dubbele ontkenning.
Antiphrixis , f. gr., het versperren door
een tegenoverstaand voorwerp.
Antiphthirica , pl. gr. Med., middelen
tegen de luizenzucht.
antiphthIsiscb, gr. Med., de longtering
te keer gaande of genezende.
Antipiraat, m. gr.-lat., een zeeroovervijand.
antip1eurtisch, gr., dienstig tegen het
zijdevee.
antipneumônisch, gr., dienstig tegen de
longontsteking.
Antipodagrca, pl. gr. Med., middelen
tegen het voeteuvel, jichtverdrijvende middelen.
Antipode, m. gr. Geog., een tegenvoeter,
iemand, die op eenen tegenovergestelden
meridiaan en parallel woont; oneig. tegenpartij, wederstrever, vijand.
antipsorIsche middelen, middelen tegen jeukenden uitslag, inz. tegen de schurft.
Antiptösis, f. gr. Gram., de verwisseling
V. d. eenen naarnval met den anderen.
Antiputrda, pl. gr.-lat. Med., verrottingwerende middelen.
Antipyretca, Pl. gr. Med., middelen tegen de koorts.
Antipyrotcum, n. gr., een middel tegen den brand, brandmiddel.
Anti-qua, f. lat. (v. antquus a. urn,
oud.), typ., cciie hoofdsoort v. lat. drukletters antiquailles , pl. fr. (spr. angt
kalf), kleine oudheden van weinig waarde , b. v. munten uit vroeger' tijd; ook oude

vodden, kramerij, rommel;

antiquãrisch,

tot de oudheid behoorend ; antiquarus,
m. lat., een oudheidkenner, -onderzoeker,
handelaar in oudheden; antique , fr. antiek , in den smaak of den geest der oud-

heid, oud; antieken pl. , oudheden, oude
kunstwerken; antiquiséren, den smaak der
Ouden nabootsen , het tegengest. v. m o
de r n i 5 e r e n ; antiquiteit, £ oudheden;
gebruiken der ouden.
Antirepublikein, m. gr.-lat., een tegenstander v. een gemeenebest, een vrjheds-

ANTIREVELAT!OMSMUS.

AO1tASIE.

vijand; antirepublikeinsch, niet gemeene-

Antithése, f. gr. (antithsis), Log.. de
letterverwisseling; cone tegenstelling zoo in
denkbeelden als woorden, z. v. a. antithton, doch niet z. v. a. contrast (z. a.);
anthiteiTha, f. de leer der tegenstellingen;
antithétisch , tegenstellend.
Antitrigus , in. gr. Med. , de tegenbok,
tegenhoek, een kraakbeenplaatje aan het
uitwendige oor.
Antitrinitarus, m. gr.-lat., een loochenaar van het leerstuk der drieëenheid , z.
unitarissen.
Antitypie, 1. gr. Log., tegenslag, terugwerking; Rhet., de hardheid en wanklank
van twee op elkander volgende woorden.
Antitpus, m. gr. Litt., het tegenbeeld,
Vgl. typus.
Antivenérisch, gr.-lat., tegen de venusziekte dienstig.
Antizeloot, m. gr., een vijand der ijveraars, een gematigde.

bestgezind , vrijheidhatend , onvrijburger
lijk.
Antirevelationismus , m. gr.-lat., 'Iet
loochenen der openbaring.
Antirevolütie , f. gr.-lat., de tegenomwentchng, tegenopstand; antirevolutionéren, cenen opstand wederstreven; antirevolutionair, wat de tegenomwenteling betreft.
antirheumátische middelen, gr. Med.,
middelen tegen rhumatiek of zoogenoemde
vloeijingen.
Antiroyalismus , m. fr. (spr. y alj), de
koningsvijandschap, antiroyalist, een ko
ningsvijand , tegenstander van het koningschap ; antiroyalistisch , vijandig tegen den koning gezind.
Antiscabiösa . pl. gr. Med. , middelen
tegen de schurft.
Antiscii , pl. gr. Geog. , tegensehaduwigen, menschen op gelijken afstand aan
beide zijden des evenaars en die des middags tegenovergestelde schaduwen hebben.
antiscorbûtisch , gr. nw-lat. Med.,
scheurbuikwerend , -genezend.
bi

Antiscripturarius , pl. gr. lat., vijand

der h. Schrift.
Antiscrophulösa, pl. gr. Med., middelen
tegen de klierziekte.
antisptisch , bederfwerend; antiseptcum , fl. een bederfwerend middel.
Antisialagöga, pl. gr. Med. , middelen
tegen kwijling.
antisociaal, gr.-lat., oninaatschappelijk,
ongezellig.
Antispsis , f. gr. Med., de afleiding van
het bloed of van andere vochten naar een
ander deel ; ook de tegenprikkeling; antispástisch, afleidend.
Antispasmodïca, pl. gr. Med., krampstillende middelen.
Antispástus, m. gr., een gr. en lat. versvoet van vier lettergrepen, twee lange tus
sehen twee korte of een jambus en een
trocheus , . ( - - ) 1 b. v. g e z a
vo erder.
Antistes , m. gr. , een voorstander beschermer,, kerk- of schoolopziener, opperpriester ; antistta, f. eene voorstandster,
inz. eene abdis, stiltopzienster.
Antistrophe , f. gr. (v. antistrophe), de
tegenzang of antwoord van het koor ter
linkerzijde van het gr. tooneel op de strophe
van het koor ter regterzijde; antiströphon,
n. eene onjuiste sluitrede, waaruit zich ook
het tegendeel laat bewijzen.
Antisyphilitca, p1. gr. Med., middelen
tegen de venusziekte.
Antitéchnos, m. gr., een mededinger in
eene kunst.
Antithaumaturgie , f. gr., de betwijfeling, loochening der wonderwerken.
Antithï, p1. gr., booze geesten.
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Antlia pneumatca , f. gr. Phys. , de
luchtpomp.
Antjar, m. Bot., de vergiftboom (pelton-

oepas) op Java; ook het giftige sap van dien
boom, waarmede de Indiërs soms hunne
wapenen vergiftigen.
Ant oci, pl. gr. Geog., tegenwoners, men~
schen onder denzelfden meridiaan maar tegenovergestelden parallel. ( De a n t o c i
zijn altijd antiscii, doch de antiscii
niet altijd antaci).
Antodontalgca, pl. gr. Med., middelen
tegen de tandpijn.
Antonius, Antónie, lat. mansn., de onschathare , prijswaardige; vr. Antona en
Antoinette (spr. angtoa-); Antonius-vuur.
de roos, eene huidontsteking, zoo genoemd
naar Antonius v. Padua, wiens beenderen in de lide eeuw gewaande wonderen
deden tegen eene boosaardige roosziekte,
't welk aanleiding gaf tot de stichting der
St. Antonie -orde, wier leden Antonijnen
of Antoniërs heetten; Antonius-kruis, een
kruis in de gedaante eener T, waaraan S t.
Antonius van Egypte zou gekruisigd zijn
Antonomasie , f. gr. Log., de naainver
, het in de plaats stellen van een-wiselng
gemeen voor een eigen naamwoord, of ook
omgekeerd ; vgl. syneedoche.
Anubis , n. eig. de gouden, eene oudegypt. godheid met eenen hondekop.
Anus, m, lat. Anat., de aars.
Anurie, f. gr. Med., het ontbreken van
Pis in de blaas.
Anxiëteit , f. lat., de angst, benaauwdheid; anxis, f. gr. Med., de beklemming,
zamensnoering van een of ander orgaan.
Anydria ofanydrie, f. gr., het watergebrek, de dorheid.
Aocnie, f. gr., de onverdrotenheicl, de
vlijt.
Aorasie , £ gr., de onzi3tbaarhei I (der
goden).
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AORGESIE.

APHORISMEN.

Aorgesie f. gr., de toornloosheid.
m. Gram., onbegrensde tijd, naam van twee verledene tijden der

Apaturlen, pl. gr., een bacchusfeest in
Athenen, dat drie dagen duurde.
Apechëma , n. gr., de weerklank , na
tegenscheur aan een be--klan;Chir.,de
leedigd been, ook contrafissura (z. a.).
Apeirocalië, f. gr., onervarenheid ím1 het
schoone, smakeloosheid; Log,, het gedwongen streven naar sierlijkheid.
Apelles post tabulam, lat. spreekw.,
de hoorder aan den muur, eig. Apelles achter de schilderij (om het oordeel daarover

Aoristos of aorfst,

gr. werkwoorden.
Aórta, f. gr. Anat., de groote pols- of
slagader, hoofdslagader; aorteurisma, n.
ziekelijke verwijding der aorta; aortïtis, f. ontsteking der a o r t a.
Apeedeutie, f. of apaedeutismus, m. gr.,
onwetendheid uit gebrek aan onderrigt;
apeedeutisch, ongeleerd, onwetend.
Apágma, n. gr. Chir., verschuiving van
beenderen uit hunne natuurlijke plaats.
Apagóge, f. jr. Log., terugvoering op
eene ongerijmdheid, gevolgtrekking uit het
ongerijmde der tegenwerpingen, die men tegen de te bewijzen stelling kan aanvoeren:
eene apagogische gevolgtrekking is niet
altijd juist, omdat de valschheid eener stel
niet de waarheid van het tegendeel-lingo
bewijst.
apaiséren, fr. (spr. apéz-), bevredigen,
stillen, gerust stellen, verzachten.
Apalláge, f. gr. Med., de verwijdering,
inz. van ligchamelijke kwalen door genezing of dood; verligting; geringe ontlasting.
Apálto, m. it., de pacht of verpachting
van vorstelijke inkomsten.
Apanage, f. fr. (spr. apanáazj ), mid. lat.
apanag um), verzorging der jongere prinsen van een regerend huis door.geld of door
de inkomsten en het vruchtgebruik van
daartoe aangewezen goederen; prinsen -lijftogt, ondersch eiden van p a r a g i u m ; ook
hetgeen een voorwerp, hetzij ten goede of
ten kwade eigen is; ook aanhangsel; apanagéren, (spr. -- zieren), het beschenken
met een apanage.
Aparésis, f. gr. Log., wederopvatting, de
uiteenzetting van het vroeger slechts aan

-gestip.
Apantésis, f. gr., de wederlegging.
Apanthropie, f. gr.,' de onmenschelijkheid, wreedheid; ook droefgeestigheid met
menschenvrees ge p aard.
Aparithmësis, I. gr., de opsomming der
tegenwerpingen.

iparctias, m. gr., de noordenwind.
apart, fr., ter zijde, voor zich - zelven
afzonderlijk, apártement, n. (spr. máng),
eene bijzondere woonkamer, een vertrek,
inz. in een aanzienlijk huis; de dag van opi achting, de speeldag aan hoven; ook het
heimelijk gemak.

Aparthrósis, f., z.v.a. diarthrosis (z. a.).
apatëtisch, gr., bedriegelijk, valsch.
Apathie, f. gr. gevoelloosheid, zoo van
ziel als ligchaam, onverschilligheid, zorgloosheid ; apáthlsch, gevoelloos enz. ;
Apatiet, m. misleider (van het gr. apatan, misleiden, door Werner dus genoemd, omdat deze steensoort alle minera logen lang omtrent haren waren aard mis
heeft), phosphorzure kalksteen.
-leid

af te luisteren).

Apepsie, f. gr. Med. , slechte spijsvertering; onverteerbaarheid; apéptisch, onverteerbaar ; apépta , pl., onverteerbare
voedsels.
Aperceptie. z. apperceptie.
Apercu, m. fr. (spr. apersu), kort

over-

zi t, hoofdinhoud, ontwerp.
aperiens , n. pl. aperientia , lat. (van
aperzre, openen), Med., openende middelen;
aperitief, openend; apert , open, openbaar , onverholen ; aperto termino. lat.
Jur., na geopenden regtsdag; apertuur, f.,
de opening, inz. de openstelling van een
leengoed voor den leenheer (aperture
feuds).
apetálisch, gr. (apétalos), blad of bla-

derloos.

a peu pres, fr. (spr. —pré), bijna, ongeveer.
Apex , m. lat. Gram. , het toonteeken
op eene lettergreep; ook de muts der katte.
priesters (wegens hare spitstoeloopende gedaante).
Apheerésis, f. gr. Gram., afsnijding, ver
eens woords v. voren, weglating der-korting
eerste lettergreep, b. v. t u i g e n voor g et u i g e n; Chir., het wegnemen van een overtollig lid.
Aphag e, f. gr. Med., het onvermogen
om te eten, te slikken.
Apheleia, f. gr. Log y , het eenvoudige,
natuurlijke der voorstelling.
Aphelium, n. gr. Astr., de zonsverheid,
zonsafstand, het punt, waar eene planeet
bij haren grooten afstand v. de zon zich bevindt; vgl. perihelium.
Aphésis, f. gr. Med., het nalaten, wegblijven der ziekten; ook verslapping.
Aphilanthroop , m. gr., een liefdeloos

mensch, mensehenhater; aphflanthropie,
gebrek aan menschenliefde, menschenhaat,
menschenschuwheid.
Aphonie, f. gr. Med., de klank -, stem-,
sprakeloosheid, stomheid, het onvermogen
om te zingen.

Aphorie, f. gr. Med., de onvruchtbaarheid der vrouw.
Aphorfsmen ; pl. gr. (v. a_phoridzein, los scheuren , afzonderen) , korte spreuken,
stellingen, voorschriften , regels enz., die
schijnbaar geen' onderlingen zamenhang
hebben; leerspreuken, kernspreuken; apho-
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ristisch . in den vorm v. losse spreuken

aplanatische kijkers , eene soort van
verrekijkers, waarbij de voorwerpen zich
zonder gekleurde randen vertoonen.
Apocalypsis, f. gr., cig. onthulling, ontdekking, de openbaring van J o h a n n e s;
apocalyptisch, tot de openb. v. Joh. béhoorend, daarnaar gelijkend; geheimzinnig,
duister, raadselachtig.
Apocarterësis, f, gr., de vrijwillige spijs onthouding, de opzettelijke hongerdood..
Apocatastásis, f. gr., de terugkeer tot
de vorige plaats, kringswijze loop; Med.,
herstelling, genezing.
Apocatastëris, f, gr. Astr., de sterrenomloop tot op zijne voleinding.
Apocathársis, f. gr. Med., zuivering v. h.
darmkanaal.
Apocenósis , f. gr., Med. , ontlediging,
overmatige ontlediging der vaten, b. v. door
bloedverlies.
Apoceryxis , f. gr. , uitstooting uit de
kerkelijke gemeenschap.
Apoclásma, n. gr. Chir., de beenbreuk.
Apocope, f. gr. Gram., afkapping, weglating van eene of meer letters aan het
einde van een woord, de eindverkorting
(vgl. apheerësis); Chir., het afsnijden of
wegnemen van een lid.
Apocrisis, f. gr. Med., de verdrijving of
afzondering van overtollige vochten ; apocrisiarius, m. (eig. wie taal en antwoord
moet geven), sedert de Ode eeuw de benaming van bisschoppelijke gezanten, inz.
der pauselijken, aan het hof in Konstan-

voorgedragen.
Aphriziet , m. (v. h. gr. aphridzein ,
schuimen, omdat deze steen schuimt, wanneer men hem met borax kookt), Min., eene
verscheidenheid of varieteit van den gemeenen schirl, eerie soort van tinërts.
Aphrodite, f. gr. Myth, de godin der
schoonheid en liefde, bij de Rom. Venus;
schoonheid, bevalligheid , b. v. der rede ;
ook eene soort van zeewormen , zeerups,
goudworm ; aphroditographísch, liefdes
schilderende; ook de planeet-vorwepn
Venus beschrijvende; aphrodis' en, venus feesten ; aphrodisiáca, pl., middelen ter
opwekking tot wellust , teeldriftprikkels ,
aphrodisie ,

f. aphrodisiásmus , m. en

aphrodisia phrenitis, f. Med., ziekelijke
ontembare liefdedrift, verliefde waanzin.
Aphronésis, f. gr., onverstand, dwaas
waanzin.
-heid,
Aphronitrum , n. gr. Min., salpe terschuim , salpeterbloemen , rotssalpeter ,
muurzout.
Aphrosyne, f. gr. Med. , de zinneloos
waanzin, het ijlen in koortsen.
-heid,
Aphthae , pI. gr. Med., spruw , kleine
witte blaasjes of zweertjes in den mond,
soms ook in den slokdarm en de geheele
darmbuis.
Aphyllánthe, f. gr. Bot. , de blader
bloem; aphyllisch,-loze,nbadr
bladerloos, zonder kelkblad.
a piacere, it. (spr. a pia-tsjere) of a piacimento (spr. pia-tsj imento), z. v. a. ad libitum, naar welgevallen.
apices juris, pl. lat. Jur., regtsvonden,
spitsvondigheden der regtsgeleerden.
Apicius, m., eig. de eigennaam v. eenige
smulbroeders te Rome; een lekkerbek.
á pled, fr. (spr. a pj é ), te voet.
Apinarius , m. lat., een snapper, bab-

belaar.
Apirie, f. gr., onervarenheid, onbepaald
apirisch, onervaren.
-heid;

Apis, m. de heilige os, eene godheid der
oude Egyptenaren, liet levende beeld v. d.
akkerbouw en v. Osiris, die den akkerbouw had ingevoerd.
aplanétisch, gr. Astr., niet afwijkend,
niet van plaats veranderend.
aplanéren, fr. effenen, gelijk of vlak maken, slechten, uit den weg ruimen; in orde
brengen.
Aplestie, f. gr., onvulbaarlieid, onver-

zadelijkheid.
d plomb, fr. (spr. aplóng), volgens het
paslood, loodregt, te lood; aplomb, n. de
loodregte stand; ook de vastheid v. handelen, V. karakter.
Apnoea, f, gr. Med., ademloosheid, zeer
zwak ademen; verstikking; apnceasphyxïe,
f. gr. , het uitblijven v. d. adem en den
pols, de schijndood.
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tinopel.

Apocrustica, pl. gr. Med. , terugdrij vende, zamentrekkende middelen.

Apocrypha, pl. gr. (apókr)phos, veraprocryphe
(apocryphische) boeken, bijbelboeken,

borgen , ondergeschoven), of

wier inhoud niet als geloofsregel beschouwd
wordt gelijk de k a n o n i e k e; onechte boeken ; ook de schriften van onbekende
schrijvers ; apocrief of aprocryphisch, onzeker, verdacht, ondergeschoven.
Apocyésis, f. gr. Med., de geboorte, het
baren.
Apóche , f, gr., afstand , verwijdering;
onthouding; kwijtbrief.
Apochrémpsis, f. gr. Med., de uitwerping v. slijm enz., inz. uit de long.
i Muz., allengs, langzapoco, it.
u poco u
merhand.
Apodacrytica, pl. gr. Med., middelen,
die den tranenvloed bevorderen.
Apodeipna , pl. gr., gezangen na den
avondmaaltijd in de gr. kerk.
Apodemialgie, f. gr., verlangen naar
vreemde landen, reislust, het tegengest. v.
heimwee; apodemiek, f. gr.-, de reiskunst,
de aanleiding of wegwijzer tot reizen.
Apodictisch, gr. (v. apodeixis., bewijs),
bewijzend , overtuigend ; onwederlegbaar;
apodictisch bewijs, eig. een bewijzend be:-

APODIOXIS.
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wijs, dus een p1eonasmus; een volkomen
klaar en voldingend bewijs; apodictische
imperatief, z. V. a. kategorische imp (za.).
Apodi6xis, f. gr. Log., verwerping met
minachting of verontwaardiging v. ce fig
voorstel ofgevoelen.
apödisch, gr., voeteloos, zonder voeten.
Apodisis, f. gr. Log., liet 2de gedeelte
V. een' volzin, het nazindeel; vgl. protasis.
Apogalactismus, m. gr. Med., eig. ont..
melking , ontwenning v. de moederborst,

antwoording, verdediging van zich-zelven
of anderen tegen ingebragte beschuldigingen; apologeet en apologist, m. verde-
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spening.
Apogaaim , n. gr. Astr. , punt , waar
eene ster zich op haren grootsten afstand
V. de aarde bevindt, aardverheid (vgl. pen..
gaum); fig. het toppunt, b. v. van roem.
Apogëtisch, gr., eenen twijfel bevattend
of uitsprekend, betwijfelend.
Apogeustre, F. gr. Med., een bedorven

smaak.
Apognpha, pl. gr., afschriften van een
oorspronkelijk stuk.
a point, fr. (spr. apoding), om niets,

in het biljartspel, bv. deux apoint (spr.
deuza—), twee om niets.
Apojovium, n. gr.-lat. Astr., het punt,
waar een van de vier wachters v. Jupiter
het verst van die planeet verwijderd is.
Apolepismus , m. gr. Chir., de afschilfering der huid.
Apolëpsis, f. gr. Med., de staking, stuiting, het uitblijven , ophouden van den
adem, de spraak, den pols.
Ap1is, in. gr., iemand, die van zijne
burger- en staatsregten beroofd is.
Apollinaristen , pl., ee r t christ. secte
in de 4de eeuw, door den bisschop Apol
1 i n a r i s van Laodicea gesticht.
Apollo, Apol, m. gr. (Apóllön), Myth.,
de lichtende, de god der zon, der dichten toonkunst, geneeskunst, welsprekend
heid enz. , zoon van Jupiteren Latöna; de naam v. cenen schoonen dagvlinder; de Apollo van Belvedere, het
schoonste standbeeld v. Apollo, in de 1 5de
eeuw onder de puinhoopen van Antium gevonden, thans te Rome; apolloncon , n.
een groot draaiorgel, dat ook op vijf naast
elkander geplaatste klavieren door onderscheidene personen te gelijk kan bespeeld
worden , door Flight en Robson in 1817
voltooid; apollonson , a. een speeltuig met
twee klavieren en een pijpwcrk, dat door
een' automaat bespeeld wordt, uitgevonden door Ii öl 1 e r te Hessen-Darmstadt.
Apollyon , n. de verderver, doodsengel (gr. vertaling van het hebr. Abaddon
(Openb. Job. IX, 11.)
Apológe, in., fr. apologue (gr. apólogos,
vertelling), zinrijk en leerzaam vertelsel,
leerfabel, inz. waarin menschcn, goden en
redewezens handelen en spreken.
Apologma , n. gr. Jur. , een verdedigingspunt ; apologie , verweerschrift, ver-

diger, beschermer, lofredenaar; apologetiek , f. de leer, de wetenschap der, verdediging, inz. des christendoms ; ápologtisch, rcgtvaardigend, verdedigend; apologisénen, verdedigen, eene lofrede houden.
Apol'sis, f. gr., het wegzenden der gemeente in de gr. kerk, gelijk staande met
het ite, missa est der latijnen.
Apomecométer, m. gr. Geom., afstandsmeter, werktuig om den afstand van verwijderde voorwerpen te meten; apome
cometnie , I'. vertemeting , ook Mil., afstands-, vertemeting door middel van den
pas der manschappen of de beweging der

troepen.
Aponeunognaphie, f. gr. Med., de peesbeschrijving; aponeunologie, f. de peeskunde; aponeurösis, I'. peesvlies, vliezige
uitbreiding cener spier; aponeunötisch;

breedpezig.
Aponie, f. gr., het verdwijnen of ophouden der pijn, het welbevinden.
ApophsIs; f. gr. Log., ontkenning; raadgeving, zonder den schijn alsof men dien
geven wilde; ook eene lijst of opgave van
het vermogen.
Apophiegmatismus , m. gr. Med. , de
afvoering van het slijm; apophlegmatTha,
Pl., middelen, die de slijmafscheiding bevorderen.
Apophthégma, n. pl., apophthegznàta,

gr., eene korte, zinrijke spreuk, kernspreuk; apophthegmátisch, spreukmatig,
kort en zinrijk uitgedrukt.
Apophthöna, f. , z. v. a. abortus (z. a.).
Apophylliet, m. gr., z. v. a. ichthyophthalma.
Apoph'sis, F. gr. Anat. , beenuitwas,

beenuitsteeksel; beenuiteinde , vgl. epiphyse; Bot., uitwas, aanzetsel bij sommige
mosplanten.
Apoplanësis, f. gr. Log., de afdwaling,
afwijking van de hoofdzaak in het redeneren.
Apoplexie, f. gr. (apopiëxIa van apoplssein , nederslaan , verdooven) , Med.,

beroerte, plotselinge verlamming der hersenen; apoplëctisch , door eene beroerte
verlamd, bedwelmd; apoplectsche middelen , apoplectca , middelen tegen de
beroerte.
Apopneüsis, f. gr. Med. , het uitademen.
Apopnixis , f. gr. Med., het verstikken.
Apopsychie , f

gi.,

ontzieling ; Med.,

diepe onmagt.
Aporie , f gr. Log., verlegenheid, radeloosheid, besluiteloosheid , twijfel, hulpe
loosheid; aporëma of aporisma, n. Math.,
een moeijelijk op te lossen vraagstuk.
Aponrhcea, fr. gr. Med. , uitvloeijing, afvloeijing; uitdamping.
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Aposie , Ir. gr. Med., het gemis van
dorst, de ongeneigdheid tot drinken.
aposiopës
is , f. gr. Log. de verzwijging,
plotselinge afbreking der rede, b. v. uit
verontwaardiging, droefheid enz.
Apositie , £ gr. Med., gebrek aan eetlust tegenzin of afkeer van spijzen.
Aposcnima , n. ofaposcëpsis, £ Med.,
plotselinge verplaatsing eener ziektestof.
AposceparnIsmus, m. gr. Chir., de bijlsnede, de verwonding, waarbij door eenen
houw met een snijdend werktuig een stuk
des bekkeneels wordt afgescheiden.
Apospâsma, n. gr. Med. verscheuring
van weeke , pezige deden.
Aposphace1sis , f. of aposphacelismus,

het koudvuur hij weeke deden.
Aposphragisma, n. gr., een zegelafdruk.
a posse ad esse, lat. Log. , het onjuist
besluiten van de mogelijkheid tot de ivezentlijkheid eener zaak.
Apostasis f. gr., afval, geloofsafvalligheid, breking der ordesgelofte ; ook zv.a.
absces en metastase (z. a.); apostasiéren,
afvallig zijn ; zijne gelofte breken; apostaat m. een afvallige, geloofsverloochenaar, overlooper ; bijnaam van keizer 5 UI i a n u s.
Apostel, m. gr, (apostölos,

V.

apostel-

1cm, afzenden), een gezant, bode, godsbo

de, leerverbreider, naam der 12 jongeren
van Jezus en verkondigers van het evangelie ; aposteibroeders , eene geestelijke
orde der 1 3de eeuw, vier leden geen vast
verblijf mogten hebben, maar barrevoets
Italië, Zwitserland en Frankrijk doortrok
ken; apostolisch, van de apostelen komend, met hunne leer overeen stemmend;
apostolische kamer, de beheerders van
'5 pausen inkomsten te Rome; apostoli
sche majesteit, titel der koningen van
hongarije ; apostolische stoel, het pauselijk hof; apostolaat, n. het apostelambt;
de bisschopswaardigheid, de pauselijke regering; apostolischen, pl., eene secte der
3de eeuw, die de gelofte van kuischheid
en armoede deden; ook eene secte der
1 2de eeuw, die het huwelijk verwierp,
maar vleeschelijke gemeenschap met veile
vrouwen toestond; de apostolischen (in
Spanje) , aanhangers van onbeperkte ker
kelijke heerschappij; apostolicismus , ii.
het stelsel der onbegrensde kerkelijke
heerschappij.
Apostëma, (fr. apoitume), n. gr. Med.,

eene zweer. een ettergezwel, afscheiding
door bederf; apostemakruid, z. scabiosa.
a posteriori, z. ond. posten.
Apostille, f. mid. lat., een afscheidsofontslagbrief; het naschrift, aanhangsel,
de kantteekeningen, aanmerking; apostil
léren, kantteekeningen enz. maken.
apostolisch, z. apostel.

Apostrophe , f. gr. ( van apo , af, en

striphdn , keeren) , Log., eene figuur
waardoor de redenaar het woord tot afwezige personen , zelfs redelooze voorwerpen rigt ; de toespraak, inz. eene levendige, plegtige of harde toespraak, een veer
Mijt; Gram., een weglatings-, afkappingsteeken
apostrophéren, levendig of
krachtig aanspreken, verwijten doen, bitterheden zeggen; Log. de voordragt af breken om een' afwezende als tegenwoordig
aan te spreken ; afkappingsteekens zetten.
Aposrma, n. gr., afschaafsel; Med.,
de afschilfering na voorafgegaan huiduitslagr.
apotelesmâtisch, gr., tot de voleinding,
de werking , tot de sterrenwigchelarij behoorende.
Apothanasa, f. gr. Med., de ontwijfelbare dood.
Apotheek, f. gr. (eig. pakhuis, hewaar
, een artsenijwinkel , beter phar--plats)
macopolum geheeten ; ook eene kast,
kist , enz. met artserijen , b. v. reis-apotheek; apothéker, in. de artsenijbereider,
minder juist kruidmenger. (vgl. pharma
copinus, pharmacopela, enz.
Apothëxna, f. gr. Geom. , de loodlijn,
die uit het middelpunt van een' regelmatigen veelhoek op eene zijner zijden valt.
Apothosis of apotheöse, f. gr., de
vergoding, eene plegtigheid bij de Ouden,
waardoor iemand na zijn' dood in den
rang der goden geplaatst werd; apotheoséren , vergoden ; electrische apotheöse,
z. beatificatie.
(1);

Apotherapie, f. gr. Med., de volkomene

genezing, de nakuur, ook het uitbranden.
Apothraüsis, f. gr. Chir. , eene beenbreuk, waarbij een stuk been geheel van
het been is afgebroken.
a potiöni, lat., naar de meerderheid;
a potiöri fit denominaUo; naar de meer-

derheid of hoofdzaak wordt een voorwerp
benoemd.
Apotoom , n. gr. Geom., verschil van

twee onmeetbare grootheden ; overschot;
Muz., het verschil tusschen den heelen en
naasten halven toon.
Apotropieër, m. gr., afwender ; noodhulp.

Apozëma , U. gr. Med. , een afkooksei
van kruiden en wortelen , kruidendrank.
appaiséren , z. apaiseren.

Appaltore, m. it., pachter hij de paissclijke regering.
Apparaat, m. lat. (apparatus), toestel,
toebereidsel , voorraad van of kistjes met
werktuigen , gereedschappen , hulpmidde
len enz. tot een of ander gebruik ; ap -

paratus rnulibnis , lat. , vrouwelijke ge-

reedschappen, zaken.
Appareil , m. fr. (spr. apare7j') prachtige toerusting , praal ; aanstalte ; Mil.
eene glooijing voor de wallen.
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Apparence, f. fr. (spr. apardng8'), oogen-

schijnlijkheid ,

schijn, aanzien, uitwendig

voorkomen; apparent, oogenschijnlijk
schijnbaar, duidelijk, openbaar.
Apparitie , f. lat., voorbijgaande verschijning, L. v. van geesten, spoken; kort
verblijf; oponthoud; appartor,, m. voorheen een geregtsdienaar, kerkenraadsbode;
pedel, deurwachter.
appassionato , it. Muz. , hartstogtelijk,
gevoelvol.
Appel, n. fr. Mil., de oproeping; het
sein ter verzameling; de riaamsafroeping;
Jur. , beroep op cciie hoogere regtbank;
vernieuwde inzet bij het biljart, om andermaal in dezelfde partij te mogen me
de spelen; het gehoorzamen van honden op
den roep; nominaal appel, hoofdelijke
stemming in vergaderingen, bij oproeping
der namen van de aanwezige leden.
appelleren , lat. (appellare , aanspreken), Jur., zich op eene hoogere regtbank
beroepen; de beslissing van een' derde vragen; Mil., bijeenroepen; op nieuw inzetten
(na verloren spel) ; appellãbel, bevoegd
om zich op hooger geregt te beroepen;
appellant, m. een beroeper, die Zijne zaak
voor hooger geregtshof wil behandeld hebhen; appellãtie , f. beroeping op hooger
regtbank; appellatth acimissibilis, een
vergunbaar beroep; a. inadmissibflis, een
verwerpelijk beroep; a. clese'rta, verzuimd
beroep; a. frivóla . nietig beroep; a. temeraria, ongegrond, onbezonnen beroep;
-

appeilatiönis desertlo , z. desertio ; ap-

lat. Gram. , een gemeen
naamwoord, soortnaam, b. v. h u i s , boek.
Appendicülum, n. lat., een klein aanhangsel , toevoegsel, verkleinwoord van
appendix , n. aanhangsel b. v. van een
boek, catalogus enz., toegift, aanvulling.
appercipéren, uw. lat., waarnemen met
bewustheid; appercéptie, f. de opvatting,
waarneming; zelfbewustzijn , zelfbeschoupe11atvum , n.

wing.
Appertinentin,
dingen.

pl. lat., bijbehoorende

Appeténtie , f. lat. , natuurdrift , begeerte, geslachtsdrift.
Appetiet, appetijt, m. lat. (appettus),
neiging en begeerte tot iets; eetlust, hon-

ger; appetijtelijk , ook appetissant , fr.
(spr. —ti-sang), lustwekkend, prikkelend,
uitlokkend, lekker, smakelijk.
applaneren, z. aplaneren.
applaudisséren, goedkeuren

toejuichen
doorhandgeklap, grooten bijval betuigen,
prijzen, billijken; applaudissement, rn fr
(spr. —dies'mdng), goedkeuring met handgeklap, bijval.
applicéren, lat. (applicãre), opiets leggen , aanleggen opdrukken; aanwenden
(inz. een middel); toeleggen, zich voegen;
toepassen; toedienen; applicãbel en ap
.

plicatief, wat opgelegd, aangevoerd, toege past enz. kan worden; applicãtie, f. de op-,

aanlegging; leervlijt, ijver, inspanning; toepassing; de toediening v. uitwendige geneesmiddelen; Chir., het verband; applicaten, pl., z v. a. ordinaten; applicatiur, 1.
Muz., de vingerzetting; applicëtur, Med.,
het worde aangewend, aangelegd.
appoçjgiato, it. (spr. appodzicfto), Muz,
gesteund, gedragen; appoggiatra, 1. (spr.
—toera), Muz., de voorslag, eene kleinere
noot, die men voor eene grootere laat booren, het slepen, dragen der toonen.
Appoint, rn fr. (spr. apoding), Mere.,
het juiste saldo eener rekening, het verschil; kleinere munt tot volmaking eener
som; appointéren, bezoldigen, de partijen
bescheiden , eene overeenkomst treffen,
eene rekening met de boeken vergelijken;
appointement , m. (Fr. apoaingt'mdng),

bezoldiging.

apponéren, lat. (apponre), bijplaatsen,
bijvoegen, opleggen; apponãtur, het worde
toegevoegd, bijgevoegd; appositie, f. de
bijvoeging; oplegging (b. v. der zegels);
Phys., de ophooping v. buiten, de aanzetting v. nieuwe deelen; Gram., ophelderend,
verklarend bijvoegsel, b. v. Casar ,, d e
roem der veldheeren
apportéren, fr., aanbrengen, brengen,
halen; apporte! (spr. apórt') , zoek op!
breng hier!
appreciëren

Z.

appreti!ren.

lat. (apprehendre),
grijpen, vatten, gevangen nemen; bevatten;
duchten, vreezen; apprehénsie, f. gevangenneming; bevatting ; bezorgdheid; apprehensief, bevattelijk; bezorgd, vreesachtig uit inbeelding.
apprehendéren ,

Appréssie, F. de aandrukking; appressiepomp, de perspomp.
appretéren , fr., toebereiden, toerigten,
inz. aan lakens, stoffen enz. eene glanzige

oppervlakte geven; gereed maken; appretuur, f. de toebereiding, de glans , het
scboone uiterlijk aanzien; appreteur, m.,
toebereider enz. van stoffen.
appretiéren , lat. of appreciéren , fr,
schatten, waarderen.
approbéren , lat. (approbãre) , billijken, goedkeuren; approbãtie, £ de billijking, goedkeuring, bewilliging, bijval de
vergunning, inz. tot het drukken van boeken

approchlren, fr. spr. (aprosje'ren), na-

deren , aanraken; approches , Fr. (spr.
aprósj'), de loopgraven om eene vesting
te naderen.
approfoncléren, fr. (spr. aprofongddren),

in den grond dringen; uitvorschen, grondig, naauwkeurig onderzoeken; approfondissement, (spr. diesmdng), grondig onderzoek, uitvorsching, navorsehing.
appropriéren lat., zich toeëigenen, aan-
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matigen; apprcpriãtie, f de toeëigening,
aanmatiging.
approvisionnéren, fr., van levensmiddelen voorzien; (eene slad ofeeti leger) monden krijgsvoorraad bezorgen ; Ook appro
viandéren met voorraad voorzien
approximéren , lat. , naderen, benadepen, ramen; approxirndndo door benade
ring , allengs ; approximãtie f. de nadering, benadering ; approxiznatief, geraamd , benaderend; de waarheid nabijko
mend.
Appui , m. Le. (spr. apul), steunpunt,
stut, leuning; appni- main, (spr. —méng),
de handsteun, het stokje, waarop de schilder den arm laat rosten; appuyéren, op of
tegen iets leunen, steunen, op iets drukken,
blijven staan , aandringen , (een voorstel)
ondersteunen; den nadruk geven (aan een
woord of eene lettergreep).
Appüls, m. de aanstoot, beweegkracht.
aprés, fr. (spr. apré), na, hierna, naderhand.
Aprictie, f. lat., z. v. a. insolatie, z.
ond. insoleren.
April, m. (lat. Aprflis, v. aperire, openen; v. a. van Aphrodite bijn. v. V e n us,
zijnde deze maand haar bijz. gewijd; uit
ap/tros, schuim, zou men eerst aprilë, dan
aprilis gemaakt hebben; nog anderen denken aan aper, een everzwijn, dat de Rom.
in die maand offerden) , de 4de maand,
grasmaand ; aprilboodsehap (fr. poisson
d'avril, spr. poassóng dawrIel, eig. aprilvise/i), eene laffe scherts, bestaande in
het uitzenden van een' onnoozele op den
isten april, om iets ongerijmds ofdat niet
te verkrijgen is te halen.
a prima vista, z. prima vista; a priöri,
z. ond. prior d proportion, z. ond. prorn
portie ; a propos, z. ond. proponeren.
Apsklen, gr. (pl. v. apsis ofeig. hapsis),
A.str., de heide keerpunten in de baan der
planeten; apsidenlijn, de grootste as der
planetenbaan, de regte lijn, die het a ph ehum met het perihelium of de beide
apsiden verbindt.
Apsychie, f. gr. Med., afwezigheid van
geest, groote verstrooijing van gedachten,
onmagt, flaauwte.
Aptéra, pl.gr.N.B., ongevleugelde insecteii, vleugellooze gekorvene dieren.
aptéren, lat. (aptare), aanpassen, v. pas
maken, schikken; aptéring , de van pas
making; aptitüde, f. fr., de geschiktheid,
aanleg, bekwaamheid.
Aptöta, pl. gr. Gram., naamwoorden

zonder naamvalsbuiging ; onveranderlijke
siaamwoorden.
apunto, (spr. poento), it. Mere., eig. op
het punt; naauwkeurig , stipt ; a punta
5 it. Muz. , met de punt van den
strijkstok.
apyrënisch, gr., kernloos, zonder pit.
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Apyrexre, f, gr. Med., koortsvrije toe-

stand, apyrétisch, koortsvrij.

aprisch, gr., vuurbestendig, vuurvast,
onbrandbaar.
a quadro, 1. a quattro (z. a.).
aqua, f. lat., water; aqudüct, lat., offr.
aqueduc, (spr. akediiu/è), m. eene waterlei
ding; Anat., waterleiding, b.v. die v. li. slakkenhuis des gehoororgaans; aqua et igne interdictus, lat., een verbannene, wien water
en vuur ontzegd is; aqua fortis, f. lat.,
onzuiver salpeterzuur tot scheiding der metalen enz.; aquaghsm, n. lat., watergroef;
Jur., het afwateringsregt, waterafleidingsregt; aqua ç/regoriana , gregorisch water,
zuiveringswater, dat met asch, zout en wijn
vermengd is, dus genoemd naar paus G r
g o ri us IX; aquamarijn, m. v. h. lat, aqua
marina, zeewater), een zeegroene, doorzigtige edelsteen, ook beryl geheeten; ook
eene zeegroene verw of kleur; aqua mi/ti
lsaeret, ik ben in verlegenheid; aqua regis,
koningswater, een mengsel van salpeterzuur en zoutzuur ter oplossing v. h. goud,
den k o n i n g der metalen; aquarel, n. fr.
Piet., waterverw, teekening met waterverw;
waterverwkucst; aquarium, n. lat., de bewaarplaats v. h. water in eene apotheek;
aquarius , m. de waterman, een der 12
sterrebeelden van den dierenriem; de
zon staat schijnbaar in dit teeken in januarij aquati1en, pl. N. EL, waterschepsels , waterdieren en waterplanten ; aqua
tinta, I'. it. (spr. —tienta), eene soort van
waterkleur in de graveerkunst; de kunst
die aan te wenden; aqua toffána, een
langzaam doodend giftwater, dus genoemd
naar eene it. giftmengster Toffa na; aquavita, f. lat. (aqua vitae), levenswater, gekruide brandewijn , afgetrokkene en verzoete brandewijn.
a quatre e'pingles , fr. (spr. a kattr'
epéng/ti') , zeer gevat, sluw, doorslepen;
( v. eene redevoering) zeer sierlijk; i quatre
mains, fr. (spr. —rnng) , Muz., voor vier
handen; a quattro of quattro voci it. (spr.
a kaeattro wo -tsji) Muz., een zangstuk voor
4 stemmen.
Arabélla, vrouwenn., eig. de arabische
vrouw.
Arabésken ofsnorésken, pl., arab. figuren, versieringen v. loofwerk, planten, enz.,
op de wijze der Arabieren aangebragt, wier
godsdienst het afbeelden van menschen
en dieren verbiedt ; arabisch beeldhouw-,
bouw- en schilderwerk; ook kerksieraden
in 't algemeen; arabci, p1., eene secte der
3de eeuw, die leerde, dat de ziel met.het
ligchaam stierfen weder opstond; arabiciteit, f. het wezen en de kennis v. de arabische taal; arabIsmus, m. eene eigenaardigheid v. h. arabisch
;

Arachulcien, pl. gr. (v. arac/tnë, spin),

N. 11., dieren v. ii. spinnengeslacht; arach7
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noditis. f. 1Icd , ontsteking v. ii. spinnewel)
der hersenen; arachnoide, Ana t. , het-vlies
spinnewebs- of derde hcrscnvlies; arachnologie, f. de spinnenkiinde, de kunst om
uit de waarneming der spinnen het weer te

A r c a d i ë, een v. herders bewoond bergland in het midden v. Morea, waarvan schilders en dichters een aardsch paradijs gemaakt hebben), naam der leden van de ar
cadische
acad
emie, een
geleerd geoot
ii
schap te Rome, waarbij ieder, die lid wordt.
den naam V. eenen herder uit het oude Arcadië aanneemt.
Arcanson, n. fr., Z. V. a. colophonium.
Arcãnum, n. lat. (pl. arcana), geheime-

5()

voorspellen; arachnolithen fl arachnieten, versteende zeespinnen , steenen met

spinnewehfiguren ; arachnopoclion , n.
Chir. , de spinnenpoot , een heelkundig
werktuig.
Armométer , n. gr., z. hydrometer.
arEnost1on , Arch., met ver van een

staande zuilen.
AroeoTha , pl. gr., Med., uitdroogende,
mager makende spijzen en aitsenijen.
Arains, indische gestreepte en geruite
taf.
Arak, (maleisch arak), m. rjstbrande
drank, die uit rijst,-wijn,ezrgstk
suiker en kokosnotensap gestookt wordt.
Aranzini, pl. it., kleine gedroogde of
gesuikerde oranje-appelen.
Aras, of macao, ni. N. H., een prachtge
west -indische papagaai; indische raaf.
Arbâa, gouden muntstukje in Egypte
V. 4 piasters.
Arbigassi, Pl. turk., de opzigter over de

hofbedenden des sultans.

Arbiter en arbitrator, m. lat., scheidsman, scheidsregter in gescliilzaken; arbi trair, willekeurig, eigenmagtig, eigendun
kelijk; arhitraal, Jur., door scheidslieden
te beslechten; arbitrum, a. de willekeur,
ook de meening, het goedvinden, de uitspraak v. scheidsregters; arbitriurn boni yin,
billijke uitspraak; a. div7nurn, het goddelijk
raadsbesluit; a. judcis, naar goedvinden,
naar uitspraak dès regters; a. lib'um, de
wilsvrjheid; anbitnio, it. Muz., naar goedvinden hij de maat; arbitreren; naar goeddunken ofgissing te werk gaan; Mere., wisselkoersen berekenen; arbitrage, i fr. (spr.
tndaij') de raming; de beslissing of uitspraak van eenen door partijen gekozen
schcidsman; Mere. , de vergelijking der verschillende wisselkoersen, berekening v. de
loopende waarde van geld en wissels.
Arbith, n. (v. h. hebr. äreb, avond),het
avondgebed der joden.
Arbolácle, f. fr., perenvlade, taartjes uit
meel, melk, boter, suiker en perenmost be-

reid.
arbor Diãnae, lat., de boom v. D i a n a,
z. ond. Diana; arboryenea1oga, lat., de
stamboom; arbor vitae, de levenshoom; ar
borisatie, £ natuurlijke loof- en boomteekening op steeneri, vgl. dendriet.
Arbouse, f. Ir. Bot., zandhes; zeekers.
Arbousse, fr. Bot., de watermeloen v.
Astrakan.
Arcâclen, f. fr., boogswijze openingen;
Arch., booggewelven, gem elfde gangen tiis

-schenzuil.
Arcadiërs,

m. pl. gr. (eig. bewoners v.

Bis, inz. een geneesmiddel, welks bestanddeden en bereiding geheim gehouden wor
den; arcanist, m., de bezjttcr v. geheime
middelen of kunsten.
arcáto, it.

Muz., met dentrjkstok ge-

streken.

Arceaux, pl. fr. Arch., zaamgestrengelde
togen in den vorm van klaverbiaden , als
sieraad aan beeldhouwwerk.
Archaismus , m. gr. ( v. arc/tabs, oud),
Gram., een verouderd woord , verouderd
spraakgebruik , archaistisch , verouderd,
ongebruikelijk , oudvaderlijk ; archographie, f. beschrijving van oudheden;
archeeogrâphisch, die beschrijving betreffende; archaoloog, m. een oudheidkenner, -vorscher, -onderzoeker; archaeologic, f. de oudheidkunde , de kennis
van de kunstgewrochten der Ouden, inz.
die der Grieken en Romeinen ; archo
logisch , oudheidkundig.
Archacus, m. gr. Alch. levensstof, vuurstof, de naam van liet vuur, dat men, als
universeel beginsel , in het midden des
aardhols plaatste ; wereldgeest , dc alles
bezielende innerlijke kracht der aarde.
Arche, gr. (arc/ië, aanvang, de eerste),
Med., het begin der ziekte; ook lat. (arca),
eene kist, scheepskist.
Arches-court, (spr. drtijes-koort), het
geestelijk oppergeregtshof van den aartsbisschop van Canterburij (spr. kénterbern), dus genoemd naar den gewelfden toren van de St. M a r i a - k e r k , waar het
gewoonlijk vergaderde.
Archetpus , m. gr. , de eerste stempel, het oorspronkelijk schrift of beeld;
de eerste , oudste druk ; architpisch,
daartoe behooreride.
Archi -, gr. (v. drc/tein , de eerste
zijn, beersehen) , overeen komende met
het ned. voorvoegsel aarts (z. a); archiãter, M. gr., de eerste arts, opperarts, lijfarts; archibouffon , m. fr. (spr. ansjiboefóny), een aartspotsenmaker; archicancellarius, lat. of archichancelier, fr. (spr.
arsji-ijangseije), aartskanselier ; archidi

acönus, m. de eerste (geestelijke) ambtshelper ; archiduc , m. lat. , aartshertog;
Archiepiscpus, rn gr., aartsbisschop;
archiepiscopãal , aartsbisschoppelijk; • archigymnasum, n. gr., oppergymnasi tim,
eene hoofdschool, archihierie, 1'. gr., het
hoogepriesterschap.
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Archief, fl! (lat. arcli7vum van het gr.
arc/ieion, cl. i, oveiheidshuis, de verzame-

den strijkstok te gebruiken; van daar coil'arco, met den strijkstok.

hug, hewaarplaats van • oorkoncien , acien,
brieven en alle andere staatspapieren; ar
de bewaarder, opzigter der
-chivãru5,m.
oorkonden, bij de Ouden ook archiota genoeind; archivisch, tot oorkonden betrekkelijk; archivist, m. iemand, die onder h. toezigt van den a r c h I v a r i u s werkzaam isarchilóchisch, gr., bijtend, vinnig, hevig smalend (van woorden of geschriften),
naar eenen gr. dichter Archilôchus
van Paros , uitvinder der jambische poizij.
Archimandriet , m. nw gr.'. de gees
telijke gezaghebber over een ofmeer kloosters in de grieks. kerk ; archiconomist,
m. gr. , de beheerder van het kerkvermogen ; archipápa, m. de eerste kerkopziencr in de grieks. kerk.
Archipe1gus , m. gr., (eig. hoofdzee),
eene eilandenzee, -groep , inz. die tasschen de kust van Griekenland en Klein-

Azië.
m. gr., een opperkerkvoogd, aartspriester, , archipresbyteriaat,
r 1., het opperkerkvoogdsambt.
Archipresb'ter,

Architect, m. gr. (archiWktOn, bouwmeester, bouwkundige; architectoniek, f.
de leer der bouwkunst; ook de kunst om
een wetenschappelijk gebouw (systema)
op te trekken ; architectonisch, bouwkunstig, naar de regelen der bouwkunde;
architectonograaf, m. een bouwwerkbe
schrijver; architectonographie, f. gebouwbeschrijving ; architectuur , f. lat. , de
bouwkunst, bouwwijze, de verdeeling en
inrigting van een gebouw ; arc/iitectura
civ1is, de burgerlijke bouwkunst; a.
th-auli'ca, de waterbouwkunst; a militãris,

de krijgsbouwkunst; a. navãlis, de scheeps-.

bouwkunst
Architraaf, m. gr. lat. , het onderste
gedeelte der kroonlijst (cornis) ; een hoofdbalk, onder- ofbindbalk, de bovendrempel.
Architpus , iii. gr., de oorspronkelijke
afdruk, stempel ; de eerste druk.
Archivarius enz., z. archief.
Archivolte, fr. (spr. arsjiwólt'), Arch.,
sierlijk snijwerk aan booggewelven.
Archocële, F. gr. , de endeldarmbreuk.
Archónten, pl. gr., de hoogste overheidspersonen in Athenen na de verdrijving der
koningen ; bestuurders, regenten.
Archontci , p)., eene secte der 2de
eeuw, die cle opstanding der dooden ontkende en vele andere dwalingen leerde.
Archoptöma, a., of archoptösis, f. gr.

Med. , de uitzakking van dcii endeldarm.
archosrinx , f. gr. Med., dc pijpzweer in
den crideldarm.
Arcieten of arcacieten, pl. nw lat.,
versteende boog- of bootvorinige schelpen.
aren, it. Muz., strijkstok, als teeken voor
den vioolspeler om na een pizzicato

Arco en areot (spr. arkó), rn

taalschuim, slakken hij het mctaalsrnelLen.
Arctátie, f. lat. Med., vernaauwing der
ingewanden en daaruit voortspruitende verstopping; Chir., het zamensnoeren van een
ligcliaamsdeel door een verband.
arctior citato , f. lat. Jur. , scherpere
dagvaarding; arctius jus, het naderregt;
arctius manciãtum , n. een dringender
bevel.

arctisch, gr. (v. drktos, beer, de groote
beer als sterrebeeld), noordelijk, z. pool;
arctoph1ax , rn de beerenhoeder , een
sterrebeeld naast den kleinen en grooten
beer; arctürus, m. de voerman, een sterre beeld in den grooten beer.
Arcuätie, f. lat. Chir., de kromming,
boog- of beenderkromming.
arcus senilis, m. lat. Med., ouderdomsring.

Ardasse of ardesse, f. fr., grove zijde,
perz. floretzijde; ardassine, f. parelzijde.
Ardébe , turks. graanmaat van omtrent
250 ned. ponden.
Ardello , m. lat., pl. ardeliönes , be-

drijvige lediggangers, die als 't ware met
ijvervuur (arcientes) rondloopen , en toch
eig. niets doen, vgl. polpragmosyne.
arcilto, it. Muz., stout, koen.
Areb, ooslindische geldswaarde, groot 25
laks of tonnen goads.
Are, ni. fr. (spr. aai'), de eenheid der
vlakte- of landmaten in het metrieke
stelsel , vierkante ned. roede = 100 vierk.
meters of ellen oI= 7,0457 vierk. rijnland.
voeden; h. lOde deel daarvan heet declare;
het lOOste deel centiare (spr. sang—),
de vierk. nederl. el; en het 1 000ste deel
milliare, ongeveer 1 vierk. rijn!. voet.
De veelvouden heeten : decare, eene maat
van 10

ares; hectare = 100 ai-es, onze

b u a d er ; = 11743 rijnl. morgen) ; kilare 1000 ares; myriare 10,000 ares,

onze vierk. mijl = 0,18225 geogr. of
duitsehe mijlen)
Ara, f. lat., grondvlakte, plattegrond;
Med., een hoofdzeer, dat kaalheid verwekt;
Bot., kruid-, bloembed.
Arealei of arto1rei , f. naam, die het
eerste zwaar geschut in Duitschland droeg;
vgl. artillerie.

Areasyncritos, rn gr., iemand van een
zwak ligchaamsgestel.
Arec , areca , malabaarsch, of arecapalm of pinanga, f. Bot., eene soort van
palmboom in Azië, uit welks nootvormige

vruchten het zoogen. k a t c h nu (cate
c/ta) wordt verkregen : de Indiërs kaauwen de pitten met betelbladen en een weifig kalk.

a reculons, fr. (spr. -kulJng), rugwaarts,
achteruit.
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Arefâctie, f. lat. Pharm., droomaking,
verdorring.

Arenicin , ff1. een schatmeester in Tur-

kije.

Arëna, f. lat., de zandbaan, kampplaats
in het amphitheater der oude Romeinen;
arenãtie, f. Med., een zandbad.
Aréndal, m. sp. Gcogr., naam der steppen van 1\ieuw-Kastilië in Spanje.
Arendaliet, rn.

(ook acanthicöne) Min.,

een donkerblaauw -groene , ondoorzigtige
steen, tot de talksoorten hehoorende, in de
ijzermijnen van Arendal in iNoorwegen.
Arendãtor en arende, z. ond. arren
deren.
AreS1a, f. lat., kleine vlakte, perkje;
Anat., gekleurde kring om den borsttepel;
Astr., kring om de maan.
Areometer ,, z, hydrometer.
Areopagus, m. gr., eig. marsheuvel;
een gestreng geregtshof te Athenen, dat
Oj) cenen aan Mars gewijden heuvel werd
gehouden, en welks leden des nachts, zonder licht, de partijën hoorden ; lig., eene
vergadering van eerwaardige regenten, wijzen. geleerden; areopagiet , m. een regter van dit geregtshof.
Areo- thermometer, m. gr., een werktuig, dat de graden van de zwaarte der
vloeistoffen, te gelijk met hare temperatuur aangeeft.
areötisch , gr. Med., zweetbevorderend,
de poriën openend.
Ares, griekschc naam van Mars (z. a.).
Aretine , (van het gr. aritë, deugd),
vrouwenn., deugdzame, deugdrijke ; aretologie, f. gr., de deugdenleer.
a revoir , fl. (spr. - uodr) tot we-

derziens.
Arg1i

, n. mongooisch, of niouflon,

m. Ir. (.spr. moefldng ) het muffeldier,
wilde steenschaap, inz. in Siberië en noordwestel. Amerika.
Argina, —mon, n. —mos, m. gr.,
Chir., eene witte oogvlek, een zweertje op
het hoornvlies.
argéntum, lat. argent, fr. (spr. arzjdng),
n. zilver, zilvergeld; argénturn musvvm,
valsch zilver; a. v'Ivurn , n. kwikzilver;
argent blanc, fr. (spr. arzjdng bldng),
zilvermunt; a. comptant (spr. —kongtang), haargeld, gereed geld ; a. courant,
( spr. —koerang), gangbare munt; a. Itacke',
(spr. - /tasjé) , eig. lijn gehakt zilver;
verzilverd metaal, ook voorwerpen van verzilverd metaal; a. vitreux, (spr. - wi
treu) , glanszilver, glanserts ; argentaal,
of argentaan, n. schijnzilver , kunstzil
ver, nieuw zilver, eene metaalvermeru,ging
nit koper, zink, ijzer en tin; argentarius,
m. lat., een wisselaar hij de Romeinen;
argenterie , f. fr. (spr. arzjangt'rIe), zilvergoed, zilverwerk; argentéren, fr. (spr.
arz,/angt— ) verzilveren.
-

Argiliet of argiltiet , fl1. gr., fisoon- of
aluinschiefer; argilolith, m. leisteen.
Argologie , £ gr., nietsbeteekenend gesnap.
Argonauten, pl. gr. Myth., J a z is n
reisgezellen, Argo-bevaarders , de naam
der grieksche helden, die ter verovering
van het gulden vlies, op het schip Argo,
den togt naar Colehis deden ; argonaut,
m. ook cane soort van zeeslak, de papiernautilus; argonautca , pl., de geschiedc
nis van den togt der Argonauten, als heldendicht bewerkt.
Argot, m. fr. ( spr. arjhó ),
taal der
gaauwdievcn, landloopers, edelaars onder
elkander;: dieventaal., koeterwaalsch; argo-

téren, brabbeltaal, dieventaal spreken'.25
. m. fr. (spr. - gitoezéng),
een opziener der galeislaven, roeimeester,
arguéren , lat. (argure) aantoonen,
overtuigen.
Arguniënt , a. lat., (argumentum), de
bewijsgrond, het bewijs ; Litt., de inhoud,

hoofdinhoud; argument der breedte, Astr.,

de afstand caner planeet v. haren opgaandeii
knoop; argumenturn ab inviclia, een boosaardige schijngrond; a. acItillum, een bedriegelijk besluit; a. a. contrario, aan het
tegendeel ontleend bewijs, besluit; a. ad
ltomnens ook argumenturn katantlzrópon,
lat.-gr., een algemeen begrijpelijk, naar de
bijzondere vatbaarheid des hoorders geschikten daardoor duidelijk bewijs; een bewijs, waarbij men iemand met zijne eigene
gronden bestrijdt; persoonlijke bewijsgrond;
a. a tuto, zekerheids-, veiligheidsbewijs,
een sophistisch bewijs, waarvan inz. de kath.
proselietenmakers zich bedienen; a. baculnum, een stok- ofknuppelbewijs; a. exte'rnum, een bewijsgrond, ontleend aan een
buiten het geschilpunt liggende voorwerp;
a. inte'rnum, een in het onderwerp-zelf gelegen bewijsgrond; a. legis, de grond der wet;
a. palmarium enprirnarium, een beslissend
bewijs ; argumenteren, een bewijs geven,
gevolgtrekken, besluiten; argumentatie, f.,
de gevolgtrekking, bewijsvoering; ook de
wijze v. betoogen en besluiten.
Argus, m. gr. (Argos), Myth., een prins
van Argos de bewaker van lo, die door Jun o in acne koe was veranderd; hij had 100
oogen, waarvan 50 beurtelings geopend en
gesloten waren; van daar: een zeer waakzaam, scherpzigtig oppasser, bediende,
spion , een jaloerseh echtgenoot; argusoogen, altijd opene, waakzame oogen.
Argut)en , pl. lat . spitsvondigheden;
argutieus, spitsvondig.
Argyride, gr. (v. ar ros, zilver), Min.,
zilverhoudende zwavelkies; argyrIdisck,
zilver—houdend ; argyrodàmos, m. kattenzilver; witte talk ;argyroïde, f., schijnzilver, kunstzilver, pleet, een naar zilver gelijkend metaalmengsel; argyrocónsisch,
-

g
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ARIA
Astr., zilverharig; argyrocratie, de geldheerschappij, de magt uit rijkdom geboren;
argyrogonie, f. Aich,, zilverschepping; argyropa3a, f. A1ch. de gewaande kunst om
zilverte maken; argyro1ith m een zilverkleurige steen.
Ar ia, it. aria, fr. air, Muz., wijs, lied, gezang, zangstuk door eene enkele stem uitgevoerd en eene uitstorting des gevoels beheizende; ariétte, fr., eene kleine aria, een
liedje, zonder muzikale versieringen; arioso, it., ariamatig, zangrnatig; als subst.,
eene zeer eenvoudige aria. waardoor het
langwijlige v. h. recitatief in cantaten aan.genaam wordt afgebroken.
aria cattIva, f. it., eene kwaadaardige
koortsverwekkende lucht in Italië.
Ariadne, f. gr., naam der dochter van
Minn o 5, k ning van Creta, die aan T h eS e U S een garenkluwen gaf, om weder uit
het labyrinth te geraken, waarin hij zich
begaf om den Minotaurus te verslaan; van
daar: de draad, het kluwen van Ariadne,
het hulpmiddel om uit eene netelige omstandigheid te geraken een ingewikkeld
vraagstuk op te lossen.
Ariansznus , m. de leer van Arius,
priester te Alexandrië (4de eeuw) en zijne
aanhangers, die Jezus voor niets meer dan
een' mensch verklaarden; ariänen aanbangers van de leer van Arms.
arIde,lat., droog, dor; ariditeit, I'. droogheid, dorheid, magerheid; ariduür, f. Med.,
de verdrooging, uittering, wegkwijning.
Aries, m. lat., de ram, een der 12 sterre~
beelden van den dierenriem; de zon staat
schijnbaar in ditteeken hij de lentenachtevening in Maart.
Anon, m. gr., een toonkunstenaar v.
veel invloed op zijne hoorders, naar d. ouden
gr. lierspeler Anon, die, op zee in levensgevaar zijnde, de dolfijnen door zijn snarenspel bewoog hem te redden.
-
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bevorderen; anistolôchisch , gr. Med., de
maandelijksehe zuivering (ook de geboorte)
bevorderend.
Anistotelicus, m. een aanhanger van den
atheenschen wijze Aristoteles; aristo
telismu3 m. de leer of wijsbegeerte van
Aristo tetles.
AnithmetLca, f. gr. (van arilhimds, ge-.
tal), de rekenkunst, cijferkunst, de leer,
de wetenschap der getallen; arithmètcus,
in. een rekenmeester; arithmétisch , re
kenkunstig; anithinologie, f. de leer van
geheime, wonderbare eigenschappen der
getallen; anithmomantie , f. de waarzeggerij uit getallen ; arithmoxnântisch, uit
getallen waarzeggend.
Arkadir, arkadisch, arktisch, z. arcArlecchino , m. it. (spr. anlekkmno)

z. harlekijn.

Aries goederen, (dus genoemd naar ArIe s, gebied en stad in Frankrijk, . in de
middeleeuwen een zelfstandig rijk, het
arelatische rijk geheeten, vrije goederen.
Arlet, m. fr. (spr. anlé), oostind. komijn.
arma, pl. lat., wapens, geweer; sedert de
middeleeuwen ook geslachtswapen, fr. anmes (spr. arm'); armada, armâde, f. sp.,
eene zee-uitrusting, oorlogsvloot, inz. de
zoogenaamde onoverwinnelijke vloot, die
P hili ps II in 1588 tegen de Engelschen
en Nederlanders zond; armadil , N. H.,
het schildvarken of pantserdier uit Amerika; arniadilie , f. eene kleine vloot,
, n. lat. , het
ft otille ; armamentaruni
anmancliaejus, lat.,

wapenhuis, tuighuis;

ook heenmandiae jus, het regt van eenea.
landsheer of de overheid om zijne onderdanen ten krijg te roepen en al wat de
oorlog vordert daar te stellen; armateur,
m. fr. Mar., een gewapend koopvaardijschip; een reeder of eigenaar, van schepen,
een kaper, zeeroover.
Armarus . m. lat. (v. anmanium, kast,
boekenkast), een opziener der boekverza
Arihmanes, z. Orznnzd.
Arisch , rn eene perz. lengtemaat = meling in een klooster, bibliothecaris.
Armatólen, pl. uw gr., Kiepliten (z. a),
975 ned. ellen.
die met de Porte in onderhandeling traden;
Aristárch , m. gr., een gestreng maar
billijk kunstregter , zoo geheeten naar armatóiiën , pl., de landstreken, die de
A r i s t a r C h u s v. Samothracië, die Home- Porte den Armatolen ter vestiging aanwees.
Armatuur, I'. lat., h. krijgsgereedschap,
rus, Pindarus en andere dichters aan
eene zeer strenge kritiek onderwierp; an- de rusting, wapenrusting; Arch., 'wapentooi.,
aangebragte krijgssieraden en zegeteekens
stárchisch, streng-kunstregterlijk.
op praalgraven, triomfbogen, ens.; ook het
Aristocratic, £ gr. ( v. aristos, de beste,
en kratezn regeren), eig. de regering der beslag, de ijzeren handen, die de deden
besten of edelsten; de regering der adellij- eener machine, enz. zamenhouden; armaken en voornamen, v. patriciërs; vgl. repu- tuur van den magneet, Phys., de krachtbliek; aristocraat, zulk eene regering toe- verhooging van denzelve, bewapening;
gedaan; aristocratismus, m. het voorstaan matuurkanier ,, de wapen-, geweerkamer;
der adelregering; aristodemocratie , f. armatuurscbip , een tot kruisen uitloo
pend gewapend schip.
adel- en volksregering; anisto- robino
Armee , f. fr., een krijgsheir, leger, artheocratie, f. gemengde heerschappij v. d.
adel, de geregtshoven en de geestelijkheid. mee volaute, fr.(spr. wolângt'), Mil., een
Aristo1ochca, gr.pl. Med.,; middelen, vliegend leger; arméecorps , n. fr. (spr.
die de kraamzuiveringen en maandstonden —kon), de legerschaar, heirbede.
)
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Annement, n. fr. (spr. arrn'mdng), de
bewapening, krijgsuitrusting, bemanning
van een schip; de manschapze1ve; ook een

slaan ofbreken der toonen, de toonbreking;
arpeggiato, it. (spr. —pedzjidto), gebru-

oorlogs-escader.
Armeniáners, p1., groote,

uitgezochte

poolsche ossen.
Armeniërs , pl., eene chrisLensece in
Armenië, een landschap in Azië.
arméren, lat. (arm.äre uitrusen, hewa
1%iuz., de-pen;vorzi,stkmaen;
voorteekens voor een mtizijksiuk zeien
armerings.-ankers, ijzeren stangen of aukers ter bevesiging der muren.
armes, 1)1. fr. z. arma.
Armger, m. lat. , w peudrager; in de
middeleeuwen de schUdkriaap of page eens
a

ridders.
Armille, f. lat. (armilla) , een armband,
armtooisel; armillair-spheer, een beweegbare hol, nil vele ringen zamen gesteld, om
de inrigting des hemels en de beweging
der sterren voor te stellen.
Armiriânen, p1., aanhangers v. liet gevoelen van A r m i n i U s, die lalet als cbr.
kerkgenootschap den naam van r e m onstranten kregen.

ken, ontleed ; arpeggiatura , I. it. (spr.
—pedzjiatóera), eene rij van gebroken toonen; arpeggére, de toonen aCbreken
Arpent, m. fr., (spr. —pang), fr. landmaat , een morgen lands
10000 vierk.

ellen, onze bunder.

Arpicórdo, n. it., z. v. a. spinet,

ook een

klaviei, dat gelijk eene harp klinkt.
Arquebuse, f. fr. (spr. ark'biiuz', de donderbus, het vuurroer; arquebusade, f. (spr.
ark'buzdad') , eig. bukssciiot , bet doodschieten; de schotwonde ; arquebusade'
water, het schotwondwater; arquebusier,
m. (spr. —zje'), een buksschieter, scherpschutiei; ook de buksenmaker; arquebusé
ren, doodschieten (als strafbij de soldaten).
Arragoniet, m. (v. A rrago n in Spanje),
Min., een graauwwiite ' of hlaauwaclitige,
doorschijnende, in zeszijdige zuilen gekeistalliseerde kaiksteen , arragonische kalkspaih.
Arrak, Z. arak.
Arrakatseha, I'.

een tot voedsel dienende wortel uit Z. Amerika.

Armistithm, n. lat., of armistice, m.

arrangéren, fr (spr. arangzj-),scl]ikken,

fr., de wapenstilstand.
Arinogân, Mar., goed weder, gunstigen
wind voor de vaart v. een schip.

rangschikken, in orde brengen , inrigten;
een vergelijk treffen, eene schikking maken , bijleggen ; arrangement , n. (spr.
arangzj'mang) , de rangschikking , ordening, inrigting, het in orde brengen; liet
vergelijk, de minnelijke schikking, overeenkomst V. oneenigepartijen; Muz., hewer-

Armoriaal , m. lat. (armoriãle) , een

wapenboek; arxnorIst, m. een vapeuiken
ncr, blazoenkundige.
Arnánt , m. eene zomertarwsoort uit
Odessa.
Arnauclisten , pl. , aanhangers v. Arnauld de Villeneu v e, eene secte der
l4de eeuw.
Arnca, f. gr. Iot., liet valkruid, eene
heilzame plant, arnicine f. bittere hars der

arnica.
Arnold, oudd. naam : eereheld, v. a. eeroud , (verkort Arend,A a r t) , vr. A r n 0 Id a en A r n o di n a; arnoldIsten, pl.,
eene secte der 1 8de eeuw, die de goederen
der kerken en priesters als onwettigen eigendom beschouwden , dus genoemd naar
Arnoud v. Brescia.
Aröma, n. gr. Chem., de geur der planten en kruiden ; áromalith , m. een edelgesteente van de kleur en den geur der
mirrhe; aromatica , pl. , specerijachtige
middelen, specerijen ; aromátisch, krui
dig , specerijachtig , geurig ; aromatisé
, welriekend, geurig, kruidig maken;-ren

aroinatisãtie, £ de geurigmaking v. spijZen of artsenijen.
Aron, gr. of arum, lat. n. Bot., kalfsvoet,
een plantengeslacht, inz. in Amerika; g e
meene aronskelk.
Arondélle, f. fr, een ligt bezeild vaartuig, zoo als pinken, trigantijnen enz
arpeggio, m. it. (spr. arpe'dzjio), Muz.,
het snel achtereenvolgend harpachtig aan-

king, inrigting.
Arras, z. aras.
arrendéren, mid. lat., een goed in pacht
geven en nemen, pachten; arrendãtor, m.,
een pachter; arrendato, f. de verpachting.
Arrerages, p1. fr. (spr. arerdazj'), vertraagde, achtergebleven rentebetaling; het

achterstallige.
Arrest, n. nwlat., (arrestum), verzekerde bewaring , in hechtenisneming van
personen beslaglegging op goederen ; arrestéren , in hechtenis nemen , aanliouiden , vastzetten, beslag leggen; ook arrtéren , fr., doen ophouden; arrestant, at.
( eig. arrestaãt) , een aangehouden , in
hechtenis genomen persoon , gevangene.
arrestatie, £ de in hechtenisneming, aanhouding , beslaglegging ; arrêt, m. fr.,
( spr. aré), een vonnis, oordeel, regterlijke
uitspraak; ook bevel tot gevangenneming;
arrêté, m. een besluit.
Arrha, f. lat. (fr. arrites, p1.), handgeld
aan den verkooper gegeven tot zekerheid v,
cenen koop; rouwkoop ; godspenning; ook
onderpand.
Arrhcea , f gr. Med. , gebrek aan uitvloeijing, verstopping der bloedvloeijing.
Arrhostëina, n. of arrhostie, f. gr. Med.,
de zwakheid , verstandszwakheid , stom pzinnigheid.

ARTESISCHE PUTTEN. t

ARRHYTI1MUS.
4rrhthmus, rn gr. Med. , onregelmatigheid, inz. V. d. pols, ongelijke polsslag;
arrythmie , f. onrege1maige beweging,
gebrekkige gelijkniatigheid.
arridéren, lat. (arridre), aanlagchen,
toelagchen, uitlokken, gunstig zij n.
arrière , fr., achter; en arriére (spr.
ang—), ten achteren , acliLciwaarts ; achterstal li g; arrière-ban, rn. Jaatse cii algerneene oproepiog tei' wapening; landS

o.-m; arrière -garant, m.(spr.

—gltarang)

borg v. cenen borg, achterhorg; airièregarde ., I. Mil. , de aciiLerhoede ; arrière
reveu, achterneef; arrière pensee f. gedachte , die men voor zich behoudt, Fehein ie gedachte ofbedoelin ; arrière p0sitie eene achter%vaarLsche stelling, noodstelling ; arrière saison , najaar.
arriméren, fr. Mar., schikken, stapelen,
stuwen of stouwen ; arrimage , f. (spr.
_i )2 dazj'), het gelijkmatig schikken der
S" ,heepslading , opeenstapeling der stukgoederen , stouing ; arrimeur m. de
stouwer.
-
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arripiéren, lat. (arripre), aangrjpen,

zich ten nutte maken.
arriséren, fr. Mar., de raas, de marszeilen laten zakken, laten loopen.
arriveren, fr. , aankomen ; gebeuren,
voorvallen, zich toedragen ; arrivement
m. (spr. - maag) de aankomst, de aanlanding.
arróba, f. (van het arab. ar -rubu, eig.
een vierdedeel), in Spanje en Port. een gewigt van 11,5 nederl. ponden; ook eene
wijn- en oliemaat in Cadix; en eene perz.
graanmaat van ongeveer 1500 ned. pond.

arrogéren, lat. (arrogare), zich aanmatigen, zich laatdunkend aanstellen ; ook
cenen niet onder vaderlijke niagt staanden
persoon als kind aannemen; arrogant, aanmatigend, laatdunkend, trotscli, vermeld,
opgeblazen; arrogantie, f. de aanmatiging,

laatdunkendheid, trotschheid ; arrogátie,
z. adrogatie.
arrondéren, ft. (spr. arongd—) , rond
maken, afronden; zamenhang brengen in
bezittingen, landerijen, staten enz. door er
bij te voegen; Pict., een beeld door schadu
wing, door juiste plaatsing van licht en
bruin doen vooruit komen, ronden; Log.,
cenen volzin vloeijend, welluidend maken;

de arrondering of bet arrondissement, n.
fr. (spr. arongclies'mdng), de ronding, afron

ding, aanvulling, enz.; het laatste ook eene
onderafdeeling van een departement in
Frankrijk, een arrondissement.
arroséren, fr. (spr. s als z). bevochtigen,
besproeijen, besprenkelen, begieten;
soir, m. (spr. —zodr), de gieter.
Arrow-root m. eng. (spr. drroroet), het
zetmeel van den indiaanschen pijlwortel
(maranta inclica), hetwelk zeer voedzaam
en voor teringlijders allerheilzaamst is.

Arch1ne, f. (russ. arsc/imn , rn ), de russi
sehe ei; 100 arschinen 70,8 ned el.
Arsenaal, n. Ir. (it. arsenale, mid. lat.
arsena, verbastering van het arab. darw

cse'nati [ciarsennaa], daL werkhuis betee
kent), een tnighuis, bewaarplaats voor al
lerlei wapens en krijgsvoorraad; bij de
Franschen verstaat men er ook de artillerie -werkpiaatsen onder,, die dan con
structie-arsenalen heden.
Arsénicum, fl. (gr. arsenikon, d. i. eig.
mannelijk), een enkelvoudig metaal van
hoogst vergiftigende eigenschappen, dat
veel in ij zerkies en kopererts wordt gevon
den, bij 180" Réaumur vervliegt, cerien sterken knoflookreuk verspreidt en 84 maal
specifiek zwaarderis dan water; rottekruid
( eig. een der geoxdeerde verbindingen van
het arsenicum). Met zwavel vermengd
( zwavel -ar3enicum), geeft het eene goudgele stof tot inbijing der kleuren en bereiding van het koningsgeei, operment
( verbasterd van het lat. auripigment u m). alsook eene donkere, schoone roode
zelfstandigheid, veelal r e a 1 g a r genoemd;
arsenic-oxyde, n. vliegensteen , zeer oncigenaardig kobaL -erts genoemd ; arseni;

aat, fl arseniczuur zout.
Arsis, f gr. Poet. en Muz, de stem-, toonverheffing (het tegengesL, van thesis);

ook het opheffen der hand ter aanduiding
van liet be g in der maat.

Artefacten; pl. lat. (artefacta),kunst

-

gewrochten, kunstwerken.
Artmis, z. Diana.

Artemis la, f. gr. Bot., bijvoet, a. ulgaria, aisem (a. absinthum). z. ook mausoleum.
Artmon, rn gr. Mar., het bramzeil.
Artemonieten, eene secte, dus genoemd
naar den keller Artemon, wiens stellingen in 198 te Borne veroordeeld wei -den, zij
loochenden inzonderheid de godheid van
Christus.
Arteperitus, rn lat., een kunstkenner,
-

zaakkundige.
Arterïe , gr. (van aer, lucht en tëreo, ik
bewaar), slagader, poisader, arteriàca, ph
Med. , middelen tegen gebreken van de
luchtpijp ; arterialiteit en arteriositeit, f
I. Med , slagaderlijkheid ; arteriëel en arterieus, siagaderlijk, de slagaderen bey treffend ; arteriectsis , f. of arterieursma, n. Med., slagaderuitzetting, slagadergezwel; arteriochalsis , f. siagaderbreuk,
z. V. a. aneurysma ; arteriographie , f. de
slagaderbeschrijving ; arteriSlae, pl zeer
kleine slagaderen; arteriologie, f. de slagaderleer; arteriorrhëxis ook arteriodial

Si5 f. de slagaderscheuring ; arterioto mie , f. de kunstmatige slagaderopening ;
arteriltis, 1. de slagaderontsteking.

Artesische putten (dus gebeeten naar,
graalschap Artois in Frankrijk, al-

het

Z6ARTES LIBE1ULES.

waar zij sedert het midden der vorige eeuw
vooral geboord werden, ofschoon zij reeds,
vroeger in Oostenrijk en Opper-Italië, en
waarschijnlijk nog vroeger in China in
gebruik waren), gehoorde welputten, die
het water uit eene dieplig g ende waterader
opbrengen.
artes liberales, Pl. lat., de Vrije de
schoone kunsten; artium liberalium magister, meester der, vrije kunsten; artium
magister, meester der kunsten.
Arthralgie, f. gr. (v. art/iron, gewricht, en
algos, pijn),de gewrichtspijn; arthremböla,
f. ofar th rembölus, m. Chir., een werktuig
ter herzetting van ontwrichte ledematen;
arthrembolësis , f. Chir., het zetten van
ontwrichte leden; arthritis, f. de jicht in
het algemeen; arthritisch, jichtig, de jicht
betreffende ; arthrocacïe , f. Med., de gewrichtsziekte ; arthrocacologie , f. Med.,
de ontwrichtingsleer ; arthrocarcinöma
a. Med., de gewrichtskanker; arthrocële,
Med., het gewrichtsgezwel; arthrodynie, f.
Med. , de gewrichtspijn ; arthroncus , m.
Med. , harde gewrichtszwelling , stijfheid;
arthrophlogosis, f. Med., ontsteking van de
gewrichtvliezen ; arthrophlogöma , a., z.

v. a. arthrocele; arthopyösis , £ Med., eene
zweer aan of in het gewricht, gewrichts
ettering; arthrösis, f. Anat., de bewegelijke beenderverbinding, gewrichtsvereeni ging ; arthrospongosis , rn. sponsgezwel
der gewrichten.
articulus , articuleren, z. artikel.
Artificum, n lat., een kunststuk, eene

kunstgreep; artificieel, kunstig, kunstmafig, nagemaakt; artificieus, fr., listig, sluw.

Artikel, lat. (articülus), m. het lid,
stuk, de afdeeling, b. v. van eene redevoe
ring , wet, geschrift enz. , hoofdstelling,
hoofdpunt; Mere., eene bepaalde soort van
waren; Gram., het lidwoord, geslachts
woord (de, he t);articulus adclition.ãlis,
lat., een bijgevoegd artikel; a. captiösus,
gevaarlijk, bedenkelijk ofnadeelig artikel;
articulãtim, stukswijze , stuk voor stuk;
articuleren, Anat., (beenderen) zamenvoegen; Gram., woorden en lettergrepen duidelijk en bepaald uitspreken; gearticuleerde toonen, toonen, die door de spraakwerktuigen voortgebragt en als het ware g e1 e e d zijn ; articulãtie, f. de geleding, gewrichtsverbinding ; de duidelijke en bePaalde uitspraak der woorden en hunne
deden hij liet lezen.
artillerie, f. fr., volgens sommigen v. Ii.
lat. (arte tollre), d. i. de kunst van zware
ligchamen weg te schaffen) , oorspr. alle
krj stuig, thans inz. het zwaar of grof geschut en al het daartoe behoorende; de geschutkunde, de vuurwerkkunst; artilleriepark, de geschutplaats, de bewaarplaats,
voor het zwaar geschut ; ook het daar beg

waarde geschut-zelf; artillerie-trein, ge-

ASA
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volg van zwaar geschut met het daartoe

behoorende ; artillerist , een gesehutsol

daat; artillerie volante, (spe. wolangt'),

rijdende, eig. vliegende artillerie; artille
rie-vuur, losbranding van kanonnen.
artisan, m. fr. (spr. —zang), een handwerksman;
artist, m. (fr. artiste) , een
kunstenaar . kunstoefenaar; bij de Franschen staat het vaak voor den naam van
het ambacht, even als hij ons het woord
meester; artiste ve'terinajre , veearts;
artistisch, tot de kunst behoorend, kunstmatig.
Artisohok of artisjok, f. (it. articiocco,
sp. alcac4ofa, v. h. arab. al-charscMfatu
afgeleid), een distelachtig gezond moesge
was, uit Azië afkomstig en waarseli. het
eerst naar Spanje overgevoerd; de gemeene artisjok, (cynara scolyrnus), waarvan men den vruchtbodem eet . en do
candisehe artisjok, (cynara cardunculus),
van welke de lange en dikke bladsteel
gegeten wordt; ook een voorheen gebruikelijk krijgsgereedschap, bestaande uit
een veelpuntig ijzer, dat inz. dienen moest
om de vijandelijke ruiterij in hunne vervolging te belemmeren.
artiüm liberalium magister, z. artes.
Artolatrïe, f. gr. (v. artos, brood), de

brooddienst, dienst om brood; ook de aanbidding des broods (derhostie); arto lithen,
pl., broodsteenen, steenen, die er als brood
uitzien; artotyrieten of artogyrieten, Pl.,
Christenen in de 2de eeuw, die kaas bij het
avondmaalsbrood gebruikten en vrouwen
tot de priesterschap toelieten.
arundeliánisch marmer, een groot stuk
marmer, in het begin der 1 7de eeuw op
Paros, door den graaf A r u n d e 1 gevon
den, waarop een goed gedeelte der geschiedenis van Athenen is gegrift, en dat
ten grondslag verstrekt heeft tot eene
vaste tijdrekening voor de grieksche geschiedenis. Het heet ook marmer van
Paros, of wel marmer van Oxford, omdat de kleinzoon van Arundel het aan
de bibliotheek te Oxford heeft geschonken.
Aruspices , z. haruspices.

artis est, artem teg?re, lat., de (hoogste)

kunst is, de kunst (zelve) te verbergen.

Arum, z. aron.
arytmnoïdësch, gr., bekervormig, b. v.
Ana t. ; cartilagines arytmnoïdem, de bekervormige kraakbeenderen van het strottenhoofd.
Arythmus, 1. arrhythmus (z. a.)
As, rn. lat, het oud rom. pond, houdende
12 ons, ook eene oud rom kopermunt =

centen.
ongeregelde turksche soldaten,
die tegen vrijdom v. belasting te veld trekAsab ,

ken.

a salvo, z. onder salv—.
Asa fatida, f.

lat. Pharm., duive l sdrek,

AS APHJL.
eene gomhars uit den perz. hofstok (fe
rula aa fcetida).
Asaphie , f. gr. Med., de onduidelijke
uitspraak, zwakke, doffe, heesche stem of
spraak.
Asar, eene gouden munt te Ormus in de
golf van Perzië = 6 gl. 70 et.
Asarin, n. een alkaloide van liet europisehe mansoor : asarunt europaeum.
-

Asbest, gr., z. amiant.
Ascariden, pl. gr., aarsmaden

, endel damswormen , wormen in de regte dar men, aarswormen.
Ascendant , n. fr. (spr. assangdd ng) ,
overwigt, invloed, gezag, aanzien.
ascenderen, lat. (ascendére of adscendére) , opklimmen, opstijgen , bevorderd
worden; ascéndent , m., pl ascendénten,

verwanten in opklimmende lijn , ouders ,
grootouders enz.; ascendéntie, f. de opklirnmende lijn v. bloedverwantschap, de
verwantschap; ascénsie, f. de opstijging, op-

vaart; Astr., regte of schuinsche ascensie
van eene ster , de graad of het punt des
evenaars, dat zich te gelijker tijd met die
ster in de regte of schuinsche spheer bevindt ; voorts de hemelvaart van Christus,
ook het feest daarvan : de hemelvaartsdag;
ascensionaal-differéntie, Astr., het klim mingsverschil.
Ascësis of ascëse, f. (gr. dskéis), oefening, streng vrome levenswijze , gepaard
met vasten en onthouding v. alle wereldsch
genot; de zoodanig levenden noemde men in
de eerste chr. kerk asceten, streng vrome
menschen, deugdbeoefenaars; ascetiek of
ascetica, f. de oefening der godzaligheid,
de leer der deugdoefening of strenge vroomheid; asceticus, ni. een schrijver van stichtelijke werken ; ascëtisch , strengvroonl ,
stichtelijk , tot een zedelijk goed gedrag
opwekkende, b. v. ascetische schriften,
stichtelijke schriften.
Ascii, pl. (gr. eig. askioi), Geogr., onschaduwigen, schaduwloozen, de bewoners
der heete luchtstreek, die geen schaduw
-werpen, als de zon regt boven hen staat.
Ascites, m. gr. (v. astros, een zak), Med.,
buikwaterzucht; aseítisch, waterzuchtig.
Asclepi.e, f. gr. (asclepias), zwaluwwortel , een talrijk plantengeslacht, waartoe
de syrische zijdeplant en de stinkende gouwe behooren.
Asclepios, gr. of JEsculapius, lat. m.

de gr. god der geneeskunde; een arts ; Aselepiáde, m. een zoon, nakomeling ofpriester van Asclepios.
asclepiadeïsctie verzen , Poet. , eene
voetmaat van vier lettergrepen , dus genoemd naar den dichter A s cl e p i a d e s;
zij beginnen met eenen spondeus, sluiten
met eenen jambus en bestaan uit twee (het
kleine) of uit drie choriamben (het groote
asclepiadeische vers.)
%
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ASPASTA.

Asega -boek, een oud frieseh regtsboek
der P.ustringers, een der fries. landregten.
Aseïteit, f. mid. lat., aseltas , zelfstandigheid. eene barbaarsch schoolsche uit
om de volstrekte onafhankelijk-druking
aan te duiden; God is n.l. niet-heidv.Go
V. anderen (ab allis), maar alleen van zich
zelven (a se) afhankelijk, en juist daarom
ten volle onafhankelijk, zelfstandig.
Asma, gr. Med., de plotselinge beslis
ziekte zonder voorafgaande tee--singcer
kenen.
Asen, pl. noords. Myth., het nieuwe godengeslacht, uit 13 goden en 18 godinnen
bestaande, geboren uit het huwelijk van
Odin en Freya.
asëptisch, gr., niet verrottend, niet tot
-

bederf overgaande.
Asiárch., m. gr. , regeringspersonen in
zekere steden van Azië, bekleed met liet
hooge priesterschap en het regt van voor
bij de gewijde spelen, die door de-zitng
gezamentlijke gr. steden van Azië werden
gevierd; aziatischen stij l of asiatísmus,
m. gr. Rhet. , gezwollenheid en nuttelooze
woordenpraal eener rede.
asinus ad lyram, lat., (ergens toe geschikt zijn als) de ezel tot het bespelen
der lier.
Asitie, f. gr. Med., het niet eten, vasten;
onthouding van voedsel.
Askar of Askur, m. (eig. Ei e h e), oud
noords. Mijth., de eerstgeschapen mensch,
dien 0 d i n uit een drijvend stuk hout

voortbragt.
Asmodi , m. chald. , eig. aschmedai ,
een booze geest, demon des satans; iron.,
een huwelijksduivel, verstoorder der echte

-lijkendragt.
Asodes, in. gr. Med., eene koorts met
walging of braking verbonden; eene braak -

valgin

benaau.wdkoorts ; asódisch, met
heid en groote onrust verbonden; asodische- koortsen, dusdanige koortsen.
Asomaton, n. gr. , een onligchamelijk
wezen, geest; vgl. monade; asomátisch,
onligchamelijk.
d son aise, z. aise; az son gout, z. gout.
Asoot, m. gr. , een slemper , brasser;
asótisch, zwelgend , liederlijk , buiten
-sporig.
Aspaláth, m. (gr. aspálathos), de amerikaansche ebbenboom; het hout daarvan,
dat naar aloë riekt en tot inlegwerk ge,

bruikt wordt.
Asparagine, f. gr. Chem., (v. asparagos,
aspersie), de aspersiestof, het alkaloïde der
aspersie; asparalogith, m. aspersiesteen.
Aspasia, gr. vrouwenn.: de aangename,
vriendelijke ; ook eene door schoonheid,
aanminnigheid en verstandsbeschaving uit
vrouw (naar de atheensche As--steknd
pasia, de vriendin en later de gade van
Perïc1es.

ASPECT.

ASSIENTO.

Aspect lat. (adcpectus), aanblik, voorkomen, uitzigt, voorteeken; pl. aspecten.
Astr., de verschillende standen der planeten
ten opzite tot elkander; de astrologist besust uit die a s p C c t e n tot het toekomstig geluk of ongeluk der menschen.
Asper, m. eene kleine turksche zilvermunt = 5 centen.
aspergéren lat. (adspergre), besproeijen, bevochtigen; asperges, n. het tijdstip
der besproeijing met wijwater in de R. K.
kerk; aspergillum of aspersorïum, de wijkwast; aspérsie, f. de besprenging met wij-

een tak der door A b d a 11 a h gestichte geheime secte, die duizend wreedheden tegen
christenen en muzelmannen pleegde; ook
dienaars of kinderen van den Ouden des
bergs gehcetcn.
Assãtie, f. gr. Chem., uitdamping, verdamping, koking der voedsels of genees
middelen in hunne eigene sappen zonder bijvoeging van eenig ander vocht.
Assaut, m. fr. (spr. assó), de bestorming, berenning; de aanval hij den strijd,
bij het tweegevecht; ook eene soort van
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water.
Aspermasie, f. gr. Med., zaadgebrek; as
permatismus , m. gebrekkige uitwerping
van het mannelijk zaad.
aspernéren, lat. (aspernãri), verachten,

versmaden, verwerpen.
Asphalt m. gr., aardpek, aard- of bergbars; seenhars, jodenlijm van Judea.
Asphodille, z. affodil.
Asphyxie, f. gr. (van a priv. en

sphyxis,

hoogste graad van onmagt,
polsstilstand, schijndood; asphy'ctisch, v.
den polsslag beroofd, onmagtig, schijndood;
asphyxiéren, onmagtig of schijndood maken, worden of zijn.
Aspic, n. fr. (spr. aspiek), Mil., een stuk
geschut, twaalfponder.
aspiréren , lat. (aclspirãre) , naar iets
streven, dingen; Gram., met ademing uitspreken, eene It doen hooren , verscherpt
uitspreken ; aspirãtie, f. Gram. , de gescherpte uitspraak eerier letter, het uitdrijven des adenis voor klinkletters; ook de
zielsverheffi ng , het verlangen naar God;
aspirant, m. een aanzoeker, dinger, b. v.
naar eenen post, eenen graad enz.
Aspis, f. N. H., eerie kleine zeer vergiftige slang, wier beet ongeneeslijk is.
Asprdo, m. gr. Med., ziekelijke hardheid der oogleden van binnen.
Asprhio, m. een goede ital. wijn
de poissiag), de

Assa foetida, z. asa.
assáï, it. Muz. , genoeg, genoegzaam;
het woord dient vaak tot versterking van
het volgende: assal allegro, zeer vlug.
Assaisonnement, m. fr. (spr. assézonn'
mdng), de toebereiding, kruiding, sans enz.
van spijzen.
Assaki, f. (bedorven spelling van kheceki), de begunstigde sultane, de moeder
van den eersten zoon des sultans.
assassin éren , mid. lat., moorden, met
voorbedachten rade dooden , verraderlijk
ombrengen; assassin, fr. (spr. —séng), de
si uipmoordenaar; assassinhzm, ook assassinaat, n. de sluipmoord, snoode verraderij;
assassinätor, m. Jur., de huurder, betaler
van eenen sluipmoord.
Assarum, n. eene rom. zilveren en ko-

peren munt.
Assassijn

U,

p1., oostelijke Ismaëlieten,

schermoefening.
Asscla (mensarum), m. lat.,

een tafel-

schuimer.
assectéren, lat.(a.csectãre), aanhangev,

volgen, vergezellen; assectitor m. een
aanhanger, volgeling.
assecuréren, mid. -lat., verzekeren, borg
blijven voor gevaar, z.
Assef, m. naam der perz. stadhouders,
beneden de kans staande.
Assemblée, f. fr. (spr. assangbU), eene
bijeenkomst, inz. een talrijk, aanzienlijk
gezelschap tot uitspanning, een praalgezelschap.
assentéren, lat. (assentire), bijval schenken, toestemmen, inwilligen, toestaan; asséntie, f. ook assént, n. de toestemming,
bijval.
assequéren, lat. (ass4iui), bekomen, erlangen, bereiken, inhalen.
asseréren, lat. (asser ère), cu ff. iets tot
zich nemen, zich aanmatigen; beweren;
assértie, f? de bewering, het beweerde; assertórisch, Log., bewerend, verzekerend;
(het houdt het midden tusschen problematisch en apodictisch); assertori
-

urn, z. juramentum.
asserznentéren,

fr., den eed afnemen,

beëedigen.
asservéren, lat. (asservüre), bewaren;
asservãtie , i: de bewaring; asservãtum,

n. het bewaarde.
assessor, m. lat., bijzitter, de persoon, die
eenen voorzitter, regter, als naaste helper
is toegevoegd; assessoraat of assessuur,
het ambt v. zulk eenen bijzitter.
asseveréren lat. (asseverãre), plegtig
verzekeren , bezweren; asseverãtie , f. de

verzekering, bezwering.
assez, fr. (spr.asse'), genoeg.
assidü , fr, aanhoudend vlijtig, volhar-

dend, onafgebroken ; assiduiteit, f. lat.,
aanhoudende vlijt, volharding, onvermoeidheid.

Assiénto. m. sp. (asiento), verdrag, liet
verdrag der slavenlevering naar Amerika
V. de sp. regering met eene vreemde natie,
waardoor zij deze den alleenhandel met
afrik. negerslaven naar amerik. kolonien
vergunde; assiento -compagnie , f. maatschappij tot slavenhandel ; assiento-tractaat, n. het verdrag in 1713 tusschcn

ASSIETTE.
Spatje en Engeland gesloten, waarbij Eng.
het uitsluitend regt kreeg om gedurende 30
Jaren negers uit Afrika naar de sp. zuidamerik. koloniën te voeren, en dat in 1750
werd opgeheven ; assientIst, m. medelid
dier maatschappij.
Assiétte, f. fr., de stand, stelling, houding, vastheid hij het rijden; een tafelbord;
oneig. de gemoedsstemming , rustigheid;
van daar: in zijn assiette blijven, zijnebedaardlieid, kalmte enz. behouden; assiette
volante, fr. (spr. —wolangt'), eig. vliegend
tafelbord, een bijschotel, rondgaand bord;
eene toespijs.
assignéren, lat. (assignãre), Mere., eene
schriftelijke aanwijzing op betaling geven;
aanwijzen; assignánt, m. die eene aanwijzing doet, de aanwijzer, trekker; assigaatar4s, in. de ontvanger eener aanwijzing tot invordering bij eenen derde; assignaat, m. degene, op nien de aanwijzing
is gesteld, de betrokkene; assignaten, Pl.,
staatspapier tijdens de fr. omwenteling,
waarvan de betaling was aangewezen op den
verkoop of de opbrengst v. de nationale goe
deren; assignãtie , f. acne aanwijzing of
overdragt om iets te betalen , een aanwijzingsbrief.
assiiniléren , lat. (assimilãre) , gelijk
maken, vereenzelvigen, in voedingsstof veranderen; assimilãtie, f Chem., de vereen
-zelviug,d jkvormigan,delIengsche verandering der voedsels in de
stoffen v. h. dierlijkeligchaam, dat ze genoten heeft; Gram., de verandering van eenen
medeklinker in den daarop volgenden, ter
wille van de welluidendheid en het gemak,
b.v. offendo voor obfendo.
Assisen, pl. fr. Jur., zittingen; regtszit
op vastgestelde tijden, waarin over-tinge
l ijfstraffelijke zaken wordt gevonnisd; cour
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, de stille , geheime mccledie geld tot eene zaak verschaft,
zonder overigens werkzaam aandeel te iiemen.
Assodes, f. gr. Med., acne aanhoudende
koorts met onlijdelijke inwendige hitte, terwijl de uitwendige warmte onheduidend is.
kommanycliet')

handelaar,

A ssonah, z. Sunjten en Schilten.
Assóge J. sp., kwikzilver, dus geheeten

naar de assogues of spaansche sche
pen, die kwikzilver naar de west-indische
mijnen brengen, on i het goud, zoodra h.
uit de mijnen komt, te zuiveren.
-

Assomption , f. fr., z. oud. assumeren.
assonéren , lat. (assonãre) , ei. aaiklinken; gelijk luiden; assonântie, f. lat.

Poet., halfrjm; onvolkonien rijin , b. v. van
spits en visch; eene gelijkheid van
klinkletters, gelijk het de ailitteratle
( z. a.) v. medeklinkers is, b.v. h ij v e r
oordeelt dat voorbeeld; zij is inzonderheid aan de sp. en port. poëzij eigen.
assortéren, fr., zich met waren volledig
voorzien; een geheel naar soorten doelmatig
indeelen, uitzoeken, schikken (sortéren);
een wel geassorteerde winkel, die met al
de tot eenen handeistak behoorende voorerpen is voorzien; assortéring, het bijeenvoegen der voorwerpen v. dezelfde soort,
h. sorteren; assortimént, n. (spr. —many),
een warenvoorraad , acne voorraadplaats
ook al het tot iets behoorende, ecn toestel
V. bij elkander passende dingen, b. v. een
assortiment van paarlen, diamanten,
assoupiéren, fr. (spr. —soe—), slaperig
n
maken; verdooven; stillen, gerust stelle,
sussen; assoupissement, n. (spr. asoepiess'
maag), sluimer, siaperigheid, insluimering,
verdooving; zorgeloosheid.
-

assoupléren , fr. (spr. —soe—) , buig-

zaam, lenig maken.

regtszitting.

assourdéren , assourdiséren , (spr. asoerdies - ) verdooven, doof maken; Piet.,

assisteren, lat. (assis t re), bijstaan, heipen, ondersteunen; assistént, m. helper;
ondersteuner; assistance, f. fr. (spr. asiestdngs'), ook assistentie, lat., bijstand, hulp,
hulpbetoon , ondersteuning.
Assiani m. turk. leeuwendaalder, acne
in Nederland voor Turkije geslagen munt v.
8O tot l2O aspers = 4 tot 6 gl.
associéren, lat., (associãre), zich vereenigen, verbinden b. v. tot gemeenschappelijkcn handel; iemand als deelhebber in
eene zaak opnemen; associatie, f Mere., de
verbinding, vereeniging van velen tot een
of ander doel, inz. tot handelszaken; asso
ciatie der ideën, de verbinding, aaneenschakeling, samen voeging der begrippen,
voorstellingen, waardoor zij elkander onwillekeurig verwekken en op elkander warken; associé, rn Fr., genoot, decihebber,
handelgenoot , niedeiiandelaar , vennoot;
(tSSOCié en comm andite , fr. (spr. —any

het licht in de kleine tinten verminderen,
doen ineensmelten , een' zachteren toon
geven.
assuméren, lat. (assumre), bijnemen,
aannemen, aan-, opvatten, b. v. acne ge
dachte ; Jur., de hoofdgevolgtrekking der
partij vóór de wederiegging herhalen; assumtie, f. dc aan -, opneming; de bijstelling v. eene sluitrede; assumtio beütae virylnis , assomption , f. fr. (spr. asongpióng), of assunta, f it. (spr. assôenta,
Maria's hernelvaart, verheerlijking.
assuréren, fr., assecuréren , mid. lat.,
verzekeren ; waarborgen, verzekeren voor
schade, gevaar; assurântie, I'. verzekering,
waarborgin tegen schade van brand, v. zee,
enz., door middel van acne overeenkomst of
verdrag (polis); ook de bijzondere personen
of maatschappij, voor wier rekening de waarboging geschiedt ; assurantie-preinie, f.
de vastgestelde vergoeding voor het

d'assises, f. fr. (spr. koer dasiess'), hof v.

s
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ASYMPTOTE.

ASSY1ENHOUT

kerd voorwerp; assureur, assuradeur,

as-

securânt, rn de verzekeraar.
Assynenhout, hard turksch eikenhout.
AstacolIth , m, (van het gr. astákos,
kreeft), kreeftsteen, versteende kreeft.
Astaróth, rn afgod der Sidoniërs, eig.
de zon; astarothieten, aanbidders van A staroth.
Astárte f. in het O. T.Astoreth genaamd, eene phcenicische godin der liefde,
te gelijk de planeet Venus beteekenende.
Astasie, f. gr. Med., de rusteloosheid, het
woelen v. zware zieken.
AsteIsmus , m. gr. Rhet., zelfbeschimping, fijne scherts, als men den lof onder
den sluijer der kleinachting of berisping
verbergt.
Aster, m. (v. h. gr. aster, m. ster), eene
zeer fraaije herfsthloem, uit N. Amerika afkomstig, waarvan men in Europa reeds 38
soorten kent; de sterrebloem ; astëria, f.
Min., een schoon veelkleurig gesteente, eene
soort v. opaal, sterresteen, kattenoog; aste
riet , m. stervormige versteening , versteende zeester; asteriscus, m. een sterretje () bij schrijvers en drukkers; asterisen, p1., sterrebeelden; asteroiden. pl.,
sterretjes, inz. de kleine planeten Ceres,
Pallas, Juno en Vesta; asterométer, a. een
sterremeter.
Asternie, f. gr. Anat., afwezigheid v. b.
borstbeen.
Asthëuie, f. gr. (v. a priv. en stlzenos,
kracht), Med., de krachteloosheid, zwakte , inz. van het vaatstelsel ; asthénisch,
krachteloos, uit zwakte voortspruitend
eene asthenische koorts , eene zenuwkoorts. verzwakken, de werking der levenskracht verminderen; asthenologie, f. de leer der levenszwakte, astheopyrtos, In. koortszwakte.
Asthma, m. gr. Med. , de aamborstigheid, het moeijelijk ademhalen; asthmatisch, aamborstig, kortademig.
Astic , m. fr. (spr. astlek), bij schoenmakers het been, waarmede de zolen wor
dcii glad gemaakt; Mil., het gereedschap
om de patroontasch blinkend te wrijven.
Astómen , p1. Myth., fabelachtige volken zonder mond.
Astrabcon t fl. gr. Poet., liet herdersdicht; hucolicum, ecloge.
Astroea, f. ge. Myth., de godin der ge.
regtigheid, inz. v. hL, eigendomsregt; vgl.
m

n

Themis.
Astragàlos

, m. gr. , bikkel beentje
Anat.. de enklaauw ,het kootbeen ; astragalomantie , f. de waarzeggerij uit
of met dobbeisteenen, waarbij uit eiken
worp het antwoord op eene voorgelegde
vraag wordt opgemaakt.
astrálisch, lat., stervormig, tot dc sterren behoorende; astraal-lamp, f. sterre- of
gktnslamp, die geene schaduw werpt.

astringeren, z. adstringeren.
Astrodictcum , n. gr. (v. dstron,

gesternte), Astr., een sterrewijzer, werktuig
om elke ster v. de hemeiglobe gemakkelijk
aan den hemel te vinden; astrognosle, f. de
kennis der sterren, voor zoo ver hare.plaatsing ten opzigte V. elkander en de sterrebeelden betreft; astrographie, de sterrebeschrijving; astroiten of astrolithen , pi.,
sterresteenen, sterkoralen, eene stervorinige
zeeplantversteening; astrolabium, n. Astr.,
een werktuig, waarop de voornaamste cir
kels der herneiglobe op een effen vlak zijn
afgebeeld, sterhoogtemeter; ook Geom., een
hoekmeter; astrolatrie, f. de sterreveree
ring, sterredienst; astrologie, 1'. de sterre
waar--wigchelarj,stvozkundhe
zeggen uit den stand der sterren ; astrológisch, op die zoogen. wetenschap gegrond,
daartoe betrekkelijk ; astrologist , astrobog, m. een sterrewigchelaar, sterrekij-.
ker; astromantie, f., z. v. a. als astrologie;
astrometeorologie, f. de weêrvoorzegkunde uit de sterren; astrométer, m. een sterrerneter; astronomie, f. de sterrekunde, de
wetenschap v. den loop der sterren en de
wetten, waarnaar zij zich bewegen; astronómisch, sterrekundig; het astronomische
jaar, de duur v. Ii. jaar in dageis, uren en
minuten uitgedrukt; astronomist, de sterrekundige; astrophiet, rn N. H., de boomaardige zeester; astrokoop, a. een sterrc
kijker (werktuig); astroscopie, f. de kunst
der sterrebeschouwing door verrekijkers; astrotheologie, f. de sterre-godgeleerdheid,
de beschouwing der sterren uit een gods.
dienstig oogpunt.
astruiren lat. (astrure), bijbouwen,
toevoegen; beweren, verzekeren.
Astrum, a. lat., een gesteriite, sterrebeeld.
astutieus , lat. , argiistig , doorsiepen,
sluw.
Astygraphie, f. gr. (v. dsty, stad), ste-

debeschrijving ; astygráphisch, stedebe
astynoom, m. een atlieensch-schrijvend;
regeringspersoon , belast met het toezigt
der gebouwen ; astynomie, f. het toezigt
over de gebouwen:
Astysie, f. gr. Med., mannelijk onvermogen.
Asvarna, pl., nimmer sluimerende geesten, een algemeene naam der booze geesten
bij de Indiërs.
Asi, a. gr. (lat. asylum, Ir. asyle, spr.
azIel'), het toevlugtsoord, de vrijplaats voor
personen, die door de wet vervolgd werden.
Asymmetrie, I. gr. Math., de ongelijkheid , wanverhouding , onevenredigheid;
asymmétrisch, ongelijk, onevenredig.
Asymphonie, I. gr. Muz., de wanklank,
wariluidendheid.
Asmptöte, f. gr. Geom. , eene regte
lijn, die eene kromme lijn steeds nadert,

ATIMIE.

ASYNDESIE.

zonder haar immer te raken of te snijden.
Asyndesie, f, of asyndéton, n. gr. Log.,
het weglaten der voegwoorden om de rede
meer kracht bij te zetten; vgl. polysyndeton.
Asynodie, f. gr. Med., het onvermogen
tot den bijslaap.
Asyst ita , pl. gr., onvereenbare dingen,

strijdigheden.
Asystóle, f. gr., onvereenbaarheid.
Atacamiet, m. zoutzuur koperzand in

de zandwoestijn Atacama tusschen Peru
en Chili.
Atagan, z. v. a. hatagan ; Ataman,
z. V. a. hetman.
Atalánte, dochter van S c h oe n e u s, koyros,
ning van
Sc ros, vermaard door hare vlugheid in het loopen, doch die door de list van
H i p p o m é n e s in den wedren werd overwonnen, waardoor hij haar tot gemalin
kreeg; ook H. N., eene soort van vlinder,
vulcanus of admiraal geheeten.
Atalia, vrouwenn.: de jeugdige, bloei jende.
Ataraxie, F. gr., de onverschrokken
onverzettelijkheid, zielsrust, gelijk -heid,
-moedigh.
Ataxie, f, gr. Med., wanorde, onregelmatigheid met betrekking tot de ziektetoevallen ; Phil., wanorde in de zedelijke en
verstandelijke vermogens; atáctisch, onordelijk, onregelmatig, b.v. atactische koorts.
Até, f. gr. Myth., de godin des kwaads,
der verblinding, eene dochter van Jupiter,
die hij in toorn uit den Olympus slingerde,
en welke sedert op aarde rondzwerft om de
menschen van het repte spoor af te brengen.
Atechnie, f. gr. , de onervarenheid in
-

Bene kunst, kunstmangel.
Atecnie, f. gr. Med., onvruchtbaarheid
der vrouw; v. a. ook mannelijk onvermogen.
Atelie, f. gr. van (a priv. en telos,
doel), doelloosheid. ondoelmatigheid, onvolkomenheid; soms beteekent het zooveel
als vrijdom van zekere lasten of opbrengsten
(omdat telos ook de beteekenis van een sus, vermogenschatting , heeft), b. v. den
ouden philosophen werd hier en daar
atelie toegestaan; ook het vrij zijn van
zekere ambten of bedieningen.
Atelier of attelier, n. fr. (spr. ate jé),
de kunstenaarswerkplaats ; ook de gezamentlijke daarin werkende personen.
Atellánen , pl., eene soort van oud -it.
kluchtspelen, dus geheeten naar de. campanische stad Atella, en van daar in Rome
ingevoerd.
a tempera, it., z. tempera.
a tempo, it., fr. á temps (spr. —tang), te
regter tijd; Muz., stipt naar de maat; Mere.,
op tijd, d. i. eerst na verloop van eenigen
tijd betaalbaar; a tempo giusto, it. (spr.
dzjóesto), in afgemeten beweging; a tempo
primo, it., in de eerste tijdmaat.
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ester diës m. lat., een ongeluksdag, eig.
een zwarte dag.
atermoyéren , fr. (spr. --moajéren) ,
Mere., den termijn van betaling verlengen;
de betaling verschuiven; vgl. prolongéren,
atermoyement , n. (spr. —mmoaj'máng) ,
de betalings- verlenging, termijns-verschuiving.
Athambïe, f. fr., onverschrokkenheid,,
onversaagdheid.
Athanasia, f. gr. vrouwenn.: de onsterfelij ke; ook pl. Med., middelera, die men
voor een tegengift hield en dienstig tot de
verlenging des levens; athanasie, f. de onsterfelijkheid, eig. doodsloosheid.
Atharvavéda of atharvéda, f. het vierde
van de vedas (z. a.) of gewijde boeken der
Indiërs, bevattende de godgeleerdheid en
fi

bovennatuurkundige wijsbegeerte.
Athaumasre, f. gr., eig. verwonderings-.
loosheid , onverschilligheid, gelijkmoedig -'
heid.
Atheist,, m. gr. (athéos, van apriv. en
theos, God), een godloochenaar, eig. een
goddelooze (zonder god) ; atheismus, m.
of utheisterij, f. eíg. goddeloosheid; godverzaking , godloochening ; athefstisch,
goddeloos, godloochenend, godverzakend.
Athelásmos, m. gr. Med., het onvermogen om te zingen.
Athénen, z. Pallas; atheneum, n. gr.,
een tempel van Minerva te Athenen,
waar de dichters bijeen kwamen ter voor
hunne gedichten enz.; een wijs-lezingva
geleerde of doorluchtige-heidstnpl,
school, collegie of andere inrigting voor het
hooger of academisch onderwijs.
Atheróma. n. gr. Med., een papgezwel;
atheromátisch, papgezwelachtig.
Athermasie, f. gr. Med. , overmatige
warmte, doodelijke hitte.
Athesmï.e, f. gr., wetteloosheid, teugel
-losheid,nbag.
Athleet, m. gr., een wedstrijder, kamp
worstelaar, in 't algem. een sterk-vechtr,
gespierd man ; athletica, f. de worstel
kampoefeningen ; athlêtisch,-kunst,de
naar kampvechters wijze, strijdkundig;
sterk, gespierd, reusachtig groot; athlothéten, pl., kampregters, wetgevers en prijs
bij de worstelstrijden.
-uitdelrs
Athroïsmus , m. gr. Rhet., z. v. a. conglobatie (z. a.).

Athopie, f. gr., de gezigtszwakte.
Athymie, f. gr., de moedeloosheid, neêrslagtigheid , vertwijfeling; zwaarmoedig
-heid.
Atibar, n,. Merc. 5 naam, dien de inwoners van Congo aan het goudzand geven,
en dien de Franschen verbasterd hehben
in T i b i r; goudstof.
Atimie, f. gr., eerloosverklaring bij de
oude Grieken; atimi, pl., die Beene bevoegdheid hebben om te getuigen.
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Atjar, eene indische confituur, die in gelegd naar Europa wordt gezonden , en
als maagversterkend en eetlustwekkend
geroemd wordt.
Athrosma, gr. Rhet., eene onregelmatige zamenhooping van waarnemingen,
waarop zich de e m p i r i c i beroemen.
Atlas, m. gr., een hooge berg in A frica
aan de atlantische zee (vgl. Titans); eene
verzameling van landkaarten; Anat. , de
eerste haiswervel, draaijer; IX. H., tie naam
van twee schoone surinaamsche nachtvlinders ; ook perz. , de naam cener bekende voortreffelijke zijden stof, die in
Indië wordt vervaardigd; atlasërts, Min.,
zijdeërts, atlas -kiezel, een smaragdgroen,
naar zijde gelijkend koperërts , eene soort
van malachiet ; atlashout , een kostbaar
hout uit West-Indië en Zuid-Amerika.
Atlánten , pl. Arch. , dragers , balk of
binddraers , zuilen in menschengestalte,
die een gebindte tot steun dienen; atlantIden z. pleladen ; atlântisch , groot,
reusachtig; atlantische pyrósma, f. S. H.,
een lichtgevend diertje uit de keerkringszeeën van de gedaante eens kleinen gloeijenden kogels ofeilinders, door den reiziger
Peron het eerst ontdekt.
Atmologie, f. gr. (van atmds, damp),
leer van de verdamping des waters in den
dampkring; atmométer of atmidométer,
n. verdampingsmeter, een kubisch vat vol
verwarmd water, ingerigt om de hoeveelheid van verdamping water te meten;
atmospheer, f. dampkring, de gezamentlijke lucht, die een hemelligchaam omgeeft, en waarin de dampen opstijgen; atmospheriliën , pl., stoffen , die zich in
den dampkring ophouden; atmospherische
lucht, de gewone lucht; atmospherische
drukking, de drukking, die dc dampkring
uitoefent; Mecan., een stoomwerktuig van
b. v. 20 atmospheren : zulk een , dat de
drukking van 20 dampkringen als die der
aarde wederstand biedt of verdraagt ; atmospherologie , f. de dampkringskunde,
weêrkunde.
Atocie, 1'. gr., onvermogen om te baren;
onvruchtbaarheid ; atoca, pl. , onvruchtbaar makende middelen.
Atalmie, f. gr., de moedeloosheid, lafhartigheid.
Atóme , n. gr. , (atmos, ondeelbaar),
iets ondeelbaars ; een zonnestoîje, een volstrekt ondeelbaar ligchamelijk bestanddeeltje der stof; atomismus, m. of atomistca, f., het atomistische systema,

de grondstofleer , naar welke alle ligchamen uit atomen bestaan ; atomist, m. een
voorstander der grondstoficer ; atomstisch, wat die leer betreft ; oneig. opiossend of opgelost in afzonderlijke deeltjes
zonder organischen zamenhang ; atomo
logie, f. Chem. , leer van de wederzijdschc

ATTACHEREN.

werking der stofdeeltjes onder elkander.
Atonie , f gr., eig. de toonloosheid, het
gebrek aan spankracht, verslapping, zwakte
des ligchaams; atónisch, verslapt, verzwakt,
mat.
Atour , m. fr. (spr. atoer), de opsehik,
toot , liet kapsel der voorname vrouwen;
vgl. dames d'atour.
a tout, fr. (spr. a toe), eig. op alles; troef
in het kaartspel; een a-tout, een spel, waarbij de speler alle slagen krijgt; a tout hazard (spr. a toe hazaar), in elk geval, 't
mag gaan zoo 't wil; a tout prix , (spr.
prie), tot elken prijs, het koste wat het
wil; ook voor eiken (zelfs den geriugsten)
prijs, b. v. iets verkoopen; atoutéren (spr.
atoeteren), troeven, troef inleggen.
Atrabiliteit, f. (van het lat. atra bills,
zwarte gal), Med., de zwartgalligheid, galzucht; atrabilieus, zwartgallig, galzuchtig.
Atrachëlos , m. gr. Med., een haize
boze, korthals.
Atraméntsteen , lat-nederd. , de inktsteen, die zwavelzuur ijzer bevat en waaruit de meeste vitriool gekookt wordt.
a tre, it. Muz., voor drie (stemmen);
a tre voci, it. (spr. wd-tsji), en a treparti,
driestemmig.
Atresie, f. gr. Med., sluiting van een kanaal des ligchaams, inz. de vergroeijing
van den aars; atrëtisch, ondoorboord, met
gesloten aars of geslachtsdeelen.
Atrichie, f. gr., de haarloosheid.
Atriden, pl., bij Homerus de naam van
Agamemnon en Menelaus, naar hunnen vader At r e u s ; elders komen zij echter voor als zonen van diens broeder P1 i sthen es.
Atrium, n. lat. Med., de boezem of voorkamer van het hart; atrium mortis, n.
lat., de voorzaal des doods, de doodsaanyang, de voorboden des doods.
Atrociteit, f. lat., de wreedheid, afsclutwelijkheid, ijselijkheid; injuria atrox,
z. injurie.

a trois, fr. (spr. a troa) , met drieën,
tot drie om drie.
Atrophie , f. gr. Med., de wegkwijning,
nittering, verdrooging; atróphisch, slecht
gevoed , aan de wegkwijning lijdend , teringnchtig.
Atropos, z. Parcen.
Atschârya. m. sanskr.

(naar eng. schrijfwijze acharia) , een geestelijk leeraar der
jonge braminen in Indië.
attacca, s'attacca subito, it. (spr.—soebI'to), Muz., het volgende onmiddellijk, zonder afbreking, aan het vorige te doen aansluiten , b. v. attacca allegro na een
adagio.

attachéren , fr. (spr. —sje'ren) , aanhangen , aankleven , zeer genegen zijn,
zich aan iets gewennen, iets lieIkrijgen;
attachánt, (spr. - ijdng), aantrekkend,

ATTALISCHE SCHATTEN

ATTPlTlE.

aanlokkend, bekoorlijk, aanhangend, aanhankelijk; attaché, 111. (spr. —sfl), een aanhangeling; een aangestelde, inzonderheid
hij een gezantschap; attachement, n. (spr.
sj'mdng), aanhankelijkheid, toegenegenheid , gehechtheid.
attalische schatten, zeer groote, onnietelijke schatten , gelijk die eenmaal
A t t ä f s , een koning van Pergarnos, bezat; attalische conditiën hoogst voordeelige voorwaarden, dus genoemd, omdat
dezelfde A t ta I U S vat hij kocht zeer duur
betaalde.
, aanvalattaqueren, fr. (spr.
len, aantasten het paard de sporen geven;
attaque, f. (spr. atak') een aanval, b. v. van
den vijand, v. de koorts enz.; uitval hij het
schermen.

Atti-alie , m. IL N., een altijd groene
vijgeboom op de kust van Malabar, waarvan
het hout en de vrucht tot me di cinaal gebruik wordt aangewend; de druifvijgen-

—keren)

Atte , mansn. in Friesland (v. h. frankduitsch /iätto) , vader; ook in h. landfriesch
beteekent heit vader.
Attelàge, I'. fr. (spr. —att'ldazj') . de
bespanning, het span paarden voor een
rijtuig, stuk geschut enz. ; het doelmatig
aanwenden der paarden als trekdieren.
Attelier, z. atelier.
atteinporéren flW. lat. (van tempus,
tijd) , zich naar den tijd schikken, naar
de omstandigheden voegen.
attendéren, lat. (attendre , acht geVen, opmerken; attent, oplettend, opmerkzaam; attentie, f. de opmerkzaamheid; attentie! opgelet, acht gegeven!

attançjdries -),
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boom.

lat. ofattique, fr. (spr. attsek')'f.
een attisch werk, halve verdieping
hoven eene hooge verdieping op lage zuilen
rustende; atticIsmus, m. gr., het attische
spraakgebruik, de zuiverste gr. tongval;
de fijne smaak in denken en spreken, aan
de Atheners eigen; áttisch, met dien fijners
smaak overeen stemmend, schoon, sierlijk,
smaakvol, vernuftig ; âttisch zout, zinrijke, vernuftige taal, fijne scherts; attiscli
temperament, fijne, levendige geaardheid.
Atti -meer -alu, m. de indis. vijgenboom.
Attin, in. Myth., de zeegod of de Neptu
Attca,

Arch.,

nos der Scandinaviërs.
Attine, f. eene poolsche
16} ct.

zilvermunt =

Attinentën, z. v. a. pertinentien (z. a.)
Attirail, m. fr. (spr. —rdij), toebehoo-

ren, gereedschap, tuig; Mil., het noodige
voor de artillerie, de tros.
Attitude, f. fr. , de houding des ligchaams in d. staat v. rust, ligchaamshou
ding; gebaar (abs wetenschap is de attitude
een voornaam deel der mimiek).
atto di cadenza, it. (spr. —cade'ntza),
Muz., het sluiten v. een stukmet eene ca
dans.
Attorney, m. eng. (spr. ettórni), in En-

geland z. v. a. advocaat; attorney-generoeren, treffen, aandoen, bewegen, week ral, m. (spr. - dzjcnnere l) de generaalmaken; attendrissement, ui. (spr. —mdng), fiscaal, de advocaat des konings, die binnen
de verteedering, de aandoening.
dc balie spreekt.
attenteren, lat. (attentäre), eenen aanattrahéren lat. (attralr ë ne) , aantrekslag maken, in eens anders rept grijpen,
ken; attrahéntia, p1., aantrekkende midstrafwaardig handelen; attentaat, n. lat., delen, trekmiddelen; Med. , trekpleisters,
( attentãtum), een aanslag, aanranding van b. v. spaansche vliegen; attractie , f. de
eens anders rept, gewelddadigheid; atten- aantrekking, het aantrekken, de aantrek
tãta crimina , lat. Jur. , beproefde, be- kingskracht ; attrahérend of attractôdoelde, maar niet volvoerde misdaad of risch, aantrekkend.
aanslag.
Attrape, f. fr. (spr. attndp'), de val, strik,
attenuéren , lat. (aCtenuãre) , verdun'valstrik, de misleiding, bedriegelijke schijn;
nen, verzwakken, vermageren; attenuanattraperen, in eenen strik vangen, vatten;
Ua , p1. lat. Med., verdunnende middemisieiden , bedriegen, heet hebben.
en; attenuãtie. F. de verdunning, verminattribuéren, lat. (attribu re), toeeige dering, verzwakking, vermagering.
nen, toeschrijven; attribuut, n. de bijgeAttérage of atterrage f. fr. (—rdazj'),
legde eigenschap; het kenteeken, zinneMar., de plaats, waar men het land herbeeld, onderscheidingsteeken, eigenschaps
kent, dat men uit het gezigt had verb- teeken; attribütie, I. liet bijleggen, verleer en ; de nadering der kust zonder die nog nen, toedeelen v. regten; de volniagtiging
te bemerken; de landingsplaats; het Ian- tot regterlijke beslissing; attributivum n.
den; atterrissement, n. (spr. - ness'
Pl. attributiva, Gram. , een kenmerkend
mang) , oeververmeerdering door aanslibwoord, zulk een, dat de onzelfstandige eihing; aangeslibt land.
genschappen of verrigtingen der voorweratterzninéren , lat., uitstellen ; atterpen aanduidt (het bijvoegelijk naamwoord
minãtie, het uitstel, tijdverleenen.
en werkwoord, in tegenoverstelling met h.
attesteren, lat. (attestãni) , mondel.
zelfstandig naamwoord.
of schriftel. getuigen, verklaren, hekrachAttrïtie, I'. bat., de wrijving van twee ligtigcn; attest en attestãtie, f. een schrifchamen tegen elkander; het openrijten of
tel ij k getuigenis, getuigschrift.
verwonden der huid, b. v. bij het rijden
attendrisséren. fr. (spr.

l

-

-
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AUGUSTUS.

( gemeen: een blikaars), ook de verslagen
harten, het diepst berouw.

altra pars, lat. sprw., hoor ook de andere
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heid des

attroup4ren (zich) fr. (spr. ou oe), te
hoop loopen, zamen rotten; attroupement,
II.

(spr. —troep'rncmnçj), de zamenscholing,

oploop, volkshoop.
Attypus, in. gr., een stamelaar, stotterhaard.
Atüke, f. hebr., de handpauke, hand-

trommel.

-

Atichie, f. gr., een ongeluk, onheil.
aty'piscb, gr. Med., eig. onvoorbeeldelijk;
onordelijk, onregelmatig ; atypsche ziekten , ongeregelde ziekten , waarvan de
aanvallen zonder eenige regelmatigheid
terug kecren.
Atys of Attis gr. Myth., een schoone
jongeling en lieveling v. de godin Cybele,
die hem, nadat hij zich in ijihoofdigheid
had ontmand , in cenen pijnboom veran-

derde.
Atzhigadze, m. n. Myth., de dondergod
der Laplanders, de beschermer der reridie

-ren.
Aubade., f. fr. (spe. oobdad'), eene ochtend- ofwekmuzijk, morgen -serenade.
Aubaine, f. fr. (spr. oobein'), z. v. a.
albinagium (z. a.).
Auberge, f. fr. (spr. ooberzj'), dc herberg, het logement, de kroeg; aubergiste
m. (spr. oberzjIest'), de waard , herber-

ier, kastelein, logementhouder.

g

au besoin, z besoin.
au contraire , Ir. (spr. o kongtrèr) in

tegendeel, omgekeerd.
au courant, z. ond. courant.
Auctarum, n.

partij, boor en wederhoor.
Audiners, p1., eene syrische monniken
ordein de4de eeuw, die anthropomorphicten (z. a.) waren, door eenen sy.
rischen geestelijke A u d a u s gesticht.
Audiéntie, f. lat. (auclientia , oprnerkzaamheid, gehoor) , de gehoorgeving, liet
gehoor verleenen . de toegang ; de regtszitting , verhandeling des geregts; audien
tiezaal, de gehoorzaal, toegangkanier; au-

lat., de toegift, toelage,

het aanvullingsstuk.
Auctie, f. lat. (auctio), eene opentlijke
verkooping aan de meestbiedenden ., vei
ling, opveiling (v. roerende goederen), ook
1)13 OflS vendu (spr. vangda) geheeten;
tie-cataliSgus, m. de lijst der te verkoopen
voorwerpen ; auctiönzc lege, hij openbare
veiling; auctionéren, of verauctionéren,

aan den meest biedende verkoopen , veilen, opveilen; z. ook subhasteren; auctionãtor, m. de opveiler, vendumeester.
Auctor z. autor ; auctor delicti , lat.,

dader v. een misdrijf; auctoritate, op
gezag, met goedkeuring, in naam ; auctortãte curatörIs of a. tutörs , lat., met
voorweten, toestemming of inwilliging van
den voogd.
Aucliba, I'. Bot., een japansche struik uit
de

dc famiLie der rhamneën , met geelge
vlekte, groote bladeren en kleine bruine

bloesems,
auclace, it. (spr. auddts'je), Muz., stout,
moedig; auclacemfortunajuvet, lat. sprw.,

de fortuin helpt den moedige , den dappere , frisch gewaagd is half gewonnen; andaciteit, f. lat., de koenheid, vermetelheid.
audil et altrampartem, of audiätur et

die'ntia , F. oppergeregtihof in voorm.

Amerika; ook geregtshoven in eenige steden van Spanje, gelijkende naar de oude
parlementen in Frankrijk ; auditeur,, fr.,
of auditor, m. lat. (pl. auditöres), een toehoorder ; bijzitter in onderscheidene geregtshoven enz. , een regtsgeleerde hij den
krijgsstand, een krjgs- of regimenstregter,
veidregter, auditoraat, m. het ambt van
krijgs- ofveidregter; auditorium, n. de gehoorzaal, leerzaal; de verzamelde toehoorders van eenen spreker of leeraar.
an fait, fr. (spr. oft), eig. ter zake, in
staat; aufait zijn, ergens van weten, daarvan onderrigt zijn; in eene wetenschap of
ken nis ingewijd zijn.
Augias, m. gr. Myth., een koning v. Elis,
die eene kudde v. 3000 runderen had, wier
sal1en in geen 30 jaren gereinigd waren,
een werk, dat Hercules in eenen dag volbragt; van daar de stal van Augas, een
moeijelijk en onaangenaam &erk.
augéren of auginentéren, lat. (augëre,
augrnentare) , vermeerderen , bijvoegen,
vergrooten, versterken; augmént, n. (lat.
augme'ntum), het toevoegsel, de vermeerdering; Gram., de voorkiank of voorlettergreep bij de vervoeging der werkwoorden
in de gr. spraakkunst ; augmentum salarli, toelage , verhooging van inkomen;
augznentatie , f. de vermeerdering, versterking; augmentativum, a. Gram., vergrootingswoord , het tegengest. V. d i m i nutivum.
Augit, m. (v. h. gr. augë, glans), of cobphoniuzn -steen, een groene, sterkschitte
rende steen uit het kiezelgeslacht
augsburgsche confessie , z. Augustana
confesslo.
Augur, m. lat. pl. augüren, vogeiwigchelaars, waarzeggers uit de vlugt en het geschreeuw der vogeben bij de liomeinen; anguréren, voorspellen, voorzeggen en waarschuwen, gissen; augurium , a. de vogelwigchelarîj ; het voorteeken, voorgevoel.
augustãna confesso , f. lat., afgekort
A. C., de Augsburgsche geloofsbelijdenis of
confessie der Evangelischen, door L ut h e r
in 17 artikelen vervat en in 1530 op den
rijksdag te Augsburg aan den keizer en het

rijk overhandigd.
Augustus, lat. mansn., de heerlijke, verhevene, goddelijke, (vr. Augûsta, Angus-
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tine); als maand (naar den rota. keizer Aujustus genoemd),de oogstmaand, eertijds
in den rom. almanak s e x Li 1 is of de 6de
maand geheeten ;'august d'or of gouden
augustus, een saksiseh vijfdaalderstuk,
9 gi. 95 et.; augustalen, feesten ter eere
van keiz. Augustus ingesteld; ook priesters
tot de eeredienst v. Aug. bestemd, die na
zijnen dood door Tiberius werd vergood;
nog de naam v. gouden munten v. keizer
Frederik II, in 1231 te Napels geslagen;
augustnen, monnikennaar den regel van
St. Augustinus, bisschop v. Hippone.

Aurisoalpïum, fl lat. Chir., oorlepel.
Auröra, f. lat., het morgenrood; Mijth.,

de godin des dageraacis, in het gr. lios geheeten; ook een schoone dagvlinder; aurora
borealis, f. het noorderlicht; aurora sirgens, Aich., de toenemende kracht van den
steen der wijzen.
auruns fulmnans , n. lat. , knalgoud,
slaggoud, dondergoud; a. potabile, drinkbaar goud, dat als geneesmiddel gedronken
wordt; a. musvum, valsch goud.
uso, z. usance.
ausculteren, lat. (auscultãre), toehooàusance of

ren, luisteren, acht geven; auscultánt en
auscultãtor , m. een aanhoorder, een bij
Aule, sun kokosblad, dat den Indianen geregten aangestelden beginnaar, zittings
dient om op te schrijven; een zoodanig be- hoorder; auscultãtie, f. Med., het onderzoek door het gehoor, inz. v. eene borstschreven blad.
Aula, f. lat., het hof, de zaal, eene groote kwaal, hetzij dit onmiddellijk met ii. oor,
langwerpige kamer; aubcus, m. een hove- dan wel middellijk met de hoorbuis (s t e thoskoop) geschiedt.
ling; aulismus, ni. hoofsche vleijerij.
au large, ft. (spr. o larzj'), wijd, ruim,
Auspex, rn lat., pl. auspces, vogeiwigchelaars, voorm. ron-i. priesters, die uit de
rijkelijk, gemakkelijk.
vlugt der vogelen toekomstige dingen voorAuletriden, pl. gr. (v. aulós, fluit), fluitspeelsters bij de Ouden; aulodie, f. gezang- zeiden; auspiciën, p1., eig. vogelbeschou
begeleiding tot de fluit; auloclion, n. een wing, voöruitzegging der toekomst uit de
door de gebroeders Kaufmann te Dreswaarneming der vogelen ; voorspellingen
den uitgevonden speeltuig., dat piano-forte-, voorteekens , voorgevoelens , vermoedens;
fluit- en flageolettoonen vereenigt.
ook het toezigt, de bescherming, het bestuur v. eenen meerderen; auspicio tno,
au moment, z. ond. moment.
onder uwe bescherming, toezigt.
Aum6nier , m. fr. (spr. omonlé) , aalAuster,m. lat., de zuidenwind; Myth., de
moezenier, een priester in de dienst v. een'
groote om de mis te lezen en zekere welda- zoon V. Eolus en Aurora; austrálisch, zui
den aan de armen uit te reiken.
deljk;Australië of Polynesië, n. het zuidland, het 5de werelddeel; austraal-aarde
Anne, f. fr. (spr. oon') , de oudfransche
of austraal-zand, een nieuwelings ontdekt
ofparijsche el, = 1,1888 ned. el.
auporteur, z. porteur.
mineraal op Nieuw Z. Wallis; austraallicht, zuiderlicht; austromantie, f. lat.-gr.,
Auree , pl. lat., iuchtgoden bij de Romeinen, die het bewind hadden over hitte en de windwaarzeggerij.
koude en alle wersverandcringen; ook de
austere , fr. (spr. ooster') van het lat.
austerus) , streng , hard, onvriendelijk;
verpersoonlijkte lenteluchtjes.
Aurea bulla, f. lat., verkort A. B., de scherp, wrang; austeriteit , I'. lat. , de
gouden bul, z. bul.
strengheid, onvriendelijkheid, barschheid,
Aurelius, lat. mansn., de gouden, gouernst.
Augustura, z. angustura.
Aukuthor, zoon v. 0 di n, z. Thor.

den zoon, vr. Aura of Aurella.
Aureole, f. fr. Piet., de licht-

Austrega of austregaal -instantie (oor-

of straalkrans, de straalkroon om het hoofd der heiligen, z. glorie.
Auréte, f. fr. Bot., goudpeer, eene kleine
saprjke boterpeer,, ook aurate geheeten.
Aurus , m. lat. , eene oudrom. goudmunt, ook solidus genoemd (z. a.).
Auriga, M. lat., de voerman; Astr., een
sterrebeeld aan den noordelijken hemel,
loodregt boven Orion.
Ausbeuten gulden (saalfelder), hoogd.,
( spr. ousbuiten— ) , zilveren munt van
Saksen-Meiningen-Hildburghausen, = 1 gI.
20 et.
Auriciula, f. lat., eig. het oortje, Anat.,
hetuitwendige oor; Hot, de sleuteibloeni,
het beerenoor, eene veredelde soort v. pri
-

nu1a veris.
Auripigment, n., z. arsenicum.

spronk. v. austrag), geregteljke beslissingen ter eerste instantie in Duitschland
door zelfgekozene gerigten, waartoe duitsche vorsten ter beslechting hunner 8eschillen het regt hebben.
austraal, z. ond. auster.
ant, lat. , of - of; ant Caesar,

aut

ant nihil, of keizer of niets, alles of niets,
op of onder.
Autarchie , f. gr. (van autos, zelf, en
archein, heerschen) , de zelfheerschappij,

zelfheheersching; in staatkundigen zin zegt
men daarvoor liever autocratic (z. a);
autárch, rn. de zelfbeheerscher.
Autarcie , f. gr. de zelfgenoegzaam
zelfstandigheid, tevredenheid.
-lied,
Auteur, f. schrijver (v. boeken), bewerker enz. z. autor; auteurschap, het schrijverschap, hel beroep van schrijver.

9

66

AUTHADJE.

AUXILIAIR.

Authadie , 1'. gr. , de inenornenbeid
niet zich-zelven, aanrnatiging.

unrwerk; thans een kunstmatig voorwerp,
een mensch of dier voorstellende, dat alle
bewegingen van zulk een voorwerp in leven
nabootst; een zelfbeweger ; iron. een dom
menseh, die als eene machine handelt; automãtisch, zelfhewcgeljk automatismus,
rn vrijwillige daad ; zucht om alles uit
zich-zelven te leeren ; automatopoëtca,
f. de kunst van uurwerken te maken.
Automatie, f. gr., de fortuin, zoo gelieeten. omdat zij eigendunkelijk hare ga-

authemérisch , authemerinus, authemrus gr. Med., van denzeifden dag, op

deiizelfden dag nog werkend; authemë
Ton, fl een op denzeifden dag des gebruiks reeds werkend iniddeI.
Authenticiteit, f. gr., 1e echtheid, geloofwaardigheid, inz. van geschriften ; de
regtsgeldigheid, b. v. van eene oorkonde;
authentcum , fl Jur. , het oorspronkeJijk
stuk ; authentiek , echt , geloofwaardig,
regtsgeldig.
Autobiographie, 1. gr., de eigen-levens-

beschrijving
autocephâlisch,

gr., onafhankelijk, zelf-

standig, voordelijk: zijn eigen hoofd hebbende ; autocephãlos, rn een bisschop in
de grieks. kerk , die niet onder den patri
arch staat.
Autochir , rn gr. , een zelfmoordenaar;
autoehirie , f. de zelfmoord , zelfontzic-.
hog.
Autochthónen, p1. gr., de inboorlingen
of oorspronkelijke bewoners van een land.
Autoclave, 1 . gr.-lat. , zelfsluiter; een
zich-zelf sluitende pot, de papinische pot.
Autocratie , f. gr. Pol. , de zelfheer
schappij, (lie staatsvorm, waarbij de regentzelf alleen de bevoegdheid heeft wetten
te geven , belastingen te heffen, krijgs
volk te ligten, kortom naar willekeur,
zonder medewerking van staten of volksvertegenwoordigers te regeren, onaihanke.

lijke magt ; vgl. autarchie; autocraat, m.

een zeifheerscher , zeifgebieder, onbe
paaid regeerder ; autocrátisch , zelf- of
alleenheerschend , onbeperkt.
Auto -da -fé , ii. sp. (oorcleljk : daad
ties geloofs, godsdienstige handeling; auto
= lat. actus) ., het ketter- of geloofsge
rigt, balsgerigt der inquisitie, vuurgeribt,
ketterverbranding.
Autodicie , f. gr., de bevoegdheid om

zich-zelven te rigteil.
Autodidáctos, m. gr., een zelfgeleerde,
iemand,die geen' ander' leermeester in eene
kunst of wetenschap dan zich-zelven gehad heeft ; autodidaxie, f. de zelfgeleerd
beid, zelfonderwijzing.
autodynámisch, gr., zelikrachtig , zelfwerkend; z. dynamisch.
Autognosie, f. gr., de zelfkennis, eigen
onderzoek.
Autograaf,

m. gr., een zelfschrijver,
eene copieermachine , naschrijfwerktuig;
autogrriphum, n., pl. autogrpha , een

eigenhandig schrijven, eigen handschrift;
ook dc eerste drukken uit de vroegste tijden der boekdrukkunst; autographisch,
eigenschriftehijk, met eigen hand geschre
ven.
Automaat, fl gr., bij de Ouden al wat
zich schijnbaar van zelf beweegt, b. v. een

ven uitdeelt.
Autonomie , f. gr., de zelfwetgeving,

vilsvrijheid ; autonSmus, m. de onathankehijke, aan niemand onderworpene; autonómisch, onafhankelijk, vrij.
Autopathie, 1'. gr., zelfervaring, cigene

gewaarwording.
Autophonie, f. gr., z. v. a. autochi
-ne
(z. a).

Autopistie, f. gr., de geloofwaardigheid,
welke de h. schrift in zich-zelve heeft.
Autopragie, f. gr, het handelen uit eigene aandrift, vrije zelfbepaiiiig.
autoprosöpisch , gr., in eigen persoon,
persoonlijk.
Autopsie , f. gr., de zelibeschouwing,
eigene waarneming; Med. , lijkopening en
lijkontleding; autóptisch , uit of naar eigen inzigt.
Autor, auctor (z. ook aldaar), lat., auteur, f1-. (spr. ofeur), m. de werker, dader, stichter, oorsprong, maker, schi-ij ver,
opsteller; autoriséren, met het behoorlijk
gezag voorzien; geregtigen, vohmagtigen;
ook billijken, regtvaardigen, goedvinden;
autorisatie,

f. de voimagt, volmagtiging,

wettelijke goedkeuring; autoriteit, f. (lat.
auctoritas), het aanzien , de erkende geloofwaardigbeid, magt, het gezag, bestuur;
verlof, vrijheid; de getuigenis (uit schriften).
Autoschediasmta, pl. gr., voor de vuist

gemaakte opstellen ; autoschediâst, iemand, die voor de vuist spreekt, sclirijft,
dicht, of iets anders. vervaardigt; autosche
diâstisch, voor de vuist gemaakt, z. v. a.
geïmpro vis eerd.
Autosomziambulismus, m. gr.-lat., het
van zelf ontstaan magnetisch siaapwancte
len.
Autotype, m. gr., een zelf- of oorspron-

kelijke afdruk.
autumnaai, lat., herfstclijk.
aut vincire, aut mw-i, lat., of

zegepra-

len of sterven.
Auvernat, rn fr. (spr. owern (i ), een

sterke, roode fransehe wijn, auvergner-wijn
Litt., een roinaansche tongval.
Auxsis I. gr. fihiet., de vergrooting of
overdrijviug, b. v. e e n v I o e Cl v. I r a-

n en; Med., het toenemen eener ziekte.
auxiliair,

fr., dat tot hulp strekt, meest-

al in het krijgswezen ; auxiliair -troepen,

AVENUE.
h ilptroepen; auxiliair -woord, huipwoord.

Auxoraéter , n. gr., een vergrootings
meter, werktuig ter bepaling van de vergrootiogen der verrekijkers.
Aval , in. fr. Mere., wisselborg, medeonderteekening als borg op wissels;
hren, eenen wissel mede onderteekenen
en daarvoor borg blijven.
Avalure , f. fr. (spr. awaluur') , het
hoef'gezwel der paarden.
Avance, f. fr. (spr. awdngs'), it. avanzo
( spr. awdntzo), Mere., voordeel , winst;
voorschot , vooruitbetaling; ook de eerste
schrede , het te gemoet komen; par avance,
vooruit, hij wijze van voorschot; avances
maken, voorkomend zijn, de eerste schrede doen ; avancéren , voorwaarts doen
gaan, 1)evorderen , vooruit gaan , verder
komen , toenemen , vorderingen maken,
bevorderd worden; van een uurwerk : te
spoedig gaan, voórloopen; ook geld lecnen,
voorschielen; avanceerboom, een hefboom
om het terug geweken afgevuurd geschut
weder op Zijne plaats te brengen ; avancement, m. (spr. awan.gs'máng) , het geraken tot hooger posten , de bevordering,
vooruitgang, standsverhooging.
Avanie, i: fr., eene moedwillige beleedigìng en beschimping; inz. de willekeurige
geldheffing der turksche pachaas en tolbe
ambten van de in hunne koopsteden handclende christen-kooplieden ; Mar., het
vijandelijke, verraderlijke overvallen van
een schip ; Mere., hetgene men aan eene
zaak minder verdient dan te wachten
stond.
Avantage , f. fr. (spr. awaizgtdazj'),
het voordeel, nut, de verbetering; het voorregt, de meerderheid , b. v. in den strijd;
in avantage zijn, den voorrang hebben;
avantagéren , ( spr. awangtazjéren) , begiinstigen, bevoordeelen, bedenken; vooruit
geven, b. v. hij testament ; avantageus,
(spr. awangtazjeus) , voordeelig , gelukkig, nuttig, gunstig.
Avant-corps, n. fr. ( spr. awangkór),

Mil. , de voorop geplaatste krjgshende;
Arch., het vooruit gebouwde, voorgehouw.
Avant-coureur , m. fr. (spr. awang

koeréur), de voorlooper, voorbode.
Avant-garde, f. fr. (spr. awangghdrd'),

Mil. , de voortroepen of de eerste linie
eens legers, de voorhoede, voorwacht.
avant la lettre , fr. (spr. awang—),
hij plaatsnijders: afdrukken vóór het onderschrift, de eerste, beste afdrukken van
koperen platen , die vóór het ingesneden
onderschrift gemaakt worden ; in tegenstelling met avec la lettre, met bet ondeiselirift.
Avant-propos, m. (spr. aivangpropó).
de vooriede, liet voorherigt van een bock,
het voorwoord.
Avant -scène, f. fr. (spr. awangsruin'),
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het voortooneel , de voorgrond van een
schouwtooneej.
Avanturino, it., z. aventurin.
avantureren , avanturier ,, CnZ. Z. oud.
aventure.

avanzo, it., z. avance.
Avarie , fr., avarij, haverij, f. Merc.

de zeeschade aan schepen in hunne lading
op de reis; gewone averij, allerlei gewone
scheepsonkosten : haven-, loods-, baken-,
ligçeId enz. ; buitengewone avarij of
avarij gros (fr. avarie grosse), al wat bij
gevaar tot behoud van schip en manschap
overboord wordt geworpen, het verlies van
ankers , zeilen enz. , het kappen der ankers ; het stranden enz.
a vau l'eau , fr. (spr. a woo loo), eig.
stroomafwaarts ; verijdeld, tot damp , tot
niets vergaan.
aye, lat., wees gegroet; avëto , moge God
U behoeden (als slot gebezigd in brieven);
ave Maria, ook enkel aye, een klein formulier-gebed der kath., bevattende de engelengroet aan Maria; een ave Maria bidden, het gebed opzeggen, dat als forumher door Albert van Padua het eerste
in gebruik werd gebragt; z. ook amerij.
avec permission, f., z. permissie.
Avellaniën, pl lat. (nuces Aveliãnae,

naar Avella, eene stad in Caripanië),
groote hazelnoten, lammertsnoten.
avelléren , lat. (avellre) , af- of lossc lieuren.
Ave Maria, z. ave.
Aventure, f. lr.(spr. awangtiur'),v. li it.
aventura, mid. lat. adventure, v. h. lat. ad-

venre, voorvallen, gebeuren, bij ons verbasterd in a v o ii t ti u r, een zeldzaam, zondeiling, vreemd voorval, eene zonderlinge

ontmoeting , gebeurtenis ; buitenkansje; a
l'aventure, fr., op goed geluk aEin den hImde ; aventuréren, avonturen, te ver gaan,
zich blootstellen, iets wagen , op het spel
zetten; aventurier, m. (spy. awangturie),

een avoiiturier, geluksridder, waagbals; een
partijganger,, vrijbuiter,, sluikhandelaar,
zwendelaar , in 't algemeen iemand , die
zonderlinge ontmoetingen bij kwalijk of
niet berekende uitkomsten gehad heeft of
zoekt ; aventureux ( spr. awangtureu),
avontuurlijk , wonderlijk , vreemd , ge-

waagd ; aventuurschip , Mar., een gewapende koopvaardijsmokkelaar.
Aventurin of avanturino , n. (fr. aventurine , it. aventurina, van ventura , ge

luk, toeval), eene compositie met goudpoeder, dat men op a v o n t u u r op vernis of
gesmolten glas werpt, glimmersteen ; natuurlijk aventurino, Min., gotidgiassteen,

regenboogsteen ; eene varieteit van kwarts

of veldspath, met kleine schitterende pun-

ten bezaaid.
Avenue, f. fr., de toegang tot eene plaats,
voorplaats.

Gs
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A VLRBIS.

(1 verbis act verbra, lat., van woorden
lot slagen, van twist tot gevecht.

Avérne, averno , avernus, m. lat. (gr.
aornos , vogelloos) , een beroemd meir in
0Pe5 bij Pazzoli ; Mijth., de ingang der
hel of der benedenwereld; avernãlisch,
heisch, allerpijnlijkst.
Avérrhoë , f. Bot., een indische boom
met langwerpig ronde, zuurachtige, smakelijke vruchten, die bilimbi heeten.
Avers, in. (van het lat. aversus), de
voorzijde, kop- of beeldzijde van eene munt,
in tegenst. met revers.

Aversie, f. lat. (avers») , de afwending; afkeer , tegenzin, afschuw, walging.
avertéren, avertissement , z. adverte
ren.
Aven, rn fr., bekentenis, toestemming,
goedkeuring.
Avidi'teit , f. lat., dc gretigheid, be-

geerte.
Avignon, m. fr., cone ligte soort van
fransche taf, voeringzijde.
avilisséren, (fr. avilir), verachtelijk maken, vernederen, schenden, onteeren; aidlissesnent, m. (spr. liess'máng), de vernedering, de verachtelijke staat.
Avis, aviso, avisatie enz., z. advies.
Avis, eene geesteljko ridderorde in Portugal, ingesteld in 1147 door A.lphon
sus I, dus genoemd naar de stad Avis.
a vista, it., z. vista.
avitailléren , Ir. (spr. awitaif—), van
levensmiddelen voorzien, spijzigen, z. provianderen; avitaillement, n. (spr. máng),
ook avitaillering, f. de verzorging van Ievensmiddeleti.
avitiim bonum, n. lat. Jur., eig. grootvaderlijk goed ; familie-., erf- of stam-

goed.

a voce zola, it. (spr. —wó -tsje—) , voor
eene stem alleen.
avocéren, lat. (avocãre), terug roepen,
terug eischen, afvorderen; avocatorhnu, n.
P1 avocatorIa ofavocatoriën , terugroe
pingsbiief waarbij een souverein zijnen onderdanen uit buitenlandsehe dienst terug
roept.
avoir, fr. (spr. awodr), het te goed of
credit in fr. koopmansboeken , actieve schulden; avoir da poids , n. (spr. —clupoa),
het handelspond in Engeland , = 0,4536
;

iied. pond.
Avontuur, z. aventure.
Avoué, m. fr. (spr. awoe- é), een ambte-

naar, bij regtbanken en geregtshoven aan
gesteld, ten einde de procesvoerende partijen in regteu te vertegenwoordigen en
de noodzakelijke acten in den vorm op te
maken ; onder het voorm. fr. regt m erden zulke personen procureurs gebeeten , en dien naam hebben zij hij ons
tegenwoordig regt behouden ; voorheen
00k een voogd over kerkelijke goederen

z patroon ; avouéren , erkennen , belijden, toesternmen.
fr. (spr. awóe), aan u, uw beurt
a
(bij het spelen), uwe gezondheid, uw welzijn (bij het drinken).
Avoyer, m. fr. (spr. awoaje), ookad-

voyer, de eerste regeringspersoon in sommige zwitsersche cantons.
a rue, fr. Mere., op zigt (hetaalbaar)€
Avulsie, f. lat., de af- of losrukking.
Axiniet, m. (v. h. gr. axine, bijl), Min.,
de bijisteen eene bijlvormig gekristalliseerde steensoort v. Ii. kiezelgeslaeht; axinomantie, f. gr., waarzegging uit bijlen,
waarbij men eenen agaat op eene gloeijende
bijl leide.
Axiösna, n. gr., eene erkende, klaarblijkelijke, aansehouweljke, onbestreden, onlooehenbare grondstelling , die geenerlei
bewijs behoeft ; eene eeuwige waarheid
axiomátisch , aanschouwelijk , zeker, uit
zich-zelf bewezen, onloochenbaar, eeuwig
waar.
Axiosnéter, n. gr. Mar., roermeter, een
kleine aanwijzer, dienende om de bewegingen van de roerpen aan te geven.
Axiopistie, f. gr., de geloofwaardigheid,
echtheid v. een geschrift.
Axónen, pl. gr.

(axónes), houten wetta-

fels in Griekenland, die om eene as draaiden en waarop de wetten te lezen waren.
Aya, f. sp., aja, it., hofmeesteres, opzigtster; ayo ajo , rn hofmeester, bestuur-

der.
Aypnie, f. gr., slapeloosheid.
Azla, f., eene zeer sehoone soort v. meekrap in het oosten tot het verwen der turksehe garens.
Azaróle, f. de mispelpeer, eene

kleine

roode, zure kernvrucht, van de grootte en
kleur eener kers, eene der kleinste peren-

soorten in Z. Europa.
Azimuth, n. arab., (v. as-senedtu, de

wegen, pl. V. as-semtu, de weg; vgl. z e
nith), Astr., de toppuntshoek, de hoek,
welke de azimuthcirkel eener ster met dcii
middageirkel maakt.
Azoodynamie, f.

gr. Med., de vermin-

derde levenswerkzaamheid , kraehtafne

ming; azoogenie, f. de voortbrenging v. h.
levenlooze en de leer daarvan..
Azoten, n. (uit h. gr., van a priv. en
zdö, zó, leven, dus: waarin men niet kan
leven), de stikstof, de stiklucht; azótisch,
siikstoflioudend.
Azoth , azech of azock, n. Alch. , de

grondstof der metalen, het algemeen geneesmiddel of panaceum V. P a r a c e 1 s ii s,
weiks zamenstelling men niet kent; later
is die raadselachtige benaming ook toege
past op het gele koper en andere metaal-

verbindingen; liet kwik; de stern der wij-

zen.
Azuur,

n. (it., azurro, spr. adzoero, fr.

AZYGISCH

BACCFIUS.

azui, ontstaan uit la z U U r, dat van het

daarop te bloeden of kwam er schuim
uit den mond of vertoonde zich eenige
verandering aan het lijk, zoo werd de
verdachte schuldig verklaard. Later noemde men zoo het iegt om eenen vermoordc
op te nemen en weg te brengen.
Baat, een chineesch gewigt van ongeveer 1,5 ned. lood.
Baba, m. turk., vader; baba khan, dc
vader des konings.
Babel, n. hebr., eig. de stad Babylon;
verwarring; soms ook uitschot, gebrekkige
waar; babelmanen, onruststokers, oproermakers; babylonische vellen, in de wapenkunde : hermelijnvellen; babylonische uren, zulke uren, die van zonnenopgang af
geteld worden.

arab. a 11 a z a r d, een blaanwe steen, komt),
de blaauwe kleur des hemels, het hemelsblaauw; ook kobalt, een halfmetaal, waaruit men eene schoone donkerblaauwe verw
bereidt; vgl. lazuur.
Azgisch, gr., zonder juk, ongepaard.
Azmon of azmum, n. gr.,' ongezuurd
brood; azymieten, pl., christenen, die bij
het avondmaal ongezuurd brood gebruiken. Dus werden de katholijken door
de grieksche christenen genoemd, die slechts
gezuurd brood bezigen. De Grieken kregen
daarvoor v. de latijnen den naam van P r o
z y i c t en.

III
B. = beatus of beata, de zalige; B. b =
bene bene, zeer goed; B. c =bassa continuo, doorgaande bas; = balneum cinris,
een aschbad; B. c. B. = bono cum Deo,

Babette, f. fr . , z. v. a. Barbara.
Babiche, f. Fr. (spr. babiesj'), een
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klein

ruigharig hondje, schoothondje.

babiiiéren, fr. (spr. babiej—), babbelen
praten , snappen, kakelen; babillard, m. fr.
( spr. babieljdar), een babbelaar, snapper,
met den goeden God, met Gods genade; kakelaar; vr. babillarde.
Babinen , pl., russisehe bruine kattenBco. = banco (z. a.); B.D.D. = bonis dus
deabusque, aaii de goede goden en godin- vellen, welke tot pelterij dienen.
nen; B.L. = benevóle lector, toegenegen
Babiólen, F. Fr., speelgoed, kinderspel,
of welwillende lezer; B. M. = beatae me- beuzelarjen, kleinigheden, vodderijen.
babinsche republiek, naam v. een gemoriae , zaliger gedachtenis; ook = bene
zelsehap te Babine in Polen ( 1 4de eeuw),
misceãtur, wel ondereen gemengd (op re
cepten); nog = balneum mans, een zee- waarin men slechte gewoonten op allerlei
bad; B. V. = beatavirgo, de heilige maagd, vernuftige wijzen zocht belagchelijk te mabeatae virgEnis, van de heilige maagd (Ma- ken.
Babirûssa, m. maleisch (v. babi, zwijn,
ria); = balneum vapöris, een dampbad; =
bij voorbeeld; B. tr. = bene tritum, wel en rusa, ree), het zwijnhert of hoornzwijn
gewreven ( op recepten ) ; Bto = bruto, op de moiuksche eilanden.
Babouches, pl. Fr. (spr. baboesj'), eene
(z. a.).
Baal, m. hebr. (ba'al, eig. heer; gemaal, soort van turksche schoenen, overschoenen,
pantoffels met achterstukken.
ookBai en Bel gespeld), een god der Phce
Baccalaurus, m. mid. lat. (door somniciërs en Kananiten, ook der Hebuicers ten
tijde van M a n a s s e; joodsch: de man, echt- migen afgeleid v. h. lat. bacca laurea, laugenoot; Baal-barith , heer des verbonds; rierbes), alzoo eig. een g e 1 a u w e r d e; volBaal -phegor, eene godheid der Moabieten, gens anderen ontstaan uit baclielier, d. i.
bas chevalier, aankomend ridder, in vroedezelfde als Belzebu1, vliegengod; Baals
gere tijden een academische graad, die het
priester, cig. een priester v. d. god Baal,
een onwaardig, liederlijk, lui geestelijke. meesterschap of de doctorale waardigheid
vooraf ging, en thans misschien alleen in
Met Baal zijn vele babylonische , phcenici
sche en karthaagsche namen zamengesteld, Engeland nog bestaat; nog anderen willen
het woord afgeleid hebben van baculab.v.Hannibal, Asdrubal enz.
rius, baculus, een stok, omdat bet in de
Baanderheer, z. bannier en banneret.
middeleeuwen eenen schildknaap aanduid
Baanieten, pl. , eene secte uit de 9de
eeuw, zoo geheeten naar 13 a a n i s , welke de, die den riddersiag wenschte te ontvangen.
de leer der manicheërs aankieefde.
Bacchris, f. Bot., eene pronkplant met
Baaras, f. Bot., cciie plant uit het dal
Macheron in Judea, welke, zegt men, den- witte schermbloemen uit Peru.
Bacchus of Dion'sos, gr. Myth., de god
gene doodt , die haar onvoorzigtig aandes wijns, de wijngod, zoon v. Jupiter en
grijpt.
Semelë, ook de wijn-zelf een groot wijnBaarregt, (lat. jus feretri) , een middrinker; bacehanaal, n. lat., pl. bacchanadeleeuwsch gebruik waarmede men beweer
de den schuldige aan moord te ontdek- lTên, feesten aan Bacchus gewijd; drinkgeken; men leide namelijk den vermoorde lag, zuippartij; ook drinkliederen; bacchaop eene b a a r en bragt den verdacht ge- náiiscb, feest- en drinklustig; bacchanahouden moordenaar bij het lijk , die nu liséren, zich voldrinken, uitgelaten feestde wonden moest aanraken; begonnen die vieren ; bacchânten en bacchantinnen,
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priesters en priesteressen, vereerders v. Bacchus, het wild en uitgelaten gevolg v. Bacchus hij de viering v. zijn feest; wijnzuipers,
zwelgers; bacchántisch, dronken, razend,
door den wijn bezeten; bacchën; pl. gr.
Med., roode puisten in het gelaat derdronk
aards, wijn-, jeneverpokken; bacchus, m.
gr., een versvoet v. drie lettergrepen, eene
korte en twee lange ( . - -) L. v. k ano ns chot.
Bacohionieten , zonderlinge wijsgeeren
der oudheid, die de hoogste minachting v.
de wereldsche goederen leerden.
Bacillen, pl. lat., staafjes, kaarsjes; ook
Bot., zeevenkel; Pharm., alle toebereidingen van langwerpig ronden of rolronden

heid, malligheid boertgheïd, moedwillige
scherts ; kluchten, grappen enz.
Bados, m. (spr. bacló), eene soort v. roode
Bordeaux -wijn.
Badwinge , f. eene russisehe soep uit
bietwortel, gezouten augurken en quassia

vorm; neperiaansche bacillen, Arith., de

staafjes door den baron Nep er uitgevonden ter bekorting v. de vermenigvuldiging
en deeling der getallen; bacillariën , pl.
IN. II., buit-ossen bij de Hottentotten.
Backgammon, ii. eng., (spr. bekg/ie'mmun), het Liktakspel, een zeker spel met de
dobbelsteenen.
Baconismus , m. de wijsbegeerte van
FrancisB a c o; baconist, m. een aanhanger dier wijsbegeerte.
Backwardation eng. (spr. be/è-oeürde'esjen), bij den effectenhandel de renten,
die de verkooper nog moet dragen.
Bactroperëten of bactroperãten p1.

gr. , stok- en zakdragers , spotnaam, dien
men den wijsgeeren gaf.
baculus, m. lat., stok; baculus astronomcus, m. de jakobsstaf; b.pastoralis, de
bisschopsstaf, herdersstaf; bacularfsten,
Pl., eene soort van anabaptisten, die geen
ander wapen droegen dan cenen stok, stokkedragers; baculâtie, f. afrossing met den
stok; baculometrie, f. lat.-gr., de stok of
staakmeting, de kunst om met staven, meetroeden enz. zoowel toegankelijke als ontoegankelijke lijnen te meten.
Badaud, m. fr. (spr. badó), een onnoozele hals, een bloed, uilskuiken; badau
déren, aangapen, zich lummelachtig aanstellen; badaudage, f. (spr. bado-dáazj'),
onnoozeiheid , malligheid , zotheid , domheid.
Badi, m. een kleine dolk der Javanen.
Badian, m. Bot., de steranijs, een kruidig zaad uit Oost-Indië, China, Siberië enz.,
dat den smaak van anijs heeft , omgeven
door een hulsel van den vorm eener zevenstralige ster.
Badin, m. fr. (spr. badéng), een spotvogel, grappenmaker, potsenmaker, boertige
snaak; vr. badine, ook beteekenende een
dun wandelrietje, speelrottingje, een rijzweepje; badinéren, schertsen, boerten,
kortswijlen, beuzelen; iemand voor den gek
houden, plagen , beet hebben; badinage, f. (spr. —ndazj') , vrolijke seherts
kortswijl , boerterij ; badinerie , f. zottig-

)

zamengesteld.
Badymetrie, f. gr., de dieptemeting.
Baerbiton, rn gr., een speeltuig der Onden, ook polychordon of veelsnarig geheeten.
Bâffetas ofbaftas, m. eene soort V. oost-

indisch, meestal wit katoen.

Baffomet, z. baphomet.
3agage, £ fr. (spr. bag/t (t' aj), mid. lat.
bagagium , van baga , kist , dat oorspr.
duitsch is, maar ook celtisch: bag, zak; oud
fr. haguer, inpakken; vgl. het eng. bagg,
beurs, buidel, en onspak, pakken) het gezamentlijke reisgoed; het veld- krijgs-, of
legertuig, met uitsluiting van de wapenen;
in het gemeene leven : gepeupel , slecht
volk; bagage-wagen, pakwagen.
Bagarre, f. fr. (spr. bag /t ai-r'), geraas,
getier, geweld, geschreeuw; ook hetwagengedrang.
Bagatelle, f? fr. (spr. baçjhatell', afgeleid v. de munt bagatmno), eene kleinig
heid, armzalighe.id ; ook Muz., een klciii,
gemakkelijk uit te voeren stuk.
)

-

Bagatino of bagattmno, m. it., eene venetiaansehe kop. munt, ongeveer = 1 cent.
Bagnette, f. fr. (spr. banjett') , Bot.,
eene soort v. tulpen, die ligt ontaart .
Bagno, n. it. (spr. banjo), de slavenge
vangenis, de slavenkerker in Turkije, Tunis enz., in 't algemeen de bewaarplaats
der slaven; ook dc tot de galeijen veroor
deelde misdadigers in Frankrijk te Toulon
en Brest.
Bagnolette, f. fr. (spr. banjoiétt'), een
vrouwensluijer , die het aangezigt slechts
ten halve bedekt.
Bagnolézen, pl., eene secte v. manicheirs
der 8ste eeuw,, ontstaan te B a g n ol s.
Bagpipe, f. eng. (spr. be'gpaip), dc doedeizak, zakpijp.
Baguette, f. fr. (spr. bagltétt'), een dun
stokje, roedje, gaard, spitsroede; de laadstok; ook de wigchelroede.
Bahamahout allerheiligenliout.
Bahar, m. een oostind. gewigt van 200 a
250 ned. pond.
Bahia, £ sp. en port., de baai, Lot; ook
eene provincie en stad in Brazilië, en een
van daar komende fijne tabak.
Baikalith, m. Min., de baikalsteen, een
groene, glinsterende talkstcen aan liet Baikalmeir in Rusland.
Bain-marie, f. fr. (spr. bng), lat. halnëum maria, Chem., een vat met heet
water gevuld, waarin men een ander vat
ter uitdamping v. eenig voorwerl) plaatst.
Bai ll i, m. fr., z. baijuw.

MISER.
I3aiser, m., pl. baisers, fr. (spr. bézé),
eig een kus, een hol, met schuim gevuld
suikergebakje ; baisemains , pl. fr. (spr.
béz'mèng), de haridkus, de nederige dienstbetuigin piigtplegi ng; baisement, ii. (spr.
béz'rndng), de voetkus (alleen v. h. kussen
der pauselijkc voeten gebezigd; baisottéren, (spr. béz—), gedurig kussen, trekke1)ekkefl.
baisse, f. fl. (spr. bss'), het dalen, vallen, inz. der prijzen, enz.; d la basse spe
culéren, op het vallen der effecten handeisplannen maken; baissier, m. fr. (spr.
bèssW), een geidhandelaar. die op het dalen der effecten wacht en rekent.
Bavia, flL naam v. den god des lichts en
der warmte bij de Laplanders.
Bajadéren, pl. (v. h. portug. woord balleideras, danseressen), indsche danseressen en zingeresen, te gelijk veile meisjes,
die door de Indjrs devedassis of deval
Halen (dienaressen ofsiavinnen der goden)
enoenid worden, en van welke er bij elken
tempel van 8 tot 12 zijn aangesteld.
Bajazzo of pajazzo, m. (verb. uit het it.
pagliaccio, d. i. eig. stroo, stroozak, hetzij
omdat de zoogen. potsenmaker als arme
drommel op stroo moet liggen, of wel wegens zijne kleedij van wit en blaauw gemite stof, waarvan in Italië de stroozakken
gemaakt worden ), een hansworst, grappenmaker l)ij de napeische volkskluchten, bij
de goclieIaars, koorddansers, kwakzalvers,
enz. Bij ons wordt die personage vaak
paijas, pajas geheeten, dat almede eene
kennelijke verbastering van het ital. is.
Bajócco, m., pl. bajocchi, it., eene kleine pause1. kopermunt, waarvan er tieneen
paolo doen, = ongeveer 25 centen.
3

Bajonét ofbajonnét, f. fr. baionnette,

geweerdolk, het driekantig staal, waarmede
de geweerloop V. boven wordt voorzien, in
1670 t Bayonne uitgevonden.
Bak, Mar., benaming van de verliooging
en het voorste inwendige deel op groote
zeeschepen, boven het opperste dek totaan
den fokkemast.
Bakboord, Mar., de linkerzijde yan het
schip, v. S. en daaronder Bilderdijk
afgeleid v. ba/c, back, rug, achterzijde;
V. a., en met meer waarschijnlijkheid , van
de bakken, waarin de matrozen, die hun
verblijf aan de linkerzijde van het schip
hadden, voorheen waren afgedeeld om te
schaften , terwijl de stuurlieden aan de
regterzijde v. Is. vaartuig in hutten waren
gehuisvest, welke zijde daarom stuurboord
zou heeten.
baksen, Mar., het geschut met handspaken verschuiven; de goederen enz. vande
eene plaats naar de andere zeulen.
Bakka, f. Bot, , eene hennipsoort, die
men in Indii rookt.
Bal, ni, v. h. it. ballo; mid. lat. ballãre

BALANUS.71
dansen ) , een dansfeest , dansgezelschap;

bal en masque, (spr. —aug mask of bal
masque', (spr. —maské) , een momdans,

verkleedingsdans, maskerade-dans; bal pare', een pronkbal, prachtbal; ballade, f. fr.
eig. een danslied, dansgezang; een avontuurlijk voorval in den vorm van een lied
bewerkt en eertijds al dansend voorgedragen ; ballet , n. een tooneeldans,
schouwspeldans , opera met dans; balletdanser, tooneel-, schouwbnrgdansei; balletmeester, bestuurder van den tooneeldans; ballet-pantomine , ballet , waarbij
niet gezongen of gesproken wordt; ballismus, rn gr. een krampachtig, stuiptrekkend rondspringen of dansen, St. Veits
-dans.
(z. a.)
Baladin, m. fr. (spr. - déng), een tooneeldanser, balletdanser, ook potsenma
maker.
Balais, fr. (spr. balé) ook ballas, m.
eene bleeke of rozenroode robijn, dus geheeten naar de oostiñd. streek Balasia,
'waar hij het eerst werd gevonden.
Balalaika, f. russ., eene twee of drie
snarige cither, inz. door de rondzwervende heidens of gitanos bespeeld.
Balam, rn eene herberging, vertoef
plaats voor reizigers in het morgenlanc.l
of het oosten.
Balance, f. fr. (spr. baldngs', van het
lat., bi-lanx, twee weegschalen hebbende),
het evenwigt ofde evenaar, de weegschalen ; Mar., de opgave der schippers van
de door hen geladene goederen ; Mere.,
staat, dien een koopman opmaakt van outyang en uitgave, van debet en credit, de
slotrckening , afsluiting der rekeningen,
handelsboeken, balans (bij de Fransehen
b il an, biide Duitschersbilanz); balancé, m,
de danspas , waarbij het ligchaam op de
maat van den cenen voet op den anderen
zich in evenwigt houdt; balancement,
n. (spr. balangs'mdng), de zweving, s1ingering, houding van het evenwigt; Muz.,
de trilling; balancier, in. (spr. balcingsé),
de evenwigtsbalk, de pompzwengel aan
een stoomwerktuig; balancéren, het evenwigt houden, opwegen , opgaan , sluiten
van posten en sommen eener rekening;
ook besluiteloos zijn, vanke1en, twijflaeh
, bedenkelijk wegens eene-tig,onzekr
zaak zijn; Piet., de voorwerpen evenredig
verdeelen, ordenen, schikken; Mere., eene
rekening afsluiten ; balanceermachine,
een 'sverktuig om het water uit de diepte op
te brengen; balanceerstok, de stok, waarmede de koorddansers hun evenwigt behouden.
Balandina , f. een uit kwik en ijzer
vervaardigde hoogroode kunststeen.
Balànus, m. pl. balanen , gr. (balno,
eikel), zeepokken, eene soort van schaaldieren; balaniet, rn. een zeeëikelsteen,
-
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een versteende zeeëikel; balanitis, f. Med.,
eikelontsteking , ontsteking v. het roedehoofd ; balanophaag, m. een eikeleter.
Balassor, m. eene indische uit boomschors vervaardigde stof; schorsdoek.

Ballei, f. (uit het mid. lat. ballia, bal
en dit v. bajulus, drager, ambtsdra--liva,
ger), een ridder; gebied, waarover een bal 1 uw was benoemd, vgl. conunende.

balastarius, z. ond. balester.
Balátro, m. lat., een schuimlooper; pot-

hoogd., in schi n verbeteren, doch inderdaad slechter maken, elijk Johan B a l i h o r n, een boekdrukker
te Lubeck in de 16de eeuw, met de boeken,
die hij drukte, plagt te doen.

senmaker.
balbutiéren, lat,, stamelen, stotteren;
verward spreken.
Balnon , m. (spr. balkon9 , mid.-lat.
balcua, van het oudduitsch balcho, balk),
het uitstek , de buitentred voor aan den
bovengevel van een huis; de eerste galerij
in de schouwburgen ; de open gang aan
het achtergedeelte van het schip.
Baldachin, m. (van de stad B a 1 d a c h,
d. i. Ba8dad in Azië; van daar oorspr. eene
aldaar met goud doorwerkte stof) , een
draaghemel, troon -, prachthemel.
Balder of Beldur , m. noord. Myth.,
O di n' s en F r i g g a's zoon, de god der
zon, de schoonste, zachtaardigste en wijste
der goden , de noordsche Apollo; hij was
de derde van de 13 a s e n (z. a).
Baldrik, mansn., afgeleid v. s. van het
hoogd. bald, spoedig, en dan beteekenende
spoedig rijk; v. a. van het angelsaksisch
bald , kaal, en rik, rick; hoop, stapel,
en dus een kale hoop.
Balduin,

mansn., in het frank-duitsch

baldwin , alsof men zeide bald
,
spoedige winst, bij ons verspeld tot Boudewijn; anderen vertalen hem door de over-

winnaar, de zegevierder.
Baldus, mansn., de stoute, de vermetele, de wáeste; bij ons wordt deze naam,
bij wijze van euphemismus , meest Sebaldus geschreven.
Balein, pl. fr. , vischbeen.
Baléster , ook ballester, m.

mid. -lat.,
een ijzeren handboog, voormalig werptuig,
waarmede ook kogels werden voortgestuwd;
balistarïus, ballistarius , m. een handboogschutter.
Baline, f. fr. , wollen pakdoek.
Balista, z. ballista.
Baljuw, m. verbasterde

spelling en uit-

spraak v. h. fr. bailli (spr. ba ji), regters door de fr. graven en hertogen, en
later ook door de boll. graven in hunne
lecnen aangesteld ; landregter, drost.
Ballas, z. balais.
Ballast, m. (waarscli. uit back-last, d. i.

achterlast of baar-last, d. i. draaglast, ontstaan), de scheepsbezwaring, onderlast v.
een schip , zand, steenen , blokken ijzer,
enz., die de schepen, welke geene of Bene
toereikende lading ebben, ter bewaring v.
het evenwigt en gen vereischten diepgang
innemen ; oneig. onverlaat , hinderlijk
voorwerp; slecht geld; ballastschuitjes,
langwerpig vierkante blokken ijzer v. omtrent 50 ned. ponden zwaar, ter ballasting
van de schepen.

Ballet, z. bal.
ballhorniséren,

j

Ballismus, z. ond. bal.
Ballista, of balista, f. lat.

(v. h. gr. balkin, werpen), een werptuig. eene belegerin smachine hij de oude Romeinen, waar mede groote steenen enz. meteweld voort geslingerd werden ; ballastiek, f. gr., de
werpleer, werpkunde , leer van de baan,
welke de geworpene voorwerpen in de lucht
beschrijven.
Ballo, n. it., een muzijkstuk, tevens voor
dans gezet.
Ballon, m. fr., (spr. balóng), een luchtbol, windbol.
Ballot, m. fr. (spr. baló),

eene baal koopwaren, een groot pak.
Ballotade, f. fr., een zekere luchts ron g
an een tusschen twee palen bevestig
paard, waarbij het de vier pooten in de lucht
werpt.
Ballóte, F. (ballóta L.), Bot., de zwarte
malrove, de stinknetel, eene gemeene plant.
Ballotte, f. fr. of ballotteerballetje, het
stemballetje , kiesballetje; ballotage (spr.
—tdazj'), of ballottering , stemming of
verkiezing bij meerderheid van stemmen ,
uitgebragt door balletjes, witte en zwarte
hoonen, besloten briefjes enz. (de benaming
is afkomstig van de wijze, waarop een doge
te Venetië werd gekozen; jongelingen, bal
genaamd, gingen met eene bus bij de-lotin
nobili rond, die hunne b a 11 o t e v. goed of afkeuring daarin wierpen); ballottéren,
met balletjes, boontjes, briefjes enz. stemmen, verkiezen.
balnéum, n. lat , een bad, pl. balnes;
balneum arénae , een zandbad ; b. laconácum, een zweetbad; b. mariae, een waterbad; z. bain-marie ; b. vapóris, een dampof stoombad; balneotechniek, f. de badbereidingskunst, de aanwijzing om kunstbaden te bereiden en aan te wenden.
Balnot, m. fr. (spr. —no), Bene soort
van bourgonje -wi n.
Balórdo, it. of balourd,fr. (pr. --loer),
m. botterik, lummel (staande rol of masj

ker van het ital. tooneel); balourdise, f.
fr., de lompheid, onbeschaafdheid.
Balsamine, f. gr. Bot., eene plant, die
tot de familie der geraniaceën behoort;
de tuinbalsamine (impatiens balsamina)
gaat voor een goed wondzuivercnd middel door, terwijl de boschbalsa.inine (inmpatiens noli me tangere) scherp en gevaarlijk is.

BALSEM.

BAfDE.

aIsem , IT1. (lat. baismum . uit het
arab. balasIn), het welriekende, dik viocibare sap , dat sommige harshoomen uitzweeten of door openingen in de schors laten uitvloeijen, of dat door verhitting in
warm water uit hun hout wordt afgeschei
den; eene der beste soorLen is de Mekkabalsem; er zijn echter ook kunsthalserns
oncig. troost , verzachting ; balsaméren,
welriekend zalven, balsemen en daardoor
voor bederfbehoeden; balsamiek, balsemachtig, weiriekend; ba1samca, pl., balsemachtige middelen.
Baltacigi, Pl., bijidragers, officieren van
het serail des sultans ten getale van 400,
die inz. belast zijn met het bewaken der
prinsen en vrouwen.
Balthsar, heb. mansn.: voorstander van
h. krijgswezen, krijgsraad; anderen gissen,
dat het woord verbasterd is van het chaldeeuwsch B e I s a s a r beteekenende uitmuntende heer.
Baltische zee p (v. h. lat. baltus, gordcl, of van een eiland Baithia?), de
Oostzee.
Balustrade, f. fr. (naar men 'wil V. h. gr.
?ialaustion, bloesern v. d. granaatboom, als
oorspronkelijk versiersel der hekken), eene
op kleine kolommen ofstijlen rustende leu
ning, hekwerk,
Bambalïo , m. lat. , een onverstaanbaar
sprekende, een starnelaar, iemand, die uspelt, brouwt, brijt; een botterik.
Bamboccio , m. it. (spr. —bótsjio) of
bamboche, f. fr. (spr. bangbdsf, d. i. cig.
bamboesriet), een kort, dik, ineen gedrongen mensch, dwerg; eene draad- of ledepop;
bambocciaden, it. (spr. —botsjidclen) of
bambochades, fr. (spr. bangbosjciacl), pl.,
onnatuurlijke schilderijen, wonderlijke afbeelclingen van menschengestalten ; laaggrappige voorstellingen van dorpskroegen,
jaarmarkten, boerendansen enz. (naar den
nederl. schilder Pieter van der Laar
zoo geheeten, die om zijne wanstaltigheid
een ha m bo c ci 0 werd genoemd); barnbochéren , fr., zich aan grove uitspattingen overgeven , zwieren , rinkelrooijen.
Barnboes, m. (maleisch bamlilt, van daar
het eng. bamboo), het bamboesriet, een
rietgewas in 0. Indië, dat somtijds 80 voet
hoog en 2 voet dik is, en in zeer vele behoeften van de inwoners der warme landen
voorziet.
Bambuk, m. (fr. bambouc), Bot., een
boom v. i'ligritië , die eene vetstof levert,
bamhukboter genoemd.
Ban, ni. (mid. lat. bannus, pl. banni),
1) slavonisch heer, eene oude rijkswaardigheid in ilongarije, Dalmatië enz.; het
landschap, waarover zulk een ban of land voogd is aangesteld, heet baanaat; thans
draagt die naam inzonderheid het b a
n a a t van T e m e s w a r, eene landstreek

in Hongarije, aan gene zijde der Theisz; 2)li.
regtsgebied (jurisdictie) v. eene stad of een
dorp; 3) de ligting v. manschappen voor de
schutterijen, landweer, landstorm en meer
buitengewone wapeningen ; 4) de uitsluiting van een' mensch van ergerlijke levenSwijze of van eenen ketter uit de chr. kerkgemeenschap (z. excommunicatie); 5) het
vonnis, dat in de middeleeuwen door den
keizer en het rijk werd uitgesproken tegen
degenen, die zich aan majesteitsschennis of
het verbreken v. d. landvrede hadden schuldig gemaakt , welk vonnis rijksbau of
rijksacht \verdgeheeten.
banaal, fr. (vgl. bannum), aan dwangonderworpen, dwangmatig, banheerlijk ; voor
ieder gereed, veil, b. v. een banaal getuige,
een banale borg, iemand, die met zijne getuigenis , Zijne borgtogt voor ieder klaar
staat; een banaal hart, minnaar, een allemeisjesvriend; banaliteit, regtsban, dwang
geregtigheid.
banagium, z. bannarium onder bannum.
Banáne, paradijsvijg, adamsvijg, pisangvrucht, de vrucht van den banaanboom der
0. en W. Iridiën, geroemd om haren voortreffebjken smaak en geur;_Z. pisang.
Banausie, f. gr., een laag, baatzuchtig
gedrag; banaüsisch, geidzuchtig; bekrompen, laag van denkwijze.
Banchieri , it. (spr. bankie'ri), z. laza-
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Banchroft, rn. N. H., de vliegenvogel v.
Guiana , dus genoemd naar den reiziger
Ba n c h r 0 ft, die hem ontdekte.
Banco , m. it. Mere. ( cig. de betaaltafel des wisselaars), de muntvoet, waar
naar het geld bij de bank (z. a.) herekend wordt en die doorgaans hooger is
dan die van het c o u a n t c geld; banco
intaccéren, it., meer in banco op zich laten schrijven, dan men te vorderen heeft;
banco-conto, fl. het boek, dat een koopman tot afrekening met eene bank houdt;
bunco-geld , bankgeld in tegenoversL van
k a s g e I d ; zwaar, wigthoudend geld, zooals het in de bank wordt aangenomen; zie
verder bank.
Bandage, f. fr. (spr. bangddazj'), liet
heelkundig verband, windsel , de breukband ; bandagéren, een verband aanleggen; bandagist, m. een breukbandenmna
ker; een breukverbinder, breukmeester.
Bandal, n. eene iersche maat, = 2 eng.
voeten of 0,61 ned. el.
Bandanas, pl. Mere., roode doeken met
witte teekeningen, die in Indië vervaardigd
worden, en die dé Engelschen tegenwoordig weten na te bootsen.
Bande, f. fr. (oorspr. duitsch van b i nden), een tot kwade oogmerken verbonden
gezelschap, b. v. roovers; eene bende; de rand
ofband V. een biljart; dezijde van eenschip
bandelier, n. (spr. bangd'lje') of bandou10
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BANQUETTE.

BA1DERIE.

1ière f. (spr. 1angdoeljér') schouderriem,
draagband, hangriem, riem, ook de sabelkoppel, de patrooitaschkoppe1 der soldaten; bandelotten, p1. (spr. bangdll'—), oorhangers.
Banderie, f. (v. h. mid. lat. banclerium,
banier, vaan), een vaandel, vendel; inz. de
rijdende dienstmannen, waarmede vroeger
hongaarsche prelaten en magnaten te velde
trokken en hij de rijksdagen verschenen;
banderole , f. fr. (spr. bangderóol') , de
schecpwimpel , het mastvaantje ; ruitervaan, lansvaan, de trompctkwast, het trompetsnoer; de windwijzer, van daar ook een
zeer veranderlijk mensch, een, die met alle
vinden waait.
Bandiet, m. it. (V. banclire, uit het land
bannen, en bando, mid. lat. bannum, z. a.),
een gebannene; ook een landlooper, vagehond, straatroover, sluipmoordenaar; banditisch, verraderlijk, op sluipmoordenaars
wijze.
Bandora , f. Muz., eene soort van russ.

luit.
Bandoulière, z. bandelier ond. bande.
Bangea, z. canarieboom.
Banian, m. een onderhandelaar en tolk,

die tot de handelskaste der Indiërs behoort.
Banan-day, m. eng. (spr. benjendee),
op de engelsche schepen de vastendag, de
dag. waarop geen vleesch geschaft wordt
( zooals maandag, woensdag en vrijdag).
Banianenboom, m. de md. vijgenboom.
Banians, pl., chinesche of oostindische
slaaprokken van gewatteerde zijde; eene
partij in Indië, die, in het geloof aan de
zielsverhuizing, niets eet, wat leven gehad
heeft; indische kooplieden.
Banier, z. bannier.
Banjas, pl., overheidspersonen

in Japan.
Bank, f. eene inrigting tot verlevendiging
V. h. geldverkeer, waardoor de vereffeningen v. credit en debet gemakkelijk gemaakt,
het aftellen en wegen der muntspeciën
vermeden en eene vaste evenredigheid tus
schen de munten kan daargestelci worden;
de oudste is die v. Venetië; bank houclen
geld- en wisselzaken in het groot drijven
ook eene speelbank tot kansspelen ophouden; bankactiën, bewijsstukken van het
aandeel , dat iemand in eene bank heeft;
bankactionair, bankactionist, m. de houder van zulke stukken; bankagent , een
'wisselmakelaar; bankagio, n.it. (spr. —ddzjio), het bankopgeld, de meerdere waarde
v. baakgeld boven kasgeld; bankassignatiën, pl., aanwijzingen op eene bank, of van
de bank op iemand tot uitbetaling eener
zekere som; russisch papierengeld; bankboek, z. banco-conto; bankgeld, z. banco-

geld; banknoten, bankbrieven of aanwijzingen, die van de cciie hand inde andere
gaan en in plaats van gereed geld dienen;

bankvaluta, it.

(spr. vaióeta) , bankgeld

als louter verdichte (gefingeerde) rekenmunt.
Banket, z. banquet.
Bankier, z. banquier.
BankIst, fr. banquiste (spr. bang/tiest'),

een kwakzalver.

Bankroet, z. banqueroute.

Bannaat, z. ond. ban.
Banneret, m. fr., voormaals in Frankrijk
een ridder, die van den koning verlof of bevel kreeg oiri onder zijne banier (z. a.) gewapende manschappen te verzamelen; zoo
ook kreeg in Duitschland een ridder, die genoeg vermogen bezat om ten minste tien
gewapende mannen tegen den vijand aan
te voeren, eene banier, en men noemde
hem dan b a n n e r Ii e e r, waarvan wij b a anderheer, d.i. banierheer gemaakt
hebben.
Bannier, banier, (fr. banniére, mid. lat,
banclerium, V. b. oudduitsch, band, vaan),

algemeene benaming der vaandels, standaards en andere veldteekens, onder welke
het krijgsvolk zich schaart; de vaan v. een'
bannerheer ofoudduitsche ridder, die tien
goed gewapende soldaten te veld kon brengen; vgl. banneret.
bannum, n. mid. lat., V. h. dnitsche ban,
d. i. de insluiting binnen bepaalde grenzen,
strafdwang; inz. de kerkelijke uitsluiting v.
de godsdienst- of kerkgemeenschap, de
acht, z. ban; banntus, ni. Jar., een gebannene, uit h. land verwezene; bannarium
molenclarYuni, n. de molendwang, molenban, die eene gemeente verpligtte op eenen
bepaalden molen te laten malen; bannissenient, m. fr. (spr. —nies'mdng), de verbanning, de verwijzing uit het land,
bannus, z ban.
Banqueroute, f.

fr. (spr. bangk'róet', it.
banco rotto), de bankbreuk, het onvermogen om zijne schulden te betalen, bankroet;
banqueroute maken of bankroetéren,
ophouden met betalen, bankroet gaan; banqueroutier (spr. bang/c'roetie'), hij, die zich

buiten staat bevindt of verklaart om zijne
schulden te betalen , een bankbreukige

bankroetier., niet zelden een opzettelijk bedrieger.
Banquet of

banket, n. f. en it., (v. h.

duitsche bank, lange tafel, waarbij echter
ook vergeleken mag worden hetoudd. baneken, verlustigen, banekIe, verlustiging),
een groot, prachtig gastmaal; een suikerge
hak; banquettéren, bankettéren, smullen,
brassen, slempen; een groot feestmaal houden.
Banquette, f. fr. (spr. banke'tt'), Mil., de
trap of gang achter eene borstwering; aardverhooging aan de binnenzijde des wals;
ook een aangehoogd voetpad langs eenen
rijweg; eene lange wandbank in schouw

burgzalen.

BARBOUILLEREN.

BANQUIER.
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Banquier, rn fr. (spr. bankje', van bank),

Barbaar, m. gr. (barbámos), oorspi. bij

een wisselaar , wisselhandelaar, bankier
ook bankhouder bij kansspelen.
Bantagan ofkahau, rn. N. H, de langneuzige aap op de Soenda-eilanden.
Baobab, m. de apenbroodboom een ontzaggelijk dikke boom met verfrisschende
vruchten in Afrika, het grootste der bekende
plantgewassen; men wil, dat hij vele dui
zenden jaren leeft en meer dan 90 voet in
omtrek bereikt.
Baphomet , m. het beeld des duivels,
dat cie tempeliers, naar men zegt, zouden
aangebeden hebben.
Baptist, gr. mansn. dooper, de doopende; baptisterum, n. de badkuip, doopvon
te, inz. sedert de 4de eeuw de naam van
kerkelijke gebouwen , waarin de doopplegtigheid werd voltrokken.
Baquet, n. fr. (spr. bake), een kuipje,
tobbeje; bij magnetiseurs het vat, waardoor
de magnetische vloeistof wordt geleid.
Bar, een zekere maatstaf van waarde in
Afrika, = 1 gl. 10 cL

de Grieken en Itomeinen ieder buitentander, voor zoo ver hij eene vreemde taal
sprak; een vreemde, wilde; thans een ongevoelig, wreed mensch, woesteling; barba
ren, p1., onbeschaafde, ruwe volkeren; barbaarsch, ruw, onmenschelijk, wreed; strjdig met de zuiverheid van taal, onduitsc li ;
barbaarschheicl, wreedheid , onmensche
lijkheid , gebrek aan beschaving , ruwheid in denk- en handelwijze; Barbara,
vrouwenn. : cu ff . vreemdeling, buitenlandsche; barbarésk, wat in Barbarije te huis
behoort; Barbarésken, pl. de barbarjsche
ofafrikaansche republieken; barbarismus,
m. Gram., cciie fout tegen de zuiverheid der
taal, de taalvervalsching, vreemde woordvorming; in betrekking tot onze taal: eene
onnederduitsche , onhollandsche uitdrnk
king; barbaroléxia, f. gr., eene wantaal,
eene met vreemde woorden gemengde taal.
Barbacáne , f. fr. Mil., schietgat, een
met schietgaten voorzienemuur; de brugge
schans; het brugge
nhoofd, de vachttoren;
ook eene muuropening voor het wegloopen
van het water.
Barbara sinte f. (fr. la sainte Barbe) , de konstabels-kamer op ooriogschepen; de kruidkamer.
Barbaricarus, m. een stikker of schildec van tapijtwerk, goudstikker.
Barbaróssa, (v. h. lat. barba, baard, en
het mid. lat, rossus, a, urn, rood), roodbaard, de bijnaain van keizer Frederik I
en van twee Turken (Eloruk en KhairE d d i n), stichters van den algerijnschen
zeerooverstaat, ten tijde van K a r el V.
Barbe, f. de baardvisch, barbed, een riviervisch uit het geslacht derkarpers; zeker klein schip zonder masten; een paard
uit Barbarije; eene strook van kant of blonden aan den vrouwelijken hoofdtooi.
Bàrbets, pl. fr. (spr. barbê), waldcnzen
uit de pieinontesche dalen, dus genoemd
naar hunne predikanten , die zij b a r bes
of o a d e II noemden.
Barbette, f. fr. Mil., de brits, slaaphank;
de geschutbank, eene aan de binnenzijde
der borstwering aangebragte hoogte om het
geschut op te plaatsen en zoo in alle rigtin
(a barbette) te kunnen vuren, hetgeen-gen
uit schietgaten zoo niet kan geschieden.
Barbier , m. fr. (spr. bamblé) , baardscheerder, barbier ; barbarpascha, m. de
barbier van den sultan.
Barbton , n. gr., een snarenspeeltuig
der Ouden, ook p olich o r don genaamd.
Barbóne, m. eene zilvermunt in het hertogdom Lucca, geldende 12 soldi of ongeveer 20 centen.
Barbonnage, f. fr. (spr. —ndaij'), het
knorrig gemelijk uitzigt, vaak aan oude lieden eigen.
barbouilléren, Ir. (spr. —boed]—.-), be-

-

Baragouin , m. fr. (spr. —gkoe-éng),

bedorvene en onverstaanbare taal, brabbeltaal, koeterwaalsch.
Barallotten, pl., eene secte te Bologne,
die in gemeenschap van goederen, vrouwen
en kinderen leefde.
Barangen of baranken, pl. (v. h. poolsch

lam), vellen van ongeboren of pas geboren lammeren, met korte kroeze wol, die
uit Polen, de Krim, guellarije en Perzië ko
men en zeer gezocht zijn.

baran,

Baraque, f. fr. (spr. barak', sp. barma-

ca, visschershut, waarsch. van arabischen
oorsprong), eene veld- of legerhut, soldatenhut, barak; ook een slecht huis, krot;
baraquéren, in legerhutten wonen.
Baraquette, f. fr. (spr. bamake'tt'), Med.,
de naam eener epidemische zinkingziekte,
die in 1761 heeft geheerscht.
Baraquille, f. fr. (spr. bamakielf'), een
gebak met patrijzen, hoenders en dgl. gevuld, eene patrijzenpastij.
Barat, in. turk. (waarsch. bemat), een
vrijbrief, dien de sultan den patriarch of
den bisschoppen tot uitoefening hunner bediening geeft.
Baràthron, m. gr., een afgrond in Attica, waarin men de misdadigers wierp; een
hol vol doodelijke lucht.
barattéren, fr. en eng. (v. h. sp. bumato,
d. i. goedkoop; ook een handel), Mere., wa
ren tegen elkander omzetten of verruilen,
ruilhandel drijven; ook op tijd koopen en
terstond voor gereed geld beneden den verkoopprijs verkoopen; barátto, m. it., de rui
ling van koopwaren, de warenomzetting;
barat -handel, ruilhandel; barat -rekening,

ruilrekening; baratterie, £ de onderkrui
ping of het bedrog der schippers met de
koopmanswaren.

[

],

BARCAN.
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zoedelen , besmeren , bekladden ; slecht
schrijven , kladschilderen ; ook stotteren,
stamelen; barbouillage , f. (spr. —boell
jaazf), kladderij, morserij zoo in het schrij
; ook brabbeltaal, onza--Venalschidr
menhangend gesnap ; barbouilleur ,, m.
(spr. —boeiljeur) , een kiadder , slecht
schilder, kladschilder, knoeijer; ook habbe
'wawelaar.
-lar,

rhinoceros; baretwinkel, een winkel, waar
men hoeden, mutsen, petten enz., alsmede
gebreide of geknoopte klcedingstukken
verkoopt; baretmaker, een mutsen-of huifmaker, een mutsen- of kousenwerker.
Barge , £ fr. (spr. barzj') , een platboomd vaartuig met zeilen en riemen, eene
bark; eene nieuwe soort v. volksschuiten in
Nederland , van gemakkelijker en sierlijker inrigting dan de oude lage trekschuiten,
doorgaans bargie of bergie genoemd.
Baribal, m. eene soort van kleine beeren in N. Amerika, Japan enz.
Bariga , f. Mere., eene soort van oostindische zijde.
Barigello, m. (spr. baridzjéllo) , de
hoofcEman der sbirren (z. a.) te Rome.
Baril, n. fr. (spr. ban), een vaatje, tonnetje; in Frankrijk eene inhoudsmaat van
verschillende grootte voor eiken handelstak;
barillo, m. eene ital. inhoudsmaat: te Ragusa
= 77,075; te Rome voor wijn =58,34 9
voor olie= 57,48; te Corfu en Paros = 68,13;
te Zanti = 49,55 ; te Cephalonië = 50,82;
te Napels = 43,62; te Toscanen voor olie
= 33,428, voor wijn = 45,584; barillage,
£ (spr. —rieljdazj'), in de zeehavens het
vaatwerk , het fust; barillard , m. (spr.
—rieljdar) de galeiofficier, die het opzigt
heeft over den wijn en het water, de keldermeester op de galeijen.
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Barcan , z. beroan ; barcane , f. Mar.,

een vaartuig in de Middellandsche zee, bestemd tot het vervoer der levensmiddelen,
eene victualieschuit.
Barcarole , f. (v. h. ital. barcaruolo,
bootsman) , een liedje der venetiaansclie
gondeliers, ook z. v. a. barquerolle, f. z.
ond. bark.
Barchent, ook parchent, m. (mid. lat.
barracanus, eene soort van kamelot), eene
katoenen stof, aan de eene zijde ruw, weiker ketting linnen is.
Barchetta, f. it. (spr. —lce'tta) , Mar.,
eene kleine hark, een klein vaartuig, eene
boot bij de galeijen; barcöne. m. it., eene
groote bark, een klein vaartuig voor levensmiddelen op de Middellandache zee.
Bardâle , f. afgeleid v. h. oude stam'woord bar, ti. i. klank of lied, werd door
Kiop stock als de oudduitsche naam v. d.
leeuwrik gebezigd.
Barden, pl. (v. gelijke afstamming als
bardale), zangers en dichters der oude Gal liërs, en volgens eene heerschende dwa
ling ook derGermanen; zij bezongen de daden der helden en vuurden de strijders tot
dapperheid aan; bardiet, n. (barlitus, m.)
een bardenlied, bardenzang , krijgszang,
strijdlied; een gedicht in den geest der oude
bardenzangen , door Klopstock in den
smaak gebragt.
Bardesanïsten , pl. , eene gnostische
christelijke secte der tweede eeuw, gesticht
door den Syriër Bardesãnes, die de leer
der valentinianen onderwees.
Bardiglio , m. it. (spr. dieljio), eene
zeer harde marmersoort in Toskanen.
l3arclot, m, Ir. (spr. —do), een jonge
muilezel, die gewoonlijk de andere ezels
voorop gaat en den drijver met de levensmiddelen draagt; fig. een pakezel, zondenbok, wrjfpaal; ook Typ., een defect exemplaar, gebrekkig afdruksel van een boek.
Barège, m. fr. (spr. —rèzj'), eene wollen stof; die niet gckeperd is, dienende
tot het maken van shawls enz.
Ilarme, m. fr., een naar den maker dus
genoemd boek met uitgewerkte rekeningen
van allerlei aard; van daar een rekenknecht,
eene ezeisbrug; ook een luijaard.
Barend, z. Bernhard.

Earet ofbarret, n. (fr. barette, f.), eene
soort van kleine muts of hoed der geestelijken, een kar(linaalshoed, doctorshoed; ook
het geluid, geschreeuw van cenen olifant of

Barilla of barille, f. (spr. rieij'), z. soda.

barioléren, fr., bont beschilderen, kakelbont verwen, bespikkelen; bariolage,
f. fr. (spr. —ldazj') , bonte, kakelbonte
schilderij, verwerij.
Barique, z. barrique.
Baritno, it. of barton , gr. m. de

diepe tenor of hooge bas eene soort van
basviool. die ook onder den toets sna
ren heeft; baritonist , m. de hooge-baszanger.
]Barium, n. de metallische basis der barytaarde, d. i. zwaaraarde (v. h. gr. bar fr,
zwaar), ook terraponclerösa, eene in 174
ontdekte aardsoort ; bar 't, m. gr., z. v. a.
baryt-aarde; ook zwaarspatli , boheemsch
spath, of zwavelzure zwaaraarde.
;

Bark, f. (it. barca, fr. barque; waarsch.

zijn' oorsprong nemende uit ons baren, dragen , of van bergen?) , eene boot, schuit,
klein schip of vaartuig tot losing v. groote
schepen; ook een groot driemastschip voor
den zeehandel, barksehip; barkas, dc groote boot hij een zeeschip; barquerólle of
barqueróle, ital. barclzerolla, f. (spr. barke—)een klein lustvaartuig, pleizierschuitje
zonder mast; barkétte. f., z. barchetta.
Barmhartige broeders, cone monniken-

orde, die behalve de gewone drie geloften,
armoede , kuischheid en gehoorzaamheid,
ook die der ziekcnverzorging aflegt; harmhartige zusters, nonnen van onderschei
(10110 orden; in Frankrijk de krankenver-
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zorgsters in do hospitalen (soeurs citarita-

Barratta , zwart welriekend hout uit
Guyana.
Barratterie, z. baratterie.
Barre, f. fr. (oorspr. duitsch: oudd.parra,
stang, parron, versperren, eng. bar), eene
stang, staaf, eene goud- ofzilverstaaf; ook
baarzilver ; de slagboom ; eene zandbank
voor den mond van eenen stroom of den ingang van eene haven; ook de bavensluitboom; de balie of het staketsel in de pleitzaal; de kam aan het klavier en de viool;
barreau, m. fr. (spr. baró), de tralie, ijze
ren vensterspiji; de geregtszaal, pleitzaal,
vierschaar ; de gezamcntlijke regtsbeambten.
Barrel, n. engelsche vochtmaat v. 31 tot
30 gallons, ongeveer 140 tot 163 ned.
kannen.
Barricade, f. fr. (z. barre), de toesluiting, grendeling , versperring , straatversperring; eene valpoort, een schotbalk; barricadéren, den toegang versperren, afgrcn
-deln,vrscha.
Barrière, f. fr. (spr. bariêr'), in 't alge
alles, wat eenen toegang afsluit, een-mci
hek, slagboom, draaiboom, valboom; verbakking; grensweer, grensvesting; barrièresteden, grensvestingen, inz. de steden en
vestingen, die bij het barrière-tractaat in
1715 tusschen den duitschen keizer en de
Staten der vereenigde INederlanden als een'
voormuur tegen Frankrijk moesten dienen.
Barrique, f. fr. (spr. bartek'), Mere., een
stukvat, groot vat, okshoofd.
Barns, m. (uit de taal v. Guinea) , de
afrikaansche boschmensch , ook p o n go,
0 C o een ongestaarte aap in het bininenland
van Angola, Congo enz.
Barrister , m. eng., een aankomend
pleitbezorger in Engeland.
Barrois, m. fr. (spr. —barod), een fransche wijn van Bar.
Barsac, m. fr., een witte Bordeaux-wijn
van het viek Barsac aan de Garonne.
Barse, f. tinnen bus, waarin de thee uit
China komt.
Barsoti, m. Bot., een altijd groene boom
nit de Indiën, dien de geneeskunst zich ten
nutte maakt.
Bartholomeeus , hebr. mansn., cig. een
strijdbare zoon, v. a. verbasterd v. bar Ptolemaios, een zoon van Ptolemaeus, bartholozneeers, pl., een genootschap van wereldlijke 8cestelijken in Beijeren, die in gemeenschap leven en zich met de opvoeding en het
onderwijs van jonge lieden bezig houden;
nog eene broederschap v. amerikaansche
geestelijken te Genua gevestigd, ook b a s i1 i ërs gebeeten ; Bartholomaius -nacht,
parijsche bloedhruiloft , de moord aan de
protestanten in Frankrijk gepleegd op last
v. -K a r C 1 IX, den 24sten Augustus 1672.
aruch, hebr. mansn.: de gezegende.
Barulieten, pl., eene christensecte der

bles, soeurs de la c/taiït')

Barnibas, hebr. mansn.: zoon der vertroosting.; barnabieten , pl., eene geeste
lijke orde, die in Milaan in 1535 ontstond
en haren naam aan de St. Barn abas-kerk
aldaar ontleende.
Barnsteen (gr. elektron, fr. ambre),
eene harsachtige zelfstandigheid, die de ouden als geneesmiddel en amulet gebruikten, en thans tot hetvervaardigen van halskoralen, oorsieraden, reukfleschjes, eigarenpijpjes , fiches enz. , lakvernis , barnsteenzuur, -olie en reukwerk wordt aangewend. Men hield hem vroeger voor een
mineraal, doch de latere scheikundigen bewezen zijn' plantaardigen oorsprong, en hij
wordt door hen onder de plantenharsen geteld. Gewreven wordende geeft hij een' aangenamen reuk, a m b e r g e u r. Men noemt
hem ook gele amber en karabo.
Baroccio , it. (spr. barótcjio) z. v. a.
barouche (z. a.).
Barók, fr. b a r 0 ci u e, scheef, scheefrond
( van paarlen), oneig. onregelmatig, zonderling, grillig, belagchelijk.
Báromacrométer, m. gr. (v. bdros, n.
zwaarte), Med., een zwaarte- en lengtemeter, een werktuig ter bepaling van de zwaarte en de lengte van een pas geboren kind;
]barometer, rn, ook baroskoop, Phys., een
zwaartemeter , gewigtmeter der lucht , of
luchtweger, weêrglas; barometerproef, z.
elasticiteitswijzer; barometrie, f. de meetkunst der luchtzwaarte, ook inz. de kunst
om met barometers om te gaan; baroinetrograapb, m. een beschrijver der zwaartemaat, een uurwerk ter zwaartemeting.
Baron, m. (uit het mid. lat. en oudd.
baro, man, vasal), een vrijheer, bannerheer,
baanderheer ; barones , fr. baronne, vrijvrouw; baronet, m. eng. (spr. bdrronet),
een engeisch edelman die in rang het midden houdt tusschen een' baron en ridder
(k n i g h t) en den titel &r voor zijnen
doopnaam voert ; baronie , F. vrjheerljk
heid, het land van eenen baron; baroniséen, tot den vrijheersstand verheffen.
Baróne , n. it., een schelm , schurk,
landlooper.
Barouche, f. (spr. —róesj'), of barutsche, birutsche (spr. —roetsje), een rijtuig
met twee wielen, eene halve koets.
r

Barquerolle, z. ond. bark.
Barra, eene kleine turks. munt,

- 4 et.
J3arracan, m. een wit kleed der Arabicren in Fez.
Barrage, f. fr. (spr. bardazj', vgl. barre),
Mere., de beschutting der vaten door dwarshouten tegen den bodem; ook straatgeld,
bruggegeld.
Barras, m. het scheihars uit de pijnboomen; de witte wierook (gallipot); ook
paklinnen.
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Basar, z. bazar.
Basareka, oostind. rekenm. van 2 rees.
Basarüco, eene slechte blikken geldsoort
in 0. indië.
Basch of (met een daarvoor gepiaatst
Barutiju, f. Ir. (v. barutine), eene soort
woord verbonden) baschi, m. turk. (eig.
hoofd), de eerste, overste, een opperhoofti
van levantsehe zijde.
Barutsche, z. barouche.
( gewooni. met andere ambtstitelen zaaien
Barvoetermonniken, zulke monniken,
gesteld.)
Baschkiren, pl., een onder russische heerdie of geheel geen schoeisel of slechts enhele zolen met riemen (sandalen) dragen; selsappij staande tartaarsehe volksstam.
men vindt hen onder de franciskanen, carBaschmalik , n, turk. (eig. bascitmak
melieten, enz.; doch zij maken geene afzon
v. bascitmak, sandaal), pantoffelgelden,-lik
derlijke orde uit.
liet paehtgeld der boschovertredingen, een
Baryecoie, f. gr. (v. bary, zwaar), Med., gedeelte van het inkomen der sultanes.
de hardhooriglieid; barylalie of baryglos
Baschtärden (betárden), pl., in Tarsie, f. het moeijeljke belemmerde spre- kije galeijen van 26 tot 36 roeibanken.
ken barymetrre, 1. barometrie (z. a.);
Bascule, f, fr. (spr. baskuu1'), het tebaryodynie, f. Muz., eene diepe stem, basgenwigt datdientom eene brug op telialen
stem; ook eene zware, harde spraak; baryen neder telaten, de wip, de zwengel aan
phönus, ofbaryphoon, m., z. v. a. bassist
een' waterput, eene wipplank; het bascule(z. a.); baryt, rn, z. barium; barytSnon,
stelsel, Pol., het weifelen, wankelen in de
n. een woord, welks laatste lettergreep den grondstellingen van het staatsbestuur.
klemtoon niet heeft.
Basélla, I basélkruid, Bot., klimmende
Baryton, z. baritano.
nachtschade, een plantengeslachtin 0. IiiBas, m., it. basso , de diepste, laagste
dië, alwaar het als verwstofen als moeskruid
stem, de grondstem , mansstem ; ook het wordt gebruikt.
speeltuig, waarop men den bas speelt, basBasilaloog, m. gr. (v. basileas, koning
viool; basso-continuo., it. (spr. —noeo), en agögos leidsman) eig. een vorstenleidsliassus generalis, m. lat. of generaal-bas, man, doch doorgaans gebruikt in den zin v.
de grond- of hoofdbas ; basse-contre , fr. vorstenverleider; basilica, f. gr. (basilikós,
(spr. bass' kongtr') ofviolon(spr. wiolöng), koninklijk), eig. een koninklijk gebouw; te
contrebas, de groote of diepe bas; fonda- Borne een prachtig gebouw, waarin de burmentaal bas, de grondbas; basse ripie'no, gers wegens staatszaken bijeen kwamen,
it., de volle bas; basso violoncello, it. (spr. de teregtzittingen gehouden werden enz.;
—tsjéllo) of de violoncel, de kleine bas- daar C o n s t a n t ij n den eersten christenen
viool of knieviool; basciarinet of basset- een dezer gebouwen inruimde, kregen de
hoorn , de bashoorn , kromhoorn , slang- eerste christenkerken den naam v. basili
hoorn, slangbas ; bassetfluit, de basfluit, Ca, die later domkerken, cathedrale kerken
eene fluit, die 5 toonen dieper is dan de alt- genoemd werden ; Anat. (vena basilica),
fluit; bassetaille, f. (spr. —taij') en basséde ellepijpshuidader; basilica of basilisehe
to. de diepe tenor, de middelstern; ook de wetten, het wetboek v. keizer B a s i 1 i us
zanger van die stem; bassetaille, ook z.v.a. den groote voor het gr. keizerrijk; basilbas-relief (z. a.); bassist, m. een baszanger
cum, fl. Bot., koningskruid, dat men als speof basspeler; basson, fr. (spr. —song) of c rij aanwendt; Phar., eene ettermakende
fagot, m. de baspijp, de blaasbas; bassonzaif; ungue'ntum basilicum, lat-gr. Phar.,
blazer of fagottist, een basblazer.
pekzalf basiliscus, in. eene oude veldslang
Basalt, m. (lat. basaltes, ethiopiseh, bag
( geschu
t),waarmede men achtenveertiponsal, v. h. hebr. barsel, ijzer ?) Min., eene ders schoot; N. H., de koninghagedis, eene
graauw- blaauw- groen zwarte steensoort, onschadelijke hagedisin Z,Amerika en Azië;
die zeer digt en hard is en tot bouwmateri
het bijgeloof kende den basiliscus het veraal en straatplaveijing, ook ter toetsing van mogen toe om met den blik zijner oogen te
de zuiverheid des gouds (essayering) kan dooden, van daar basiliscus-oogen; Bagebruikt worden; ook zwart steengoed; ha- silus en Basilides, gr. mansn.: de konink
saltiet , m. eene naar basalt gelijkende ljke, de verhevene; basilidiãnen, pl., eene
steensoort uit Silezië en de Paltz ; zwart ehristcnsecte der 2de eeuw, door J3asi liporselein door W edgwood en Bentle y d i a s gesticht.
uitgevonden.
Basistan, m. turksehe mnrktplaats, z.
Basament, z. ond. basis.
besistan.
Basane, F. fr., het sehapenleder; toebereid
Basin, m. fr. (spr. baéng), eene fijne en
sterke bombazijn, streepjesgoed
schapen- of lamsvel; ook bereid kalfsleder.
Basaniet, m. gr. Min., de toets- of proefBasis, f. gr. Arch., alles waarop een ligsteen der Ouden; eene harde, zwarte egyp- ehaam steunt of rust, de grond, het voetof onderstel , de grondslag, grondvlakte,
tisclie steensoort.
12de eeuw , zoo genoemd naar B a r u 1 u
die leerde , dat Christus geen werkelijk
vleesch en bloed heeft gehad, en dat de zielen reeds voor de wereldschepping hadden
gezondigd.

;

-
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grondlijn, grondvest van een gebouw, dc
zuilenvoet; (.hem., elke stof, die zich met
de zuren vereenigt en deze onzijdig maakt,
een metaal-oxyde of eenalkalisch ligchaam,
zooals de, ammoniak; Math., het grondgetal van een logarithmenstelsel; de grondlijn der driehoeken enz., het grondvlak der
ligchamen; basament, n. barb. lat. Arch.,
het voetstuk, grondstuk voor beelden en
zuilen, de grond van eengebouw; baseïteit,

slijm, het gommij bestanddeel der baas or a - g o m, der tragacanth -gom, salep enz.
Bassótti, pl. it., Gene soort van. macaroni (z. a.) in Italië.

-

basiciteit, basiteit,

F. Chem., het voorhan-

den zijn eener chemische basis; baseologr e, F. gr., de leer van de grondslagen der
ligchamen, over het algemeen de grondleer; basiment , 1. basement, n. fr. (spr.
baz'mdng), een grondslag, fondament; ba
den grond leggen, vestigen, gronden;-séren,
baséring, de vestiging; basische zouten,
Chem., zouten, waarin het metaal-oxvdc de
overhand heeft.
Basquina, f. (sp. basquina), een wijde
overrok der spaansche vrouwen.
Basrelief, z. relief.
Bassa, m. een 'turksch overheidspersoon,
beter pascha, (z. a;).

bassa-legs , [argento di] , it. (spr. ar
Mere., munt van gering gehalte-dzjento—),
(op de Augsburgsche wissels).
Bassanélli, pl., speeltuigen der vorige
eeuw, veel overeenkomst hebbende met de

schalmeijen.

Bassanéllo, m. it. Muz., eene hobo (hautbaís) , uitgevonden door den Venetiaan

Bassano.

m., of bassoner gans, schot
gans, witte zeeraaf, eenti soort v. pe--sche
likaan op het schotsche eiland B a s s.
. Bassariden , pl. gr. , bacchantinnen ,
priesteressen van Bacchus B a s s a r e u s,
misschien naar hare mantels van vossen
(bassar, een vos) dus geheeten.
-veln
Basselisse, f. fr. (spr. bass' liess', van
bas, laag, en lisse [lat. licium], de schering
of ketting V. h. weefsel), tapijten of weefsels, met ewerkte, levendigefiguren; zij
staan tegen over die, welke men haute
lisse (spr. hoot'liess') noemt, dewijl de ketting bij de laatste te lood op het getouw
staat, terwijl hij bij de eerste waterpas ligt.
harti
laagheid,
s f. fr. ,
ssé
Ba
se,
g ,laag
gheil,
gemeenti, lage denkwijze, diepe vernedeBassáner,
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basta , it. (v.

bastdre , sp. bastar, ge-

noeg zijn), het is genoeg, genoeg daarvan'!
houd op ! halt! de basta, klaverenaas, de
derde in rang, de derde matador in som
kaartspelen.
-mige
Bástaard , basterd , m. - (it. bastardo,
mid. lat. bastardus ; van celtischen oor
basdard, waarsch. v. baos,-sprong:aelich
ontucht, bacis, wellust), een buiten echt
geteeld, onecht kind, keefskind, bankerd;
V. planten en dieren: een gemengd geslacht,
uit tweederlei soorten voortgekomen, eene
afwijking, ontaarding, speelsoort; ook eene
fijne, digte katoenen stof; bastaard-valk,
de waterverw; bastaard - venster, een ven
dat zoo hoog is als , of hooger dan-ster,
breed is ; bastaard-wissel , Mere. , eene
enkele schuldbekentenis , een bloot leenbriefje; bastaard-wol, de slechte wol aan
de schapenvachten ; in het algemeen beteekent bastaard, als adject., het onechte,
valsche, afwijkende, ongewone; bastárdé.,
Mar., de groote turksche admiraal-galel .
(ook wel bastaard-galei) ; het groote zeil
eener galei ; bastardéren , Bot. , zich als
gemengde soorten voortplanten.
Bastaggo, m. in Turkije de naam van de
plaatsen, waar de schepen verpligt zijn quarantaine (z. a.) te houden.
bastánt, fr. (spr. bastang), toereikend,
genoegzaam; bekwaam, geschikt tot eene
zaak; bastántie, f, geschiktheid, bekwaam-

heid.

Bastiaan, afgekort v. Sebastiaan (z. a.).
Bastérne, f. fr., een overdekte bagagie-

wagen; ook een met ossen bespannen wagen,
in gebruik bij oude noordsche volkeren.
Bastide, f: fr., een op zich-zelf staand
houten blokhuis; een landhuis, lustslot in
het zuiden van Frankrijk.
Bastille, f. fr. (spr. —ze j'; mid. Iat. bastia, bastile, bastilla, versterkt slot), eertijds de _algemeene benaming van alle ver
torens voorziene kasteelen; als-sterk,m
eigennaam beteekent het inz. de geduchte
vesting voor staatsgevangenen in Parijs,
onder Karel V (1370 —83) gebouwd, en
onder Lodewijk XVI in 1789 door de
ring.
parijsche burgers bestormd en omver geBassetaille, z. ond. bas.
worpen; bastion, f. fr., het bolwerk eener
Bassetfluit, — hoorn, z. ond. bas.
Bassetje, n. (fr. basset v. bas, laag), het vesting, een vestingwerk, dat uit twee f aces en twee flanken bestaat; bastionékleine engelsche dishondje.
Bassétte , f, fr., een kaartspel, dat veel ren, met een bolwerk voorzien.
bastonnéren, (it. bastonare), stokslagen
naar het pharao gelijkt; een ital. kaartspel.
Bassin, n. fr. (spr. baséng), een bekken, uitdeelen, afrossen, de huid wasschen; baseene kom, fonteinkom; eene veilige anker tonnt de, f. fr., stokslagen, afrossing; de in
als door-platsinehv; a Turkije gebruikelijke straf, die in slagen op
de voetzolen of op den rug met een touw met
de natuur gevormd.
knoopen of lederen riem ,bestaat.
Bassist, basso, basnon, z. ond. bas.
Bataille, f. fr. (spr. bats j' v. battre,
Bassorine, f. Chem. , het taaije sap of

in

-
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BA YARD.

slaan), een slag, strijd, gevecht, veldslag;
batai ll éren, twisten en vechten, in 'tronci
slaan, plukharen, borstelen; bataillon, n.
fr. (spr. bata(jóng), een bepaald deel (derde
of vierde) van ccii regiment voetvolk; eene

Baton 9 m, fr. (spr. - tóïeg), de stok,
staf, wandelstaf, rotting, ronde knuppel;
Muz., het rustteeken ;  de stok ofrol, waarmede de maat wordt geslagen ; batonné
ren, met den stok vechten, afrossen,; ba tonnist , m. die zich zoo tot den aanval
als de verdediging behendig van den stok
weet te bedienen ; stokvechter.
Batrachii of batrachirs , pl. gr. (van
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krijgsschaar, strijdbende; bataillon carre,
een als vierhoek geschaard bataillon, eene
vierhoekige slagorde.
Batárde, f. fr, een ligte Weener wagen
of koets; eene soort v. nagemaakte Vígognervol; Mil., een tien voet lange achtponder,
oud geschut.
Batâten ofpatáten, pl., (uit dc taal van
haïti) , meelachtige knollen v. d. convolvulus batatus , eene eenjarige plant,
een voedsel voor de volken , die tusschen
de keerkringen wonen.
Batchelor of bachelor, m. eng. (spr.
be'tsjelur), z. V. a. baccalaureus (z. a.)
Batelage, f. fr. (spr. - laazj'), gooche-

larij, bedriegerij, potsenmakerij ; bateleur,
fl1. een goochelaar, potsenmaker, kwakzal
ver.
Bath -kol, hehr., eig. dochter der stem,
openbariugsstem.
Bathos, n. gr., eig. de diepte, het verhevene in de poëzij ; in nicuweren tijd
iron. gebruikt voor het lage, gemeene,
bet platte en kruipende in schrijf-, dichten spreektrant, in tegenoverstelling met
pathos ; bathom e ter, rn. gr., een dieptemeter, een werktuig om de groote diepten der zee te meten, uitgevonden door
A. van Stipriaan Luiscius, geneesheer te Delft, die er in 1805 eene beschrijving van in het licht gaf.
Bathrïum of bathrum , m. gr. Chir.,
eene ziekenbank , een bed, waarop heelkundige kunstbewerkingen verrit worden.
Batillus , m. een speeltuig van metaal,
in tien vorm van een' staf met metalen

ringen.
Batist , n. (zoo men wil naar de oostind.
stof baftas ofbaffetas benoemd, z. a.), het

fijnste linnen; batist -mousseline (spr.

een naar batist gelijkend
weefsel uit katoen.
Batman, m. een gewigt in de Morgenlanden: in Turkije is een groote batman
= 8 okas of omtrent 7,5 ned. pond; een
kleine batman 2 okas; ook eene russ.
korenmaat, = 28 ponden.
Bato , de mythische stamvader der Ba-.
tavieren, een koning der Katten, die zich,
naar luid der overlevering, met de z nen hij
Nijmegen nederzette, daar het slot Batenburg bouwde, en het omliggend land Bato's
auen , Bato's velden, noemde, waarvan de
itomeinen Batavia en de latere bewoners
Betuwe gemaakt hebben5
Batocken , eig. Batoggi of Batoggen,
Pl. (russ. v. botog of batog, stok), dunne latten of stokken , waarmede misdadigers in
Rusland geslagen worden; stokslagen.
— moes—) n.

ij

batráchos, kikvorsch), de kikvorsehaardige

dieren ; batrachiet, N. H., vorsch- of paddesteen, een groene holle steen, waarvan
het midden een oog verbeeldt ; kikvorsch
versteening ; batrachum of batrchus,
m. gr. Med., kikvorschgezwel onder de tong;
batrachomyomachie, f. de vorschen- en
muizenkrjg , een hoertig heldendicht, dat

aan Homerus wordt toegeschreven.
Batta . f. de soldij der eng. troepen
in 0. Indië.
Battarismus, M. gr., het stotteren, ge.
stotter.
Batteinent, n. fr. (spr. batt'mdng) , in
de danskunst : het zamenslaan der in de
hoogte gelieven voeten, kuit fl ikker ; in de
schermkunst hetzelfde als battuta (z. a.);
Muz. , de dubbele triller of tremblant;
ook de slaglijst cener vleugel- of scheideur ; de slingersiag aan eene klok.
battéren , ( v. h. it. bdttere, fr. battre,
slaan), in de schermk. de tegenpartij het
rapier den degen of de fleuret uit de hand
slaan ; battoir ,m. fr. (spr. batocir), een
stamper, klopper; een palet om te kaatsen.
Batterie, f. fr. (eig. vechterj), de ka
nonbedding, geschutwal; het geschut -zelE,
de batterij , stormkat , schietschans ; ook
het pandeksel van een geweersiot ; een
heiblok ; de stukpoorten op de schepen;
Muz., het aanroeren van verscheidene snaren te gelijk; op de guitar de trilslag; Phrs.,
eene rij flesschen tot elektrische proeven;
ook de metaalzuil of de kolomsgewijs opeen gestapelde metalen platen bij het galvanismus (z. a.).
Battologe, f. gr., onnut, nietig gesnap
ijdel geklap, noodelooze omhaal van woorden, zoo geheeten naar een' langdradigen
gr. dichter B a t t u S , of wel van het gr.
battologein = battaridzein, stamelen, stot-

teren.

Battuta, f. it. (spr. battóeta), Muz., dc
maat- of tactslag, of het voorslaan van de
maat ; in de scherrnknnst de schelsiag.
Batte, f. eene zilvermunt in de zwitsersehe kantons, ongeveer = 5 centen.
Batzner , m. eene zilvermunt in sonimige duitsche staten, = 4 kreuzer, of 6 a 7
centen.
Baume, m. fr. (spr. boom'), balsem.
Bayard, m. fr. (spr. bawciar), een snapper, wawelaar, zwetser ; bavardéren, klappijen , wawelen , onbesuisd en onbedacht
spreken ; bavardage, f. (spr. bawarddazj'),

I3ECZCESTIE. .

EAVAROISE.
ook bavarderre of bavardise, F. onverstan-

dig gesnap, ijdel geawvets, beuzelpraat.
Bavaroise, f. fr. (spr. bawarod az' ),. war-

me thee met siroop van capillaire (die men
vervaarde
•t uit dc bladen van den adianturn ca flus veneris), siroopLhec, een bei-

.

1 ersc e drank.
Bavélle, f. het uitschot der zijde in Italië.
Baviaan, m. (it. babuino, fr. babouin) ,
eene soort van kortstaartigc, zeer wilde
en eile aap in Afrika; de oude cynocephalus.
Bavvus, mansn. lat., de naam van eenen
slechten dichter en ingebeelden kunstregter ten tijde van H o r a t i u s, door V i rif ii i u S voor de vergetelheid bewaard;
van daar: een smakeloos dichter en vit ziek beoordcelaar.
Bavo , mansn. (v. h. lat. babo, ik blaf),
de blaffer, de blaffende ; ook Bavius.
Bavóche en bavoandre , f. fr. (spr.
-- wosj—) , een onzuivere 'afdruk v. eene

plaat of eenen lettervorm; misdruk, kladd erij ; bavochéren, onzuiver, onzindelijk
afdrukken.

m. fr. (spr. —wol), een boe
Frankrijk, dat alleen het-rinekapsl
bovendeel van het hoofd bedekt.
Bavolet,

basen, z. boxen.
Bayard, m. eng.

(spr. béjard,) het kastanjebruin paard (v. bay , bruin , bruinrood) ; ook een gaper, onbescheiden toeschouwer.
Bayonnet, z. bajonet.

Bazar of basar, m. perz., in het Oosten de markt of eene ruime, breede straat,
waar de kooplieden hunne winkels of kramen hebben, in Perzië ook m a i dan, meidan of a l m e i d a -n genoemd; ook de tot
winkels en verkoopplaatse n geschikte gebouwen (de grootste bazar is te Ispahan
in Perzië, waar meer dan 1000 winkels en
magazijnen rondom een ruim marktplein
gebouwd zijn).
$azarne, m. fr., een fijne bourgonje -wijn.
Bdellium, n. gr., of bdelliumgummi,

Bot., eene harsachtige gom uit Arabië, Indië, Guinea enz., van bitteren smaak en
leelijken reuk, dus genoemd naar de bdella,
eene soort van palmboom, uit welken zij
vloeit..
Bdellométer, m. gr. (v. bdella, bloedzuiger), Chir. , een werktuig door S a r l a ndi è r e uitgevonden, om de steeds duurder
wordende bloedzuigers te vervangen; het
bestaat uit een' glazen laatkop, voorzien
van eene kleine - pomp en kleine lancetten; bdellicus , door bloedzuigers ontstaan.
Beatilles , pl. fr. (spr. —tie j' ), leki de pastijen, soepen
kerbeetjes, die men in
enz. doet , zooals lever , kalfszwezerik;
ook allerlei kleine nonnenarbeid, - zooals
agnus,

speldekussens enz.

beatus, m. lat., de gelukkige,. z .lige;. Be-
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Eta en Beatrix, f. lat. vrouwenn.: de ge-

lukkige, de zalige; ook Gene schijnheilige,
fijnvrome, bidzuster;_ beáta virgo, de hei
maagd (Maria); beatae memoriae, za--lige
liger gedachtenis; beáti possidéntes, zalig
zijn de bezitters; beatificéren, zalig spreeken; beatificatie, . f. de zaligspreking,
het opnemen door den . paus onder het ge
tal der zaligen (iets minder dan ca n o n iS at i e); electrieke beatificatie of a p o t h e o s e, f. eene electrieke proef, waarbij
hetlicht, dat het hoofd des geëlectriseerden
omgeeft, naar eene glorie of eersen heiligen -

-

krans gelijkt; beatismus, m. de schijn-

heiligheid, f jmelarij; beatitudovestra, lat.,
uwe heiligheid, titel, waarmede men den
paus aanspreekt.
beau , fr. (spr. boo) , . schoon ; als subs t.
een pronker, een modegek, een opgeschikt
heertje; beau monde (spr. —mongd') f.
de aanzienlijke, voorname lieden., de beschaafde , fatsoenlijke stand ; beau sexe,
(spr. —seks'), f. de schoone kunne , het
schoone geslacht ; beauté , f. de schoonheid, oneig. eene schoone vrouw, een schoon
meisje.
Bécasse, f, fr. N. H., de snip, houtsnip,
een trekvogel met zeer langen snavel;
bécassine , ook beoeassine

;

F. de water-

snip , poelsnip, iets kleiner dan de vo

-rige.

Beeoafige, f, fr. eig. ..bec igue (spr.
bekfZegh' ), de gemeene vii geneter, vijgen -

lijster, vijgesnip, een welsmakend vogeltje
v. h. geslacht tier m o t a c.i 11 e n, dat zie h
bij voorkeur met vijgen en druiven voedt,
in Z. Europa, inz. op Cyprus.
Bechamél of bechamélle,f.(spr. be-sja-),

in de kookkunst eene uijesaus, eene blanke
saus, zoo geheeten naarbaren uitvinder, den
marquis de Bechamel.
Becher, m. eene . badensche inhoudsmaat, =11 ned. maatje; ook eene graan
te Bazel.
-mat
Béchiea, pl. gr., hoeststillende, borstverzachtende middelen; middelen, . die de
uitwerping uit de borst bevorderen
Beck, n. Gene eng. maat , z, peck.
becomplimentéren , holt.-fr., begroeten, verwelkomen..
els; de gezament.. Bees, pl fr. eig. snav
geplaatste openingen,
1jke kringsgewijs
door welke uit de gaspijpen het gas stroomt,
dat, aangestoken zijnde, eenen -lichtkegel
vormt.
Bees de Corbin, pI. fr, (spr. --korbéng),
de voorm. lijfwacht der koningen v. Frankrijk, uit 100 edellieden bestaande; dus geheeten naar de kromme hellebaarden, die
zij bij statelijke gelegenheden droegen. .
Beezeestie, :biscestie, f. russ., eerre geldboete in Rusland voor den beleedigg er van

een' aanzienlijk' persoon, wiens lijfeigene
hij wordt bij onvermogen van betaling

11
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BECZKA.

BELJAL

Beczka, f. pooisch (spr. be'tsjka), eerie
ochtmaat, vat, = 62 kan.
Beda, z. vecla.

zusje, femelaarster, schijnheilige (den naam
wil men ontleend hebben van Lambert
1 e B è gu e, die te Luik in 1173 den eersten begijnenhof stichtte, of van Be gga,
Pepyn's dochter, of van B e g g a, zuster van
dc heilige Geertruid , of van eene derde
B e gg a, gemalin van Angijs , hertog van
Braband, terwijl nog anderen hier denken
aan het oude b e g g e n, bedden (eng. to

Bedeguar of bedegâr, m. fr., hondsro-

zenspons (sponga cynobasti), de mos- en
monsterachtige uitwassen , 'welke men op

wilde rozen ziet, waarschijnlijk veroorzaakt
door den steek van zeker insect (cynps
ro$ae).
Bedehnonnken , z. mendicanten.
Bedemund, m. oudd. Jur., de boete,

die eene lijfeigene, buiten het huwelijk bezwangerd, aan haren heer moest betalen;
ook de vergunning , verlofbrief voor het
huwelijk der lijfeigenen.
Bedlamiet, m. (spr. be'cllem—) , een
krankzinnige, een opgeslotene in een dolLuis ; een gek, een dolleman ; de naam
is ontleend aan een groot hospitaal voor
krankzinnigen te Londen , bedlam (spr.
be'dlem) geheeten, eene zamentrekking
van Bethlehem.
Bedsponde, z. sponde.
fleduinen , pl. (arab. beddu'i, landloo-

pers, van bedu', open veld, 'woestijn), arabische stroopbenden, rondzwervende Arabicren, die meestal van den roof der karavanen
leven.
Be'-dur of B -dur, it. Muz., de harde
toonsoort of harde B , in tegenoverstelling
met Be -mol.
Beefsteak, n., p1. beefsteaks, eng. (spr.
biefstee/th), engelsche rundvleeschlappen,
of dun gesneden, gekruide en snel gebraden rundvleeschschijven.
Beélzebub, m. hebr. (van baai, heer,
en s' biTh, vlieg), cig. vliegenvorst ; opper
duivel ; ook de naam van een' gestaarten
aap, z. sapaju.
Beer, m. Arch. en Mil., een zware, in
het water opgetrokken muur als waterkeering; ook het schuins opgaande metselwerk aan den voet van groote gebouwen.
Beerendaalder, m. zwits.

zilveren munt,

ongeveer = 1 gI. 65 cent.
Beermost, f. (v. beer, bes. bezie) , de
most, die nog voor de persing der druiven
afdruipt, en die tot bereiding van den beerwijn dient, dien men voor den besten houdt.
Befána, f. it. (misschien verhasterd uit

bet gr. epiphania), een bekleede ledeman,
die in sommige ital. steden op vastenavond
in koddige processiin wordt rondgedragcn.
Beg, m. turk., gew. bei of bey, beer,
een titel van zekere turksche beambten;
beglerbey, m. cig. een heer der heereii,
een landregter, opperstadhouder van een
groot landschap in Turkije ; beglik of
beilik, n. de waardigheid en bet gebied
van eenen beg.
Begijnen , geestelijke dochters of weduwen, die, zonder cenige kloostergelofte
afte leggen , gemeenschappelijk op zooge
noemde begijnenhojes leven; oneig. fijn

beg).
Bgma, ii. gr. Med. , liet uitwerpsel der
longen bij liet hoesten, de fluirneji.
Begnarten , begnarden , pl. , aanhangers eerier secte uit de 1 2de en 1 3de eeuw
in IJuitsehland en de 1ederlanden , welke
leerden, dat de mensch reeds bier op aarde
den hoogsten graad van zedelijke volko

menheid kan bereiken.
Behemoth , m. hebr. (eig. p1. van
b'/urna1t , dier), bijbels. naam (Job XL, 10
en volg.) van het grootste landdier, waarschijnlijk den mamouth der voorwereld;
anderen denken aan het nijipaard of den
hippopotamus en den olifant ; een monster,
reusdier (veelligt hangt het woord zamen
met bet egypt. pe/temout, waterstier).
Béhennoot ook bennoot, f. (v. ii. arabS
be/imen, een wortel) , Bot. , de olierjke
vrucht v. d. bebennotenhoorn(/iype
rantIi ë ra morInga) in Azië enz., in grootte
aan de hazelnoot gelijk.
Bei , z. beg.
Beijert, m. de algemeene verzamel.
plaats in eene herberg , de gelagkamer,
waarsch. één met hajert (z. chaos) , een
verwarde hoop, dooreen loopende menigte.
Beiram of bairain, n. turk. naam van
twee godsdienstige feesten: het k e n e b.,
dat drie dagen lang op liet einde v d. vastentjd, en ht vierdaagsche k ti r b a a n-b.,
of feest der offers, dat 30 dagen na het

eerste wordt gevierd.
Belander, z. bijiander.

Beichite, f. Mere., eene soort van spaansche vol, naar de stad B e I c h I t e (spr. belIsfIte) in Spanje benoemd.
Belelacs, Mere., eene soort van oostind.
zijdenstof, bengaalsehe taf.
Belemniet, m. gr. (v. be?emnon, schietwerktuig), linkssteen, pijl- of dondersteen,
eene versteeiiing van eene soort van uitgestorvene, kegelvormige slakken ; beleinnitologie , f. de natuurlijke historie der b e1 e m n i e t e a.
. Bel-esprit, m. fr. (spr. bellespre, pl.
beaux esprits, spr. booze.sprIe), een schoone
geest, een zinrjk, vernuftig, schrander
mensch ; bel-étage , fr. (spr. belleetcia.zj'),
Arch. , de tweede, de midden-verdieping
der huizen.
Belial , rn hebr., de hellevorst hij de
Hehraèrs ; eig. een deuniet , ecn 1)005aardig, slecht mensch (v. bl 5 niet, cnja'al,
nut.)

BELLA.

BENEFICL(ThI.

Bella, it., of belle, fr. vrouwenn.: dc
liefelijke, schoone ; belladonna , f, it. eig.
schoone vrouw of schoon meisje, Bot., eene
in al hare deelen vergiftige, ver verspreide
plant van 4 tot 6 voet hoogte, met klok
bloemen van vuilroode kleur en-vormige
blinkend zwarte, naar kersen gelijkende
bessen; hare giftstof heet bij uitnemend
rop i n e ; wolfkers, groote nacht--heidat
schade, besdragend doodkruid, dolle bessen (het sap evert een blanketsel op, dat
aanleiding gegeven 'heeft tot den naam).
Bellande, z. bijlander.
Belle-alliance, f: r. (spr. bell's fl d ngs' ),
schoon verbond, de naam der pachthoeve,
vermaard geworden door den slag van Waterloo, l8 j unij 1815.
Bellerophon, m. gr. Myth., zoon v. Glaucus , moest uit zijne vaderstad Corinthe
vlugten, dewijl hij bij ongeluk zijnen broeder P i r r e n us op de j agt had gedood; hij
vond eerst bescherming bij den koning
P r oe t u s V. Argos; doch laterzond deze hem
naar zijnen schoonvader I o b a t e s, met
eenen brief, waarin hij dezen verzocht, B e 11 erop ho n te willen van kant helpen; van
daar Bellerophons-brief, z. v. a. Uriasbrief (z. a.).
belles-lettres, pl. fr. (spr. bell' lettr'),
de zoo genoemde fraaije letteren of schoone
wetenschappen, de dichtkunst, redekunst;
belletrist, m. (zamen getrokken van belleslettriste), een vriend, een kenner, een oefenaar der fraaije letteren; belletristerij, f.
de overdrevene, zotte zucht tot alles, wat de
fraaije letteren betreft; belletristica, f.
de kennis en beoefening der fraaije letteren; belletristisch, wat tot de fraaije letteren behoort.
Bellevue, z. belvedere.
. belliqueus, fr. (spr. --keus;. eig. belliqueuv , lat. bellicósus) , krijgszuchtig,
strijdhaftig.
bellissimo , it. (spr. — lies—) , zeer
schoon.
" Bell-Lancastersche methóde, de leerwijze V. h. wederkeerig onderwijs, naar de
uitvinders Bell en Lancaster zoo geheeten.
- bello modo, lat., op goede wijze.
bellum internecinum, lat. , een verdelgingsoorlog, een krijg op leven en dood;
Bellóna, t: lat. Myth., de krijgsgodin; bellonion, n. een door Kaufmann in Oresden uitgevonden speeltuig, dat verscheidene veelstemmige, met pauken begeleide
trompetstukken speelt.
Belomantie, f. gr. (v. belos, een pijl), de
kunst om uit gewijde en met allerlei teekens
voorziene pijlen of staven tiaar te zeggen.
Beluga, m. (v. h. russ. bj el uj, °wit), 111. H.,
de witvisch, de russ. naam v. eene groote
steursoort; de beluga of belugasteen, de
steursteen , een steenharde klomp , zoo
?
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groot als een hoenderei, dien neen soms in
de nier der groote steuren vindt.
Belvedére, n. it., of bellevue, f. fr. (spr.
bell'wu),. schoonzigt, een schoon uitzigt.
eene plaats, van welke men een schoon ge
-aigt
heeft.
Be'-mol of B-mol, it. Muz. , de zachte
toonsoort, de zachte B, in tegenoverst. van
B-dur.
Ben, schotsch en iersch: bergspits, b. v.
Ben-Lomond; hebr.: zoon; van daar in
zamenstelling Bendavid, Davids zoon ,
Benjamin, de zoon des geluks, der regterhand; een lievelingskind, troetelkind. o
Ben, bennoot, z. behennoot.
Benáres, m. oostindische zilverstof, zoo
genoemd naar de stad van gelijken naam.
Benda, een afrikaansch gewigt, = :64'
ned. ponden.
Bendak, m. in Perzië een hoogk, muts vormig hoofddeksel der Dervischen.
bene, lat., goed, goedaardig; benedicéren,
wijden, zegenen; van daar benedijen,.prijzen, zalig prijzen, zegenen; het benedacate,
woordel. spreekt den zegen 1 het tafelgoed
tot den maaltijd in kloosters; de zegen
zegen; benedicta viridie, het-spreking,d
goudzaad der alchimisten ; Benedictus,
mansn.: de gezegende (vr. Benedicta en
Benedictine); benedictijner, een monnik
van de orde van St. Benedictus, de oudste
monnikenorde der R.. K. kerk; benedictspenning, eene gewijde munt als amulet of
behoedmiddel tegen tooverij; benedictie, f.
de zegen, zegenspreking, inz. z. v. a. bene dictio sacerdotálas, lat., de priesterlijke zegen, de inzegening van den echt; benedietionarium, n. een kerkboek met de formulieren der inzegening.
Beneficium, n. lat. (v. bene, wel, en facere, doen), of beneficie, f. de weldaad, begunstiging, regtsweldaad; leen; voordeel,
nut, gewin ; eene geestelijke waardigheid
met inkomen verbonden, prove, prebende,
in 't algemeen een ambt, post of voordeel
uit gunst verleend, b.. v. in de roomsche
hierarchie eene abdij, een kanonikaat, eene
proostdy, enz.; benefiei, pl., Astrol., heilaanbrengers, zegenaars, de naam der planeten Venus en J upiter bij de sterrekijkers;
beneficium juris , - lat. , de regtsweldaad,
het voorregt, b. v. benef. abstinéndi, het
regt der kinderen om van de vaderlijke nalatenschap af te zien; b. appelldndi, het
• rept v. beroeping op eene hoogere regtbank;
b. cleri, eene oud-eng. wet, krachtens welke
een misdadiger, die voor de eerste maal zich
vergrepen had, in geval hij lezen kon, niet
met den dood , maar met eene geldboete
werd gestraft ; b. cessions bonórum, de
vergunning tot den afstand v. goederen
(aan schuldeischers); b. competentiae, het
kostregt; de vergunning aan den schuldes
naar om- zooveel van het zijne te: behouden,
.
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als hij noodzakelijk tot zijn levensonderhoud
behoeft; b. cum cura, een met zielezorg verbonden kerkambt; b. deliberdncli, het overwegingsregt, vergunning van eenen hedenkenstijd voor de aanvaarding, eener erfenis;
b. ecclesiact,cum, eene kerkelijke prebende;
Ii. emigratiönis, hetregt van buiten 's lands
te gaan; b. excussiönis, de regisweldaad van
eenen borg, volgens welke hij de voorafgaande regtsvordering v. den hoofdschuldenaar kan verlangen; b. impubrum of b.
pupillörum, gcregtelijke begunstiging der
onmondigen; b.inventarii, de regtsweldaad,
krachtens welke een erfgenaam, die tijdig
eene opgave der nalatenschap geregtelijk
heeft ingediend, voor de nagelaten schulden slechts in zoo verre aansprakelijk is,
als de nalatenschap toereikt, beneficie van
inventaris; b. liberatiönis , het regt van
ontbinding der borgtogt; b. mulibre, geregtelijke begunstiging der vrouwen ; b.
personãle, persoonlijke begunstiging of bevoorregting ; Ii. regulãre, eene prebende,
die aan eenen ordesgeestelijke (in tegenoverst. V. eenen wereldschen geestelijke)
ten deel valt; b. restitutiönis in int grum,
de regtsweldaad der herstelling in den vongen stand; b. sine cm-a, eene prebende zonder zielezorg; beneficarus en beneficiaat,
rn lat., hij, die een beneficium ontvangt,
een provenier; beneficie -representãtie, f.
beneficie -voorsielling, de voorstelling van
een tooneelstuk ten voordeele van een' tooneelspeler enz. ; beneficiéren , eene wel-

daad bewijzen.
bene meritus, ni. een verdienstelijk man.
beneplacitum, n. lat., z. v. a.placitum.
bene qui latuit, bene vixit, lat., 'wie in
het verborgene leeft, leeft goed.
bene vakte, lat., vaarwel! afscheidsgroet
in brieven, enz., door de pausen hij wijze van
monogram onder hunne bullen gezet.
beneventéren, (uit het lat.), verwelko-

men, wel ontvangen.
benevóle lector, lat., goedgunstige lezer;
benevolent, welwillend, gunstig; benevo
léntie, f. de welwillendheid, genegenheid,
gunst.
bengaaisch vuur, indisch vuur , een

mengsel van zwavel en salpeter, waarbij
men nog andere stoffen, als antimonium,
enz. voegt: de buitengemeen heldere, bijna
geheel kleurlooze, uitte, sterke vlam van
dit mengsel maakt het tot een wezentlijk
deel der vuurwerken en vooral der seinvuren.
Benignus , lat. mansn. : de goedige,
vriendelijke , milde ; benigniteit , f. de
goedheid, goedigheid, minzaamheid, mildheid ; Med. , de benigniteit eener ziekte,
de goedaardigheid derzeive.
Benjamin, z. ond. Ben.

Benno, oudd. mansn.: de rampspoedige,

geplaagde.

BERGAMOT.
Bennoot, z. behennoot.

Bentnaam, in. de toenaam, dien liet ne
schildergenootschap te Rome,-derlansch
b e n t geheeten, weleer aan ieder van zijne
leden gaf; van daar in 't algemeen: bij-

naam, toenaam.
bentschen, bentsjen, bentsen,

joodsch,

( verbasterd v. Ii. lat. benedicre), zegenen
den zegen spreken.
Benzo, f. eene brokkeUge, balsamieke
d. b e n z 0 ë b o o m , (storace
Java, Sumatra enz. ; benzobloemen , het gekristalliseerde genecs
krachtig zuur van de benzoi, dat men ook
ja de salie, vanille, kaneel, beukenschors
en vele paddestoelen aantreft.
Beötiërs, m. gr., eig. bewoners van het
ondgr. landschap Beotië, die voor traag en
dom bekend stonden; van daar een Beötiër,
een traag mensch , een lompert, domoor,
gans; beötisch, cig. uit Beotië; stompzin-.
rug, dom , B. v. een beötisch temperagombars

V.

benzoin) op

-

ij

zm, ent.
be-quaclraat, lat., be-quarré, fr. (spr.
—k-are)„ be-quadratura, (spr. —koeaclratóera) of be-quadra, (spr. —koechiro), it.

Muz., de vierkante B, het herroepings- of
hersteliingsteeken, waardoor eene voor de
helft verhoogde of verlaagde noot weder tot
hare vorige plaats wordt terug gebragt.
Beracha, hebr., een lof- en dankgebed
der joden.
Berat, m. aanstellingsbrieven der turksche pasehaas ens stadhouders.
Berberideën, pl., kruid- of houtachtige
planten, veIker voornaamste kenmerk bestaat in de aan de helmdraadjes vastgegroeide helmknopjes, die v. h. voetstuk tot den
top toe open springen, onder welke familie
de berberis behoort , welker aangename
zure vruchten met suiker geconlijt worden.
Berea, f. it., een klein scheepskanon in
de gedaante eener slang, eene draaibas.
Bercan of berkan, m. (it. barracano, fr,
bouracan, vgl. barchent), zekere uit geitenhaar en wol gewerkte stof, barkan.
Berceau, m. fr. (spr. bersóo), een geweifboog, een overdekt tuinpad, pniëel.
BerengarIrs, Pl., eene geestel. secte, in
de lOde eeuw gestichtdoor Berenger,
die de transsuhstantiatie loochende.
Berenice, f. gr. vrouwenn.: dezegebreng
ster; het haar van Berenice; een sterre
beeld v. zeven sterren bij den staart van den
-

-

leeuw.

Bergamásken , p]., inwoners der stad
Bergamo in Italië; bergamásca it.of
bergomásque, fr. f. een ital. boerendans;
bergamées, pl., bergamische wandtapijten
van weinig waarde.
Bergamót, f. it. (v. de stad B e r g a m o
in italië of B e r a m a in Klein-Âzié, v. a.
van het tûrksch beg, vorst, heer, en armond, peer), bergamot-peer, de heenen- of

BERGEItAC
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vorstenpeer, eene edele soort van peren; ook
eene haar geljkende citroensoort, uit weiker versehe schillen de beroemde b e r g am o t 0 1 i e in Italië en Frankrijk gemaakt
wordt.
Bergerac m. fr. (spr. berzj'rdk) een
aangename fr. wijn, uit de streek van denzeifden naam aan de Dordogne, ook petit
C h am p a g e (spr. petI sjangpdnj') ge-

,

,

heeten.

Bergère, f. fr. (spr. berzjér'), eig. eene
herderin ; een opgevulde gemakkelijke
ruststoel, leuningstoel; ook een eenvoudig
veouwenkapsel; bergerie, f. de schaapskooi;
ook herderslied, herdersdans.
Bergerette, f. ft. (spr. berzj're'tt'), een
drank uit wijn en honig gemaakt.
ergrega1iën, z. on d. regaal.
Beriberie, f. een woord, hetwelk volgens
B o n t i u s in het indisch schaap betee
kent. Men heeft dezen naam gegeven aan
eene soort van slepend rheumatismus of
lendenwee, omdat de zieken, welke daardoor zijn aangedaan, hij het loopen de beweging van het schaap nabootsen; volgens
anderen is de b e r i b e r i e eene ziekte,
welke veel overeenkomst heeft met den Vitus -dans, (z. a.).
Berkemeijer, m. eig. een drinkbeker uit
cenen m e i of tak v. d. b e r k gemaakt,
een drinkgias, kelk, beker.
,

Berkowitz n. russ. schippond, = 10
pud of 163,6 ned. pond.
Berlijnsch blaauw m. eene naar de
stad Berlij n dus geheeten welbekende
verwstof, die uit 52 deelen ijzeroxde en 48
deden blaauwzuur bestaat.
Berline, f. fr, een berlijner wagen, overdekte reiswagen die opengeslagen kan
worden, in de laatste helft der 1 7d eeuw
uitgevonden door Philip de Chiese,
die daarmede van Berlijn naar Parijs reed,
hetgeen den Franschen dit rijtuig dezen
naam deed geven; berIingot of brelingot,
rn. fr. (spr. léngltó), eene berline zonder
bok, halve berline.
Berlingozza, f. it. (spr. berlieng/tótsa),
boerendans; berlingozzo, m. it., eene soort
van eijerkock.
Ber1oque z. breloque.
Berme, f. fr., in de vestingbouwkunde:
een walgarig, svalrand, berm, een smalle
weg tusschen den wal en de gracht; ook in
de waterbouwkunde : eene streek lands, die
voor of achter eenen waterdijk onaange
roerd blijft, als de aarde tot afschutting
van den dam wordt uitgestoken.
en
Bernhard Barend
Bernard
Berrihardine, Barendine, mans- cnvrou
wenn., als of men zeide beeren aard,
b e e r e n h a r •i kraclitkind sterk krachtig kind; beruhardijnen, geestelijken van
de orde van St. B e r n h a r d.
Bernoise, f. fr. (spr. —nodaz'), een Ie,

,

,

,

,

,

,
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vendige dans, Berner-dans (naar de zwit
sersche stad Be r ii).
Berasteen, z. barnsteen.
Beronrs, pl., eene secte, door B e r o a
gesticht, die de ineensmelting der beide naturen van Jezus Christus leerde.
Bern, eene turk. mijl, waarvan er 66 op
cenen graad der breedte gaan.
Berrie of burrie (v. h. oude baren,
dragen), een bekend draagwerktuig, baar.
,

Bersérker., m. oudn. Mrth. (eig. berserl

dat is zonder borstschild, pantserloos), een
geducht krijgsheld die ongeharnast ten
strijd ging en wiens twaalf zonen allen door
dollen moed in het gevecht uitblonken.
Bertha, vrouwenn: de prachtige, schitterende, schoone.
Berthold, mansn.: de schitterende, deftige; v. a. de tot vreugde geneigde.
Bertinische beenderen p1. AnaL. de
hoorntjes van het wiggebeen, zoo genoemd
naar den franschen geneesheer B e rti ii
(spr. berténg).
Bertram mansn. : aanzienlijke zwarte;
V. a. prachtige held.
Bertram, m. (waarsch. uit het gr. pyr^t/sron, wegens haren verhittenden aard),
de vuurnortel, bertramwortel, van seher.
pen smaak en als kwijling bevorderend middel in gebruik.
Beryl m. gr., of aquamarijn, lat., de
zeewatersteen zeegroensteen, een doorzigtige steen van geelachtig groene of zeegroene kleur, kristal (men wil van dit woordons
br i 1 afgeleid hebben); beryllistiek, f. de
waarzeggerij uit spiegels ; bery11um n.
Chem., een metaal, door W ii h 1 e r in 1828
ontdekt.
Bes, m. hij de oude Romeinen= 8 u acia ofas.
Beschermer des geloofs titel der engelsche koningen sedert Hendrik VIT, die
hem als belooning voor zijn boek tegen
Luther van paus Leo X kreeg.
Beschlik of Beslik m. eene turkschc
zilvermunt, omtrent = 5 centen.
Besohores z. b'schores.
Besdin, n. hebr. (eig. bet1s-thn, regthuis), een joodsch geregtshof, jodenraad.
Besestan en besestin, m. in Turkije de
opentlijke markt bazar de plaats der
koopmanswinkels en kramen te Constan,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

(

) ,

tinopel.

Besoin n. fr. (spr. b'zodsng) de behoefte, de nooddrult, au besoin (spr. oo—),
des noods; Mere, adresse au besoin, noodof hulpadres d. i. aanwijzing op eenen
derde in geval de betrokkene de aanne
,

,

,

,

ming van den wissel mogt weigeren; be
sogne f. spr. b'zongj' bezigheid ar
,

(

),

-

,

beid, drukte, beslommering, omslag; lastig werk; Pol., eene raadpleging van ministers en hooge ambtenaren ; besognëren arbeiden, werkzaam zijn; beraadslagen.

BESS!.

I3EZOAR.

Bessi , in. eene kleine venetiaansche
munt, ongeveer = 1 cent. ; 40 bessi's doen
een loro of bijna 21 centen.
Bestek, 1:1. Mar., de bepaling en de aanduiding op de kaart van het punt der
lengte en breedte, waar een stuurman berekent zich met zijn schip te bevinden;
ook Arch., de uitvoerige opgave en omschrijving der verschillende deden van een
te maken werk.
bestiälisch, heestachtig, dierljk; bestialiteit, 1. beestachtigheid, dierljkheid.
Beta , de tweede letter van het gr. alphabet, de b ; oneig. een domkop , uils
kuiken.

gens toeschreef; afgodssteen, wondersteen
]Beukelaar, m. (f r . bouclier, spr. boekli -é),
een schild van eene vierkante gedaante;
oneig. bescherming, hulp.
Beunhaas, m. eig. zolderhaas (v. h. 9ude
beun, zolder, vliering. Toen de ambachtsgilden nog bestonden en hun regt deden
gelden, oefenden onbevoegde, niet in het
gild opgenomen werklieden, uit vreeze voor
ontdekking, hun beroep op den beun uit,
waar zij zich als hazen verscholen, of bij
onraad de vlugt namen), een onbevoegd
werkman, een knoeijer ; inz. een niet aangesteld makelaar.
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Betarcien , z. baschtarden.

Bête, f. fr. (spr. bet), een beest, dier;
onverstandig mcnsch , domkop ; la bite
in het kaartspel, beest, de inzet van den
verliezende, de strafzet ; de bête trekken,
den zet of het spel winnen ; de bête maken of zetten , zijn spel verliezen of
beest worden ; bêtise , f. de domheid, onnoozeiheid; iets doms, een domme streek.
Betel, m., betelpeper, f. eene slingerplant
in Azië met roodsappige , bittere en weirie
kende bladeren, die, gemengd met a r e k a,
door mannen en vrouwen in 0. Indië , in
gouden, zilveren of geringer doosjes en in
zakjes bij zich gedragen en gedurig gekaauwd worden; vgl. are ha.
Bethësda , plaats der barmhartigheid,
oord der genezing, Joh. V.
Bethiehemieten , eene augustijner-orde,
door paus Innocentisis XE gewijd, en
door Pierre de Bethencourt in 1660
te Guatimala gesticht ; zij houden zich inzonderheid met het verplegen van kranken bezig.
Eetiquets, p1., kleine stukken van een'
groen-blaauwen steen , ai ris genaamd,
met een gat in het midden, die men in
Afrika als geld en als opschik gebruikt.
Beton , m. fr. (spr. —tong) , eene uit
waterkalk en kiezeizand bestaande massa,
die aanvankelijk week is, daarna, zelfs onder het water, hard wordt en voor gebouwen tot hechten grondslag dient ; van daar
fondamenten op beton , grondslagen op
zulke kalk.
Betonïe, 1'. (lat. betonca), Bot., eene
inlandsche plant met groote, donkerroode
of vleeschkleurige bloemen ; de wortel der
plant werkt braakwekkend en purgerend;
ook de bladeren worden als geneesmiddel
gebruikt.
Betty en Bettine, z. V. a. Elisabeth.
g

Betuline . II. flW lat. (v. h. lat. betulla,

berk), Chem., berkenkamfer, eene eigenaardige plantenstof, die men in de schors
der herken vindt.
Betylus , m. eene soort van steen, waarvan men de oude afgodsbeelden maakte,
en waaraan men wonderbaarlijke vermo-

Beurré-blanc, m. fr. (spr. —bidny),

Bot., de witte boterpeer ; beurré-gris, fr.
( spr. — g un), de graauwe boterpeer.
Beurs, f. een geldbuidel; eene turk.
sche rekerimunt, welker naam ontstaan is
uit bet gebruik om het Veld, dat in de
schatkist van den grooten heer wordt ne
dergelegd, in lederen buidels bij altijd gelijke sommen af te passen; de zilverbeurs
bedraagt thans 500 piasters of 72 ft 76 gI.,
de goudbeurs omtrent 18000 gi., terwijl
deze op-het einde der 1 8de eeuw meer dan
72000 gi. bedroeg; de plaats of het openbaar gebouw, waar de kooplieden wegens
hunne zaken bijeen komen.
Bever, z. castor.
Bevue, f. fr. (spr. bewd)

, eene verzieeene feil uit onachtzaamheid, misgreep; in gemeenzame taal : eenbok, flater enz.
Bewindhebber , m. de bevelvoerder,
de eerste opzigter of bestuurder eener
scheepsuitrusting, inz. van de gewezene
oost- en westindische compagnie.
Bexis , f. ge., de hoest.
fling,

Bey,

Z.

Beg.

Bezaansmast , . de achterste, kleinste
mast op een schip; bezaanszeil of bezaan,
het zeil aan dien mast, schoverzeil ; men
houdt het woord voor eene verbastering
van het it. wezzana , afgeleid v. mezzo,
midden, zoodat bezaansmast eigentlijk
rniddenmast zou beteekenen.
Bezette, f. fr., rood blanketsel, spaansch
floers, sterk met cochenille geverwd dun
linnen, blanketsel- of verwiapjes tot roodblanketten en het kleuren der confituren,
geleiën enz.
Beziers , m. fr. (spr. bezi-é), eene soort
van witte Bordeaux-wijnen.
Bezar ,, bezoarcis , m. (perz. bddza/tr,
van bâd, ,vind , en zaltr , vergift , dewijl
hij het gift in den wind jaagt, d. i. verteert), de bezarsteen, eig. tegengift, een
steenaardig ligchaam, dat men in de maag
en het darmkanaal van verscheidene dieren, b.v. de bezoar -antilope of -gazelle, hertegeit, vindt, en waaraan men
'weleer eene buitengemeene kracht als geneesmiddel en tegengift toekende; be-

BRAVA.
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zoardYca, pl. , tegengiften , geneesmiddelen tegen vergiften.

pole , m, een boekhandelaar; bibliotaaph,

-

Bhava, Bhagavan , Bhaghis, ind.

Myth., namen van S i v a (z. a.) als goeddoend wezen.
Bhavani, Parvati, Gang&, ind. Myth.,

namen, die de oppergodin P a r a s a c t i
(waarsch. dezelfde als M á y á) als gade
van Siva draagt.
bi , een voorvoegsel van vele vreemde
woorden, dat hunne beteekenis verdubbelt,
twee, tweemaal.
Biaisement, n. fr. (spr. biéz'mdng), of
biaiséring, f. het afwijken van de regte
linie., de kromming; de uitweg, omweg,

uitvlugt.

Biambonies , - pl. Mere. , oostindische
weefsels uit boombast, schorszijde.
blanco , it. z. blanc.
Biárde , f. eene door B i a r d uitgevon-

den weefmachine.
Biasse, f. fr., ruwe . levantsche zijde.
bibacéren , iron. (van het lat. bibere),
gaarne een glaasje drinken, (leppen ; biba
eiteit, F. drinklust, drankzucht, geneigd
drinken ; bibále, n. lat. , een-heidto
drinkgelag; pl. bibaliën, drinkgelagen;
ook drinkgelden, fooitjes; bibámus, laat
ons drinken, gedronken ! bibére ad numerum, lat., bij het gezondheiddrinken een
bepaald getal glazen ledigen ; biberon, m.
fr. (spr. —rong), eene zuigflescli, pijpkannetje ; ook z. v. a. bibas, m. lat., een drin-

kebroêr, zuipert.
Bibi of bibis, m. een kleine vrouwenhoed met een kort scherm .
Biblia, f. pl. (v. h. gr. 'biblos, fr. biblion,
n. boek, boomschors, waaruit in het nederd.
bijbel als sing. ontstaan is) , de heilige
schrift, de goddelijke boeken , geloofsoorkonden : biblia sacra; bibliognosie, f. de
boekenkennis , de aanleiding tot boekenkunde; bibliognást, m. een boekenken ner; bibliograaph, m. fr., een geleerde boekenkenner, boekvorscher, ei g ent. boekbeschr ver ; bibliographic, f. boekbeschrijving boekenkennis, de in- en uitwendige
kenis en beschrijving van boeken, oude
handschriften enz.; bibliográphisch, boe kenkundig, boekbeschrijvend ; bibliola tile, f. de bijbelaanbidding, bijbelvergoding ; bibliolithen , pl. gr., bladerafdrukken op steen ; ook de door vulcanische nitbarstingen verkoolde handschriften, bibliologie, ' f.' gr. , de leer van het boekenwezen ; ook verhandeling over de bijbels ;: bi=
blioaiaan, m. gr. , een allerijverigst boe
boekengek ; biblioma--kenvrzaml,
nie, f de boekenzucht, de hartstogtelijke
liefhebberij van boeken ; ' bibliomantie, f.
bet waarzeggen uit toevallig opgeslagen
bijbelplaatsen ; bibliophilus, m. gr., een
boekenvriend. minnaar van boeken, bibliophilie, F. de liefde voor boeken , biblio-

ij
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in. een boekenbegraver, iemand, die boeken bezit en niet gaarne het gebruik daarvan aan anderen vergunt; bibliotheek, f.
de boekenzaal, boekenvoorraad, boekenschat, boekverzameling, boekerij ; bibÍiothecarius , m. de opziener eenvr biblioth eek, boekenbewaarder ; biblisten , pl.,
godgeleerden, die zich uitsluitend aan den
bijbel houden zonder acht te slaan op de
traditie ; biblistiek , f. de bijbelkunde, kennis van hetgene den bijbel betreft, b. v. zijne
verschillende uitgaven en overzettingen.
Biblolithen ,

pl. gr. (v. biblos, boom-

schors, bast), boomschors -versteeningen.
Bicamerismus, m. nw lat. Pol., het stelsel van twee kamers in de vertegenwoordi-

gende staatsinrigting ; bioamerfsten, de
aanhangers van dat stelsel.
Bicapsulair , fr. Bot., eene plant, die
twee zaadhuisjes heeft.
Biceps, m. lat., met twee gezigten, een
bijnaam v. Janus ; Anat. , de tweehoofdige
-

armspier.

Bicephalium, n. lat.-gr. Med., eig. een
dubbelhoofd; een groot hoofdgezwel. ..
Bicêtre, n. fr. (spr. bisétr'), eene gevangenis, een tucht- en dolhuis nabij Parijs.

Bichet,- m. (spr. bisjé), eene voorm. fransche korenmaat, schepel, = 13,008 litres
of ned. kan.
Bicho, m. sp. (spr. bi-tsjo) en port., een
huidworm; bieho del culo, (spr. — kóelo),
eene daardoor -verwekte ziekte in Peru, Brazilië enz.
Bichon, m. fr. (spr. bi-sjong), een klein,

langharig hondje, leeuwtje.
Biciniurn , n. nw lat., pl., biciniën ,
Muz., een - tweestemmig zangstuk; ook een
stuk voor twee trompetten of horens.
bicolor, lat. Bot., weekleurig.
biconcaaf, m. lat., dubbelholrond, aan
beide zijden holrond ; biconvex , dubbelbolrond, aan beide zijden bolrond.
Bicoque, F. fr. (spr. —1€ók'), Bene slechte
kleine vesting, ellendig stadje, een nest, gat.
Bicórnen, pl. (v. h. lat. bicornis), tweehoornige dieren.
bicqueteren, z. biqueteren.
Bidactylus, m. lat. -gr. N. H., een vogel

met twee teenen, gelijk de struisvogel.
Bidens, m. lat., een tweetand, haak met
twee tanden; ook eene plant met bloemen,
welker rand of limbus twee tanden heeft.
Bidet, m. fr. (spr. bidé), een klein paard,
hit; eene soort van leuningstoel; Bene vrouwen- badkuip.
biduum, n. eene tijdruimte v. twee dagen; intra biduum, binnen twee dagen.
Biënnium, n. eene tijdruimte v. twee jaren; biënnaal, tweejarig.
Bien public, fr. (spr. bjèng publiek), het
openbare welzijn , 's lands welvaart, het
gemeene best.

BIENSEANCE
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Biensance, f. ft. (spr. bjngsedng$'), de

welvoegelijkheid.
bien venu, fr. (spr. 1jéng-weni), welkom.,
aangenaam bienvenue, f. dc welkomst, het

welkommaal.
Biester, z. bister.
Bifrost,oudnoord. Myth., naam, dien de
E d da geeft aan eene driekleurige brug,
welke den hemel met de aarde verbindt, en
eigentlijk de regenboog is; zij is gloeijend,
opdat de booze geesten haar niet zouden
overgaan, en zal aan het einde der wereld

worden afgebroken.
1

Bifurcãtie, f. nw lat., de vorks- oftandsgewijze verdeeling of splitsing in twee takken of tanden, b. v. bij aderen enz.
Biga, f. lat., een tweespan, een mettwee
paarden bespannenwagen.
Bigamie, f. lat.-gr., de dubbele echt,
het huwelijk van eenen man met twee
wen, of van, .eene vrouw met twee mannen
te gelijker tijd; tweewijverj, tweemannerij;
bigámisch , dubbelgetrouwd ; bigamist,
m. en f., hij of zij, die dubbel gehuwd is,
twee vrouwen of twee mannen heeft.
bigarré, fr. (spr. bigltarI), bigar, bont,
veelkleurig, gesprikkeld, gemengeld ; biveelverwig maken,
garréren
schilderen of opsieren; higarrure, het bontkleurige, velverwige; Log., de vermenging
van edele en platte woorden en uitdrukkingen in liet spreken en schrijven; bigarreau,
m. (spr. bgIiaró) of bigarélle, f. Bot.,
de bonte spaansehe kers.
Biggel, m. N. H., een oostindisch dier
van de grootte eens rendiers met zwarte
hoornen en zwarte gespleten hoeven.

bontkleurig„

Bignona, fr. Bot. , eene welriekende
indische plant, de trompetbioem, indiaan-

sche jasrnyn.
Bigonzio , in. it. (spr. btgltóntsio) , rn
eene \ijnrnaat in Venetii, = 51,5 neder
kan.
-landseh
bigot, fr. (waarsch. ontstaan uit ons bi,
bij, en God) , schijnheilig, schijnvroom,
fijn, femelend; een bigot rnensch of bigot,

een schijnheilige,schijnvrome, fijnman,
femelaar ; vr. eene bigotte ; bigotterie,
overdreven vroomheid, £, schijnheiligheid,
huichelarij; bigottismus, m. bijgeloof, valsehe godsdienstigheid, geveinsdheid.
]Bijlbrief, f. (v. h. zweedsch byla, bonwen), de getuigenis v ., d. scheepstimmer
man of de regering omtrent den behoorlijlijken bouw v. een schip; het schriftelijke
verdrag omtrent den bouw v. een vaartuig;
schuldbekentenis voor gelden, die tot eenen
scheepsbouw zijn opgenomen.
Bijlander, belander , m. een tweemastschip tot goederenvervoer op de ri
vieren, een binnenlander , lastschip van
ongeveer 80 tonnen; ook een klein platboomd vaartuig.
bijleggen, Mar., de vaart van het schip

BILLEVESEES,

stremmen door het tegen den wind te houden.
Bijou, n. fr. (spr. bizjde), kleinood, kostbaarheid, versiersel, jawed, in 't algemeen
een klein fraai, kostbaar voorwerp tot opschik; ook wel een klein lusthuis, een pronkvertrekje; bijouterie, f. de fabriek van of
de handel in juweelen of kostbaarheden;
ook sieraden, opschik , kostbare voorwer
pen ; galanteriën ; bijoutier, rn. (spr. bizjoeti-e'), de handelaar in, de maker van
kleinooditn, versiersels enz.
Bilan, z. balance.

bilateraal, m. lat., tweezijdig, naar twee
tegenovergestelde zijden gerigt; bilateraal
contract, n. een wederzijds verbindend
verdrag.
Bilboquet, n. fr. (spr. bielbo/èé), een vangerije, balvangertje, zeker kinderspeelgoed;
een bekerspel; een duikelaartje, een popje
of beeldje, dat altijd, hoe ook geworpen,
regtop rijst.
Bilam, m. hebr. naam.: volksoverwinnaar.
biliair, (het lat. buis, gal), de gal betreffende; bilieus, gallig, galzuchtig; buis
atra, lat. zwarte gal, z. v. a. melancholie;
biliósa, Med., galaanzettende middelen.
Bilimbi, z. averrhoë.
Biljoen , n. (fr. billon , spr. bieljdnçj),
slechte zilvermunt; biljoengoud, -zilver,

goud of zilver, dat meer dan de helft bijmengsel heeft; billonnage, f.(spr.—'nclazj',
de handel met verboden geld, de geldsnoeijerij; billonneur, rn. die dien handel, dat
werk drijft.
Bill, f. (oudd. regt, van daar h i 11 ij k,
onbillijk enz.) eng., het parlementsontwerp eener wet.
Billard, n. fr. (spr. bieijciar, doorg. bielfart), haltarel, truktafel, biljart; bille, f. de
ivoren speelbal op het biljart; billarcléren,
den bal tweemaal in eenen stoot met de
q u e u e aanraken; ook twee ballen te gelijk
voortstooten ; van paarden: de voorpooten
bij het gaan buitenwaarts werpen.
. Billet, n. fr. (spr. biejét), een briefje,
band-, uitnoodigingsbriefje, toegangsbewijs,
. bezoekkaartje, briefje van inlegering of inkwartiering ; Mere., kwijt-, schuldbriefje;
ook een lot, lotbriefje; billet ci ordee, een
eigen, 1. i. aan den trekker -zelven betaalbaren wissel; billet auporteur, een aan den
toonder betaalbaar briefje; billet d' amour
(spr. bielfé d' amour) of billet doux (spr.
bieljé- doe), minnebrielje; billetéren, Waren met prijsbriefjes voorzien; de inkwarieringbriefjes voor de soldaten schrijven en
bun eene huisvesting aanwijzen; billeteur, m. die briefjes uitgeeft, vooral ter inkwartiering.
Billevesées, pl. fr. (spr. bieljew'ze'e, eig.
balle souffie'e, opgeblazen, met wind gevulde bal), zoLtepraat, gewawel, 1 a r i fa t i.
-

BILLIOEN
iflioen, fl (Ir. le billion), duizendinaal
duizend millioerien of een millioen van dcii
tweeclen rang.
Billot, n. fr. (spr. bieijó), stang der koppelpaarden; klos of kleppcl aan den hals
van bijtzieke hondcn
Bimater, bijnaam van Bacchus, betce
die twee moeders gehad heeft. -kend:
Bim-basehi, rn turk. (cig. bing-baschi,
van binçj, duizend, en basch, aanvoerder),
een aanvoerder van duizend, overste, als
militaire graad.
Bimbeloterie, f. fr. (spr. bdngb—), handel in speelgoed, speelgoedfabrijk.
Bimester , n. lat. , een tijd van twee
maanden.
binair, nw lat. (van bini, twee aan twee),
uit twee eenheden zamengesteld, tweedee
in tweeën splitsend ; binarisehe-lig,zch

rekenkunst, z. v. a. dyadiek (z. a.);biné

ren, R. K., tweemaal op eenendag mis lezen.
BinocIflum, nw. lat. ofbinoculair -teles-

koop, lat.-gr., n. dubbele verrekijker, met
twee buizen voor de beide oogen, dubbelkijkers, het eerst vervaardigd door Lipper
sein te Middelburg in Zeeland; tegenwoor-.
dig zijn zij, onder den naam van binocle,
enkel als tooneel- en zakkijkers in gebruik.
binómisch, lat.-gr., tweedeelig, tweeledig, b. v. in de wiskunde a ± b of 5-3;
binömum , n. eene tweeledige getallengrootheid (door ± of— verbonden); binomiaal theorënia, n. de merkwaardige for-.
mule, waardoor eene magt van een bino
mium uitgedrukL en ontwikkeld wordt; zij
heet doorgaans binomium van Newton,
omdat deze eng. geleerde het eerst toonde,
dat zij voor alle soorten van exponenten
geldt; binomiaal -coiffficiénten zijn in de
binornische formule de enkel van den exponenL afhangende factoren der afzonder
lijke leden.
binubus, m. nw lat., een tweemaal gehuwde.
Biodésmus, m. gr. (van bios , leven)
Med. , levensband ; biodynamie of biodynamiek, f. de leer der algemeene levenswerkzaamlieid ; biograaph , rn. levensbe
schrijver; biographie, f. levensbeschrijving,
levensgeschiedenis , levensloop ; biogrâ
phisch, levensbeschrijvend; bioraphiek, f.
de kunst om levensbeschrijvingen te vervaardigen; biologie, f. levensleer, levenskunde; biolychnon, n. de dierlijke warmte, het levensvuur ; ook het levenslichtje
( eene vloeistof, tot bijgcloovige oogmerkcn
nit menschenhioed bereid); biometrie , levensineet- en rekenkunst; biosophie, f. levenswijsheid ; biothanàtus, m. geweldige
dood; biotomie, f. de leer van de levens-afdeelingen.
Biólca , f. eene ital. landmaat , van 50
tot 100 ned. roeden.

BISSCHOP.89
bipartéren, lat., in tweeën deelen, halveren; bipartitìe, f. deeling in tweeën, halvering; z. ook bisectie.
Biquaciraat, fl de vierde magt van eene
grootheid, b. v. 2 2X2X2 X2=1B,
het dubbelvierkant : (xe)'.
biquettéren, fr. (v. biquet, goudschaal),
op de gondschaal wegen; valsehe munt onder goede mengen ofdaarvan scheiden.
Biribi, n. een in italië gebruikelijk kansspel, bankspel.
Birouche, f. fr. (spr. birdesj'), een ligte
jagtwagen; z. ook barouche.
bis, lat. Muz. , tweemaal , dubbel, nog
eens; bis dat, qui cito dat, lat., wie spoedig
geeft, geeft dubbel, d. i. dubbel aangenaam.
Bisam, z. niuskus.
Bisanter, z. byzantijner.
Bisbille, f. it. (spr. biesbIelfe),

geschil,
oneenigheid, gekijf, gehaspel.
Biscayer, m. eene soort v. snaphaan, die
zeer ver draa gt ; ook kogels, die gewoonlijk
bij het schrootvuur gebruikt worden.
Biscestie, z. beczcestie.
Biscitan , n. overdekte

marktplaats in
Constantinopel, voorzien van alles, wat een
ruiter tot uitrusting van zich en zijn paard
noodig heeft.
Biscotin, n. fr. (spr. bieskoteng), rond,
hard en bros broodje, suikerplaatje.
Biscuit, n. fr., cig. tweemaal gebakken,
beschuit, tweebak; suikerbrood, ook scheepsbeschuit; ruw, nog onverglaasd porselein;
halfgare, niet tot blussching geschikte stukken bij het kalkbranden.
Bise, f. fr. (spr. biez'), denoordenwind.
Biseau, m. fr. (spr. bizó), schuinsch vlak,
scheve kant of baan, a'fgeslepen rand; lip
eener orgelpijp.
Biséctie , f. nw lat. , deeling in twee
helften.
Bisette, f. fr. (spr. bize'tt'), smalle, germge kant van garen, garenkant, boerenkant.
Bismori , m. nw lat. , groot verdriet,
ergernis, kommer, hartzeer.
Bismuth , n. (nw. lat. bismuthum),
Chem., aschtin, aschlood, blinkend tin, in
den handel ook spiegeltin geheeten, omdat
men het sedert eenigen tijd tot het verfoe
liën der spiegels aanwendi; ook pareiwit,
omdat zijne eenige in gebruik zijnde verbinding (het ondersalpeterzuur bismuth)
onder anderen ter vulling v. valscheparels
wordL gebezigd , een roodachtig wit, zeer
bros en ligt oplosbaar metaal, reeds bekend
hij de Ouden, die het met lood en tin verwarden.
Bison, m. (lat. bison, van het oudd. w i S a n t, w is e n t) , de bultige stier, de buffel
of buffalo der Noord-Amerikanen.
Bisque, f. fr. (spr. biesk'), eene krachtige soep van kreeften, gevogelte enz.; ook
het voorgeven in het spel.
Bisschop, m. (gr. episkópos) het geeste12

BISSECTIE.

BLANC.

lijk opperhoofd eener gemeente; ook een
bekende drank uit warme wijn, suiker en
specerijen bereid.
Bisséctie, f. lat. Geom., verdeeling van
cenen hoek, eene lijn, enz. in twee gelijke
deelen, halvering, ook bipartitie.
Bissextuni, n. of bissectus, m. lat., de
dag, die om de vier jaren na den 24sten
februarij wordt iiigevoed, de schrikkeldag,
de ingelaschte dag.
Bisshamie, bizehami, pl, naam van 40
doofstommen aan het hof des turkschen
keizers.
Eister, fl. fr., eig. bistre (laagd. b i est er, donker, leelijk), roetzwart, roetbruin
tot graveren en wasschen van teekeningen.
Bisti , m. kleine perzische munt , ongeveer = 20 centen.

it. Muz., het snel overspringen van dc eene
toonsoort in de andere.
Bizotine, f. Mere., eene soort v. levantscise zijde.
blaauwe maandag , eertijds de jmaandag voor het begin der vasten, dewijl men
dan de kerken wit blaauw plagt Ie behangen. Aanvankelijk hielden de werklieden
slechts op dezen maandag rustdag, doch allengs lieten zij op alle maandagen in de
vasten en later op alle maandagen in het
jaar den arbeid na, en de regering moest
eerlang het vieren dier blaauwe maandagen
door strafwet t en beperken.
Blaauwkous,(hoogd. Blaustrumpf), een
spotnaam , in Duitschiand aan verraders,
lasteraars , verspieders, verklikkers gegeven, afgeleid van de blaauwekousen, die
voorm. de lijfbedienden der groote heeren,
als ook de stadsdienaren droegen. In Engeland duidt men met blaauwkoiis (blue
stocking spr. bloc—) , vrouwen aan , die
vertooning maken met hare geleerdheid, en
bier stamt de benaming af van zekere dame
ti1lingfleet, lid van een der geleerde-vrou
wengenootschappen te Londen, die steeds
blaauwe kousen droeg.
Black-mail, n. (spr. ble'k- meel), helasting
in Noord-Engeland, betaald voor bescherruing tegen de roovers.
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Bistoquet . m. fr. (spr. 1istokè), bij het

biljart eene platte en aan het einde afgeronde queue, waarvan men zich vroeger
bediende om het billarde'ren te vermijden.
Bistour, m. fr. (spr. 7a'estoer'l) , Chir.,
een insnijdingsmes der heelmeesters, ve1ks
naam afkomstig is van de stad Piston, waar
vroeger de beste fabriek van deze soort van
instrumenten bestond. die men pistorienses gladii noemde; bistournage , f. (spr.
biestoerndazj), hij veeartsen: eene manier
om de dieren door omdraaijing der zaadvaten, zonder de ballen weg te nemen te ontmannen, lubben, ruinen.
Bisamer pond, dcensch gewigt v. twaalf
pond, waarvan er drie in eene w a a g gaan;
het deensehe pond is = 0,499 ned. pond.
Bit, f. zilveren munt op Barbados, vroeger voor 37 centen gangbaar.
Bitümen, n. lat., aardpek, aardhars, jodenlijm; bitumineus, aardpekachtig, hars-,

jodenlijmachtig.
Biválven, p1. nw lat. N. H., schaaldieren
met twee schalen , als met een scharnier

verbonden.
Bivouac. m. fr. (spr. biwoedk van het
oud nederd. biwake, bijwacht), nachtwacht In 't leger onder den blooten hemel
bivouaquéren , nachtwacht houden, den
nacht onder de wapens in de open lucht
doorbrengen, legeren zonder tenten.
Biza, f. zilveren munt in Pegu, ongeveer
=2g1. 50 et.

Bizantijn, z. byzantijnen.
bizar, bizarre, fr. (spr. bizdr' , van het
arab. baschara , blijde zijn ; van daar
spaansch bizarro, prachtig, heerlijk, grootmoedig, voorts in 'toog loopend enz.), zon-

Bladgoud, bladzilver , n. tot dunne

blaadjes geslagen goud en zilver; bladtin,
dunne met lood vermengde bladen tin, ter
bekleeding van electrische flesschen, thee-

bussen enz., tot omwikkeling van chocolaad, appelsuiker enz.; in den handel noemt

men zejob offoelie.
blaesus, lat., opwaarts gebogen, verhogen;
lispelend, belemmerd van tong; blaestas,

het lispelen, de belemmerde spraak.
Blafard, m. fr. (spr. blafaar) een bleekert, witte moor, z. v. a. albïnos, kakkerlak
(z. a.).
Blaffer, blaffert, m. zeker aanteeken
op kantoren; eene oude zilveren munt;-boek
eene keulsche munt, = 1 gulden.
Blame, m. fr., blaam, berisping, schimp,
schande , kwade naam, eerschennis , achterklap, laster; blameren, laken, berispen,
in kwaden naam brengen, beschimpen, onteeren , belasteren ; blamâbel , berispens

-

waard. laakbaar.

Blamûzer, m. munsterSelie rekenmunt,
=: 3 gulden.
blanc, fr. of blank (nederd. van bunke n), wit, blank, helder, rein; onbeschreven; eerie blanke kaart, carte blanche Fr.

bizard, (spr. bizdar) of bizarre, m. Bot.,

(spr. kart' blangsj'), kaart in de hand
zonder figuur; fig. volmagt om in eene zaak
te handelen ; blanc-manger (spr. blang
manzje), n. fr., witte gelei van suiker, room

een zonderling, eene anjelier of tulp, die
behalve de grondkleur nog met twee onderscheidene kleuren gestreept is; bizarria, f.

laten, Mere., wit, onbeschreven of oninge-

derling, wonderlijk, grillig, luimig, mal;
bizarrerie, f. wonderlijkheid, grilligheid,
vreemdheid, een ongerijmd., zot gedrag;

en hertshoren; blank verses, eng., rijrn
in blanco of in bianco (it.)-bozevrn;

BLANCHARDISTEN.

BLITUS

vuld laten, b , v in het schrijven van wissels en volmagten eene plaats open laten,
01fl later eenen naam, eene som enz.te kunnen invoegen; bianco staan, eig. in 't wit
staan, d. i. de aanneming des vissels door
den betrokkene geweigerd zien; in blanco
staan beteckent ook, de traies of wissels
van een ander accepteren, zonder daar-

schilderen ; b1asonnst of blasonneur , m.
een wapenkenner,, blazoenkundige.
Blasphemie, fr. gr. (v. blaptein, schaden
enpMlë, de naam, de faam, eig. hetzelfde
als blaam, dat misschien daaruit is zamengetrokken ; godsiastering; majesteitshoon';
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lastering ; blaspheméren , godsiasterlijk

spreken, vloeken; in kwaden naam brerivoor behoorlijk gedekt te zijn; ook voor- gen ; blasphénsisch , blasphematórisch,
schot geven, zonder zekerheid of waarborg; godsiasterlijk, onleerend.
Blechropra , fr. gr. Med. , de vroegere
blanco -crediet, open crediet, enkel op persoonlijk vertrouwen berustend, zonder dat naam van de slepende zenuwkoorts.
Bleminijen, pl., zekere mismaakte mende credietgever gedekt is; blancos, pl. Pol.,
schen, die het hoofd op de borst dragen.
aanhangersvan onbeperkte alleenheerschap
B1ennemsis, f gr. (v. blenna, slijm),
Pij in Spanje ; blankét, blanquet, blancseing, n. fr. een blad papier, dat enkel met het sljmhrakcn; blennochesie, f. de verslijming v. h. darmkanaal; blennoideus, a, urn,
acne handteekening is voorzien; blanché
slijmaarclig ; b1ennoptsis, f. de slijmhoest,
ren, blank maken; in keukentaal: vleesch
op kolen of in kokend water doen zieden om borstzinking ; blennopssis, f. de slijmuithet daarna op te vullen; bij tuinlieden: bla- werping ; blennopra , f. de sijjmkoorts;
den van salade, selderij enz. in zand steken blennorrhagre, blennorrhcea, f. de slijni
vloed , slijmontlasting ; blennösis , f. de
om ze blacker te maken.
Blanchardlsten , pl., aanhangers caner slijmziekte ; blennothörax, m. de borstversecte , gesticht door den pastoor Blan- slijming ; blennurie , f. het slijm wateren.
BlepharItis, f. gr. (v. blepltâron, n.
chard, die paus Pius VII beschuldigde,
dat hij door zijn concordaat met Napoleon ooglid), ooglid -ontstekiug ; blepharoph y ma, n. ooglidgezwel ; blepharoplastiek, t'.
den opstand had gewettigd ; blanchardIs
de ooglidvorming; blepharoplegie, f. oogmus, m. de leer van pastoor Blanc hard.
Blanche, toenaam der koningin weduwe lidverlammning; blepharoptösis £ de zakking van het bovenste ooglid ; blepharovan Frankrijk, ontleend aan de witte klee
ding, die zij na den dood haars gemaals pyorrhaia, f. ettervloed der oogleden, vooral bij pasgeborenen ; blepharospásmus,
pleegt te dragen.
ffi. ooglidkramp ; blepharophthalmie, f.
Blandus, lat. mansnaam: de vleijende;
vr. Blandina ; blandiéren , vleijen , lijk- ontsteking van het oog en der oogleden.
blesséren, fr., wonden , kwetsen, bescha
flooijen.
digen ; blessnur, f. wonde, kweLsuur, beBlank, m. oude ned. zilvermunt en rekenpenning , aan de muntzijde glad of schadiging.
BlestrIsmus, m. gr. Med., het woelen,
blank, =3ct.
Blanked, m. eene zilvermunt in Ma- de rusteloosheid van zware zieken.
bleu-mourant, bleekblaauw, ligtblaauw.
rocco, ongeveer = 5 ct. ; de 54 doen een
Blijde of blide, f. mid. lat. een werptuig
spaansche piaster.
blanke wapens, bij het voetvolk de in de middeleeuwen bij belegeringen ; vgl.
bajonet, bij de ruiterij de sabel, pallas of ballista.
Blik, n. in het algemeen ieder stuk me-.
lans, in onderscheiding van de vuurwataal, dat in verhouding tot de lengLe en
pens.
breedte zeer dun is: bij uitstek dun blik
Blanquet , n. fr, z. onder blanc ; blanquette , f. fr. een witte wijn uit Lan- of metaalbiaden noemt men foelie (z. a.);
blikgoud, n. zilverrijk goud, waarvan het
guedoc.
mark 9 a 12 karaten bevat ; blikzilver, m.
Blaquet, m. (spr. blaké), acne brabandsehe zilvermunt, halve schelling, =13,5 ct. het in den smeltoven van lood gezuiverde
blasé fr. (spr. blaze', hoogd. IilasirC, zilver.
Blindage , f. fr. (spr. blénddazj'), Mii.
spr. blaziert) door overmatig zingenot, door
uitspattingen verstompt, uitgeput, in het de blindering , spaansche wand; bedek
king.
algemeen stomp, ongevoelig, onverschilBlinden , pl. Mar., boegsprietzeilen, onlig, zonder deelneming.
Blasius, mansn. : de zorgelooze; v. a. de derscheiden in het boven- en benedenkoninklijke; v. a. van het ge. blax, en dan blind ; blinde klippen, rotsen of klippen
even onder water; blinde muren, muren
beteekenende luiaard, lompert.
Blason , m. fr. ( bij ons veranderd in zonder openingen voor deuren of vensters
blazoen en afgeleid v. ons. blazen) een blinde straat fr. cul (spr. ku) de sac,
wapen- of wapenschild. veldteeken ; ook de straat zonder uitgang blinde vensters,
wapenkunde: blasonéren , wapens in al valsche vensters, vensters in schijn.
Blitus, bliteus, m. een eenvoudig, onhunne bestanddeelen onderzoeken en in
dc kunsttaal verklaren; ook wapenkunstig noozel mensch, een sul.
,

;
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BOEKCENSUUR.

BLOC.A GE.

Blocage, f, fr. (spr, blo/%azj'), of biocaille, f. (spr. blokti '), stukken baksteen
tot aanvulling.
Bloedbruiloft, z. Bartholomwusnacht.
bloemeren, (nederd. niet uitheemschen

uitgang), met bloemen opschikken, bebloemen ; bloemist , m. een bloemkweeker,,
bloemenminnaar, bloemenverkooper; bloemistiek, f. de bloemenkweeking, bloemen oppassing.
- blond , fr.

(spr. boe/as-

séng) , n, katoenen geglansde doeken uit
Armenië en Perzié; katoenen doek tot voe-

ring.
Bocca, f. it., de mond, ingang, de opeing, monding; bocca d' inférno, it. (spr.

—dien—), eig. de mondderhel, eene elektrische verheveling in de omstreken v. Bolog na, met de hip- of dwaallichtjes overeen komende.
oceale, m. ital. wijnmaat, waarvan er
32 op een b a r i t e gaan; gemiddeld =1,5
ned. kan; als oliemaat .-1,9 ned. kan; 28
bocca li doen dan een b a r i 1 e.
Boccia, f. it. (spr. bótsjia), houten bal
om te spelen; het spel met zulke ballen.-len
Boddaert, m. N. H., een indische visch
van het geslacht g o b i a, dus genoemd ter
-

(oorspr. v. h. oudd. blendan,
eng. blend, mengen), blank van gelaat en
geel van haren , ligtkleurig, ligtharig ;
blondin. m., blondine, F. zulk een jonge

meisje, een of Bene blonde; blonde,-linge
f. fijne zijden kant.
bloquéren , fr. (spr, blok—, uit ons
blok gevormd), alle toegangen eener stad
met troepen , inz. niet oorlogschepen hezetten, haar omsingelen, afsluiten, blokkeren; op het biljart eenen bal door een'
forschen stoot in den hoekzak spelen; blok
een vierkant houten gebouw, door--huis,
gaans uit dikke of dubbele balken bestaan
schietgaten voorzien en bomvrij;-de,mt
blokkéring, blokkade of bloquade, f. insluiting, omsingeling eener vesting.
Blouse, f. fr. (spr. bloez'), voermanskiel,
kiel, de volksdragt der Belgen; in het biljartspel: de zak; blouséren, een' bal maken; zich blouséren, verloopen; oneig. zich

vergissen, een' bok schieten.
Blousse, f. fr., korte vol, die men niet
kan kaarden.
Blunder, m. eng., eene fout, feil, een
domme zet, bok.
Bluse of blusse, f. een vuurbaken, lichttoren aan de Oostzee.
Boa, (lat. , naar men wil oorspr. dalma
abonma, f. N. H., de afgodsslang,-tisch)of
konings- of reuzenslang , de grootste en
sterkste slang, die men kent ; een pels- of
bontwerk voor dames, eene soort v. p a 1 at i n e (z. a.); bij de Tungusen de naam van
God.
Boa upas, 1. bolnon upas of upas-boom,

m. (maleisch puhn upas, V. puhn, boom,
en upas, vergift) , de fabelachtige groote
vergiftboom , welks uitwaseming reeds op
een' afstand zou dooden.
Board, m. eng. (spr. boord), de spijstafel, discti; een geregt of eene spijs; boardinghouse, n. (spr. bóordinghous'), een kost
Bene gaarkeuken ; boardingschool,-huis,
(spr. bóordingskoel), eene kostschool.
Bobak, m. N. H., de russische marmot;
ook een noordamerikaansch viervoetig dier,
aardhaas.
Boberelle,

Bocal, z, bokaal.
Bocassijn, fr. boucassln,

f. Bot. , de jodenkers (phy-

sális).
Bobos, m. N. H., de boa der Philippijnsche eilanden.
Bocage, f. fr. (spr. bokdazj') een boschje,
eene belommerde wandelplaats.

eere v. d. nederlandschen naturalist B o ddaert,
Bodemerij , f. (v. bodem voor schip) ,
geldleening op een schip, een verdrag tusschen den schipper en eenen geldschieter,
die geld op li et schip voorschiet en zeer hoogti
renten ontvangt bij behouden aankomst,
doch in geval het schip vergaat zijne gansche vordering verliest; bodemerij- brief,
het schriftelijk verdrag omtrent eene bodemerij gesloten.
Bodo, oudd. mansn.: opvoeder, opkweeker, bewaker, (friesch bouwo); v. a. held,
gebieder.
Boeddha, z. buddha.
boegseren, (nederd. met uitheemschen
uitgang), een schip door middel van andere schepen of schuiten voorttrekken met
Bene lijn, die bevestigd is aan den boeg, liet
g e b o g e n voorste gedeelte van het schip,
ofwel aan den boegspriet, h. schuins voor
rondhout v. h. schip.
-uitseknd
Boei, n. een blok of eene ton, die, op het
water drijvend , de ligplaats v. h. anker
aanwijst; boeijer, m. een snelzeilend neder landsch binnenvaartuig met platte kiel
v. s. zoo geheeten, omdat er de b o e ij e n
mede gelegd of verlegd werden, of omdat
het voor en achter hoog is o p F e b o e i d,
d. i. hoog van boord gebouwd is ; Bilderdijk houdt het voor verbasterd v. b o u w e r, zeebouwer.
Boelijnen, pl. Mar., razeilstouwen, waarmede de zeilen stijf bij den wind worden gezet; blinde boelijn, iron. een eindje touw,
waarmede op schepen slagen worden uitgedeeld, ook d a g geheeten.
Boekcensuur, f. nederd. -lat., het toezigt der geestelijkheid of der regering over
den inhoud van in het licht verschijnende
boeken; boekfornnaat, n. nederd. -lat., de
gedaante van een boek, afhangende van de
wijze waarop en hoeveel malen het papierve l gevouwen wordt; tot die formaten behooren, folio, quarto, octavo, duo-
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decimo, sedecimo, octodecimo,
p os t f o r in a at, enz. (z die artikelen).

Baotiërs, z. beotiërs.
Boeufà la mode, m. fr. (spr. beuv—),

gestoofd of gesmoord rundvieesch.
Bofésen, pl., eene gebakken tusschen
spijs, bestaande uit wiitebroodskruirn, eidojer, parmesaankaas, paddestoelen enz.
Bogdo -Lama, z. Kutuchta.
Bogeslaus of Bogislaus ,

slavonische
rnansn. (v. Boy , God, en slawa, roem),
z. V. a. godslof, godsroem, eeregod.
Bogomilen of bogomieten, z, bongomilen.

Bohea, f. eng. (spr. bolt?',) of bohea-thee,

theeboe, zwarte thee.
Boheemsche broeders,

eene chr. secte,
die in de 15de eeuw uit de overblijfsels der
strenge H u s s i e t e n in Bohemen ontstond; zij verwierpen de transsubstantiatie,
zochten in kerktucht en gemeentebestuur
de eerste christenen na te volgen en onderscheidden zich door reinheid van zeden; zij
heetenookmoravjschebroeders naar
Moravië;; boheemsehe steenen , fijne
bergkristallen, die in glans en schoonheid,
doch niet in hardheid, den diamant nabij
komen.
Bohemers, pl. (fr. bolte'miens), naam,
die hij de Franschen de zwervende h eid e n s (z. a.) dragen.
Böhm, m. (spr. beurn), eene zilvermunt
in Silesië, waarvan er 30 in eenen thaler
gaan.
Boi of boy, f. Mere., eene grove wollen
stof, voeringbaai.
Boilade, z. bojaar.
boiséren, fr. (spr. boaz—), met houtwerk
bekleeden, beschieten; boiserie, f. fr, ook
boisage, f. (spr. —zaazj'), de bekleeding

der wanden eener kamer met planken, een
beschot.
Boisseau, Th fr. (spr. boasó), eene oude
fransehe inhoudsmaat, = 13,008 kop; het
b o i s s e a U was verdeeld in 16 ii t r es.
Boite, f. fr. (spr. bodt'), eene doos, bus,
een koker.
Boitout, m. 1. (spr. boatóe, een drinkuit,
'uippertje, een glas zonder voet, dat men
dus niet kan neerzetten, zonder het daarin
zijnde vocht te storten.
Bojaar, slavonisch, of boilade , walachisch , m. oorspr. een krijgsman ; tegenwoordig een adellijk grondbezitter , vrijheer, magnaat in vele slavonisehe landen,
de voormalige titel van de geheimraden der
russische ezaars.
Bojabi, m. N. H., eene slang v. h. boa-geslacht, de hondsslang.
Bokaal, m. (fr. bocal, it. boccdle, waarschijnlijk van bocca , mond) , de beker,
kelk, liet dekseiglas, een groote drinkbe
ker.
Boksen, z. boxen:
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Boléro , m, een met gezang en castagnetten begeleide spaanselie volksdans.
Boletiet, m. (v. h. lat. boltus, paddestoel), N. H., versteende paddestoel, morille of kampernoeljesteen.
Bollandisten, pl., de naam der Antwerpsche jezuiten , die de levens en da
den der heiligen (acta .canctörurn) hebben
uitgegeven; dit werk, door liosweijdus in
de 1 6de eeuw begonnen, werd in de 1 7de
door B o 11 a n d en anderen na hem voortgezet en is nog niet compleet.
-

Boloneser ofbologneser hondjes, kleine

ruigharige hondjes, zoo genoemd naar destad B o 1 o g n a; boloneser flesschen, klei
ne, tamelijk dikke, peervormige glazen fles.
schen, die, schoon van buiten tegen eenen
sterken slag of stoot bestand, terstond
springen zoodra men ze inwendig aanraakt
of krast; bolonéschesteen, m. een uit zwaarspath en aluinaarde bestaande glinsterende steen, die in de nabijheid van Bologna
wordt gevonden en in het donker een phos
phorisch licht geeft, wanneer hij vooraf in
de zon gelegen heeft of verwarmd is ; bolognino, m. it., z. v. a. bajoc co.
B o lus, m. lat. (bolus, hete, v.

h. gr.bo los, worp), lernnische aarde, ook zegelaarde
genoemd, eene zachte, vettige, doorgaans
roodachtige kleiaarde , die in Bohemen,
Hongarije, Silesië en elders wordt gevon
den; de beste soort is de armenisehe. Eertijds werd zij bij bolletjes, beten of
brokkenin de geneeskunst gebruikt,
en, om vervalsching te verhoeden, met het
zegel der plaats, waar men ze gegraven
had, voorzien; van daar: zegelaarde (terra
sigillata); tegenwoordig dient zijenkel als
verwstof; Med., een artsenijballetje , een
brok, die in eens wordt doorgeslikt.
Bolwerk, z. bastion.
Bolzas, pl. Mere., oostindische katoenen

tijken.
Bom , f. N. H. , eene groote slang van
Amerika, die al kruipende een zonderling
geraas maakt, waarvan zij haren naam ontleent.
Bom, bombe, f. (v. h. gr. bombos, lat.
bombus, dofbrommende trom), een ijzeren
holle werpkogel, spring-, knal- of vuurkogel, uitgevonden in 1457 door Pandol
prins van Bimini; ook eene-phoMaltes,
groote, ronde glazen flesch ; een groote
blikken trommel; de prop van een vat; bombe â la Sardanapale, een zeker uitstekend
kostbaar geregt op de tafel der grooten, zoo
geheeten naar S a r d a n a p al us (z. a.);
bomvrij , beveiligd voor de vernielende
werking der bommen; bombarde , f. fr.,
steengeschut, een vooral. krijgstuig ons
groote steenen ver weg te werpen; een kort,
dik , zwaar knallend kanon , steenmortier;
ook bij de orgels de basbrommer, het zwaarste bromwerk; nog de mondtrom; bom-

BOMASCHKL

flONAVETUftA.

bardéren , met bommen beschieten; oneig.

deren ; b. civitãtis of pubitca , gemeenc
stadsgocderen; b. communa, gemeenschappeljke goederen; b. communitãtis, gemeentegoederen ; b. conjigum , goederen der
echtelieden, b. damnatörum, goederen der
veroordeelden ; b. devolüta , toegevallene
goederen; h. clomanialzà, goederen, die niet
tot liet bijzondere eigendom v. d. landheer
behooren en die hij tot zijne eigene huishoudelijke behoeften ofook tot die van den
staat gebruikt; b. dotalia, huwelijksgoede
ren, trouwgelden, rnedegifte, uitzet; b. ccclesiastica , geestelijke of kerkgoederen
6. empltyteutica, erfpachtgo ederen; b. erepitia, (aan onwaardigen) ontrukte goederen, nalatenschappen cnz., welke 's lands
schatkist ten deel vallen; b. feudal/a, leengoederen; b. Itereclitaria, erfgoederen, geerfde goederen; b. illãta, ingebragte goederen; b. immobilia, onroerende goederen,
landerijen enz. ; b. indivsa, onverdeelde
goederen; b. inclivisibilia, ondeelbare goederen; b. litigiosa, betwistbare goederen;
b. locãta, goederen, die verhuurd of verpacht zijn ; b. marti, 's mans goederen;
b. mate'rna, moederlijke goederen; b. mensal/a, tafelgoederen; b. minãrum, goederen v. onmondigen; b. mobil/a, roerende
goederen; b.paraphernala, goederen, vel
ke de vrouw buiten haar ingebragt vermogenbezit; b.patcrna, vaderlijke goederen;
b.patrimonialIa, eigene erfgoederen; bona
per testamentum alienãri pro/tibita, goe
deren, velker verkoop bij testament verboden is; b.pignoratitia, verpande of pandgoederen; b. pubUca, openbare of landsgoc
b. publicãta, ingetrokkene en voor-dern;
'5 lands rekening verkochte goederen; b. re
ceptitia, spillegelden, of vrouwelijke goederen, welke de vrouw voor zich behoudt
en haren man noch toebrengt, noch ter beheering geeft; b. utensilia, gereedschapsgoed; b. uxöris, goederen der huisvrouw;
b. vacantia, goederen, die geen' eigenaar
hebben; b. vi rapta, gewelddadig geroofde
goederen.
bonafide, bonaefid?i, enz., lat. (v. b. adject. bonus, a, urn, goed) , z. ond.fides;
bona gratia, met grooten dank, goedwillig;
bona mente , met een goed oogmerk ; in
bona pace, z. ond.pax; bona venia, met
verlof of goedkeuring ; bona officia , pl.,
gede, villige diensten, vriendelijke bemiddeling.
Bonapartisinus, m. het gevoelen, het
stelsel van de aanhangers v. B o n a p a r t e;
bonapartisten , aanhangers v. B. en zijn
bestuur.
Bonasiánen, pl., ketters uitde 4de eeuw,
die leerden, dat Christus slechts Gods aangenomen zoon was.
Bonãsus, m. gr. en lat. N. H., eene ossensoort met lange rugmanen, wilde os.
Bonaventüra, it. mansn. : de welkome.
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iemand hevig aanvallen, met geweld hij
hem aandringen; bombardeerga1joot f. een
vaartuig van middelmatige grootte, doorgaans slechts één zeil voerende, en sterk
gebouwd tot het dragen der mortieren,
waaruit men bommen werpt; bombardeer
kever (brachynus), een gevleugeld insect,
dat zijnen vijanden vaak uit zijn achterdeel een' blaauwen, stinkenden damp met
een vrij zwaren pof tegenschiet ; bombardement, n. fr. (spr. —mdng), het bommenwerpen, het beschieten van eene plaats;
bombardier, m. een bommenwerper, ka
nonnier; bomketel, z. mortier.
Bomaschki, pl. russ., eig. papierengeld,
bankassignatiën van 1 tot 10 roebels.
Bomba, m. een opziener der slaven op de
westindische eilanden.
Bombakijn, f. Mere., eene zekere stof
uit wol en zijde.
Bombasin, n. fr. (v.h. lat. bombycna, zijden kicederen, bombyx, zijde, daar het vroeger eene zijden stof was), Mere., eene soort
van effen of gestreept bas In, eene katoenen s Lof aan beide zijden ruw, bombazijn.
Bombast, m. (v. h. gr. bombos z. bombe
en bombus; anderen denken aan het eng.
bumbast, een met wol of watten gevuld
kleedingsstuk of deken, nog anderen aan
den vermaarden aichymist Paracelsus (Phi
lippus Aureolus Theophrastus Paracelsus
lB o m b a s t u 5 de Hohenheim); Rhet., winderige, brommende, opgeblazene uitdrukkingen, schijnbaar hoogdravende voordragt,
die eigentljk onzin of geheel niets zegt;
bombâstisch , gezwollen, hoogdravend,
Bombus, m. gr. (vgl. bombe), Med., het
oorgesuis, oorgegons.
bon , fr. (spr. bong) , goed ; als subst.
n. Mere., eene schriftelijke goedkeuring of
aanwijzing op iets, welke iemand, met zijne
bandteekening en het woord bon voorzien,
aan een' ander geeft; een bewijs v. ontvang,
V. levering, enz.; pl. bons; bons it vue (spr.
bongzawa), terstond of op zigt betaalbare
aanwijzingen.
bona, pl. lat. (v. h. sing. bonum , het
goed), goederen, have; bonis cedéren, zijn
gansch vermogen den schuldeischers overlatenof afstaan; bona acquis7ta, verworvene
goederen; bona adventitia, goederen, die
niet uit de vaderlijke bezitting, maar van
elders toegekomen zijn, doorgaans moederlijke nalatenschap; b. aerarii of camiirae,
kamergoederen; b. aliena, vreemde goederen ; b. allodialia , eigene goederen, vgl.
allodium, b. av7ta, gentilitIa, stemmatica,
grootvaderlijke goederen, stamgoederen v.
grootouders; b. caclüca, overgankelijke goe
deren, dezulken die na den dood v. d. eigenaar aan den heer v. h. land vervallen;
Ii. castrensa, legergoederen , in het veld
verworven eigendom; b. censiUca, cijnsgoc-

t
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bonavoglia, fl1. it. (spr. —wó4ia), een
Vrij willige

galeiknecht, loonroeijer

Bonbon, n. f. (spr. bongbóng) , suiker-

goed, lekkers, koekjes, kleingoed, snoepgoed; bonbonnière, f. het doosje voor
tihedcn, lekkernijen, bonhondoosje ; ook
een vrouwen-hoofdtooisel.
Bon-chrétien, m. ft. (spr. bong kre'tièng),

de christus-peer, goede christus-peer, apo
thekers -peer, eene groote, langwerpige, zeer
smakelijke frairsche peer.
Bond, 01. Ir. (spr. bong); de sprong, het
opspringen V. hetpaard; de terugstuiting.
Bonde, ook huisbonde, m. (v. h. oudcl.
buwan , buwen , bouwen , ijslandsch en
zweedsch bua, boa, d. i. oorspr. wonen), in
Sleeswijk een boer, die op zijn eigen goed
woont.
Bong, n. het lampenfeest der Japanezen.
Bongomilen, ook bogom il en (zoo geheeten, naar den monnik Bongomilus, v. a.
naar het bulgaarsche Bog, God en mülui,
erbarm), ketters der 1 2de eeuw in het Oosten, die de kerken duiveistempelen noemden , de sacramenten verwierpen en God
eene menschelijke gedaante toekenden, ook
bekend onder de namen v. m a r t i o n i sten, messalianen, cnth usiasten.
bon gré, nialgre', fr. (spr. bong-g itre',—),
goed- of kwaadschiks, gewillig ofgedwon
gen, willens of onwillens.
Bonheur , m. fr. (spr. bonneur), geluk,
welvaart; een gelukkig voorval, fortuintje,
buitenkansje.

-

-

òBoninot of bon-mot, ii. fr. (spr. bongm ), eig. een goed woord; een geestige zet,
vernuftige inval , kwinksiag; bonmotisé
ren, geestige, vernuftige, aardige gezegden
doen, kwinksiagen uitdcelen.
Bonne, f. fr., eig. de goede; eene vrouw,
die met het toezigt over de kinderen v. een
huisgezin is belast, eene toezienster, kinderrneid; ookwel z. v. a. gouvernante.
bonne ainitie', goede vriendschap, broederscliap; bonne boitcite, z. bouclie bonne
fortune, z. fortuna; bonne grace, z. grace;
bonne humeur, (spr. bonnumeur) , goede
luim , opgeruirndheid ; de bonne Intmeur
zijn, opgeruimd, welgemutst zijn.
;

Bonnet, n. fr. (spr. boné), demuts, kap,
buil'; de leeraarsmuts of kap, de doctorale
hoed; Mar., een bijzeil, eene strookzeildoek,
waarmede men de zeilen verlengt, opdat zij
meer wind zouden vatten; Mil., eene voorlaag bij verschansingen ; bonnetéren, de
kap, de muts opzetten; bonnetade, f. het
hoedafnerrien , de diepe buiging; bonnetier, m. (spr. —ti-e', mutsenmaker of verkooper; die mutsen, kousen en andere woi
len waren maakt of verkoopt.
/iono mode, lat , op goede, op minnelijke
wijze.
bononisehe Steen, z.

V.

a. bolonesche

steen (z. a.).
bondrurn cesso, z. cessio bonorum; bo-

nörum posseselo, z. possessio—; bons, z.
bon.
Bonsens, n. fr. (spr. bongscing), goede

Bon homme, m. fr. (spr. bonnómm'),

zin, gezond, natuurlijk menschenverstand,

een goed, eerlijk mensch, een goede ziel,
een goedhartige vent een onnoozele hals;
bonhomie, f. (spr. bonnomle), natuurlijke
goedhartigheid , eenvoudigheid , regtsclia
penbeid.
Bonifacus, m. nw lat., eig. de weldadige, de veldoener; een bijnaam van Winfr i e d , den zoogenaamden apostel der
Duitschers in de 8ste eeuw.
bonificéren, nw lat., verbeteren, vergoeden, schadeloos stellen; bonificãtie, f.lat.,
de vergoeding, schadeloosstelling.
bonis cedéren, z. ond. hona.
Boniet, (fr. bonite, f , spaansch bonito,
arab. bainît) ofbonetvi$ch, m. N. H., eene
soort van makreelen, een springvisch, die
de vliegende visschen vervolgt , een zeer
smakelijke roofvisch.
Boniteit, f. lat. (bontas), de goedheid,
deugdelijkheid , innerlijke waarde eener
zaak, inz. eene uitstaande schuidvordering
(in tegenoversi. met hare v e r i t e i t); bonitéren schatten, waarderen, dc waarde
inz. v. een stuk land bepalen; bonitéring, f.
de schatting, waardebepaling, waardering,
aanslag ; boniteur ,, m. fr. een schattet,
waardeerdcr v. landerijen enz.
bon jour ! fr. (spr. bongzjder), goeden
dag! goeden morgen!

( sensus commünis); bon. soir, fr. (spr.
bong soar), goeden avond; bonton, ni. fr.

)

(spr. bongtóng), de goede toon, de welvoegelijkheid , deftigheid , wclgemanierdheid
in spreken en handelen , de beschaafde
verfijnde manieren , de wereldtoon ; bon
voyage (spr. —woajciazj'), goede reis, geluk op reis.
bonum et aequum, lat., rcgt en biflijk;
bonum naturãle , n. natuurgave ; bonum
publicum, het gemeene best, 's lands welzijn, pro bono publico, voor het algemeene
welzijn, tot nut van 't algemeen.
Bonus, lat. mansn.: een goede, deugdzame.
Bonvivant, m. fl. (spr. bongwiwcing),

een vrolijke lustige broeder, een losbol, een
doorbrenger.
Bonze , m. japansch (eig. een vrome),
een priester der godsdienst v. Fo in Japan
en China; oneig. een bijgeloovig priester.
Boord, fr. bord, de rand; Mar., scheepsrand, het schip-zelf bórdingen, pl., hebters, kleine platte vaartuigen in de Oostzee,
die de grootere schepen ligten, d. i. hunnen
last verminderen. opdat zij ondiepe plaatsen zouden kunnen bevaren; bordáge, f.
fr. (spr. —dáazj'), de scheepsbekleeding,
de buitenbedekking van het schip met plan
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ken, buitenhuid; borciure, f. frj, het raam,
de lijst, de zoom het omzetsel, loof-, snijen pleisterwerk langs de zijden v. gevels,
zuilen, enz., of op lijsten v. spiegels; hor
duren, eenen zoom, rand, lijst om iets heen
leggen, hoorden, stikken, bloem- of loofveikin een \%eefsel naaijen; borduurwerk
( fr. broderie) , bet stikwerk , de omboording, enz.
Boötes, m. gr., eig. ossendrijver; Astr.,
de naam v. een aanzienlijk sterrebeeld des
noordel. herriels, ook arctophylax geheeten.
Boquelle, naam der holl. leeuwendaalders in Egypte.
Bora ofBorra, f. it., een hevige scherpe
en drooge noord-oostenwind (in de Adriatische zee), die dikwijls 8 of 9 dagen aanhoudt.
Borax, Astr., een der honden van Acteon; z. verder ond. borium.
Borbi , eene egypt. koperrnunt, =
asper ofongeveer 1. Ct.
Borbonsum of borbonum , n. lat.,
Chem., een metaal, dat een napolitaansch
scheikundige beweert uithet baryt te hebben afgezonderd.

ontdekt; boraxzuur, de verbinding v. h. horium met de zuurstof; boraten, pl., boraxzure zouten , b. v. borax (v. h. arab. bsrak/t,
salpeter) of boraxzure soda, in den ruwen
staat ook tinkal, in Thibet Swaga,
geheeten , de natuurlijk voorkomend verbinding v. h. boraxzuur met soda; bora
ciet, n. ook sedatief-spath, Min., natuurlijke boraxzure talkaarde, die men in
het gips van den kalkberg bij Luneburg
vindt.
borneren, fr., begrenzen, bepalen, b eerken; een geborneerd verstand, een berompen, middelmatig, beperkt verstand.
Borough, rn eng., (spr. bifrro), een vlek,
burgvlek, marktvlek in Engeland.
Borrelisten, pl., eene soort van wederdoopers of anabaptisten , die allerlei plegtigheden in de godsdienst verwierpen; hun
naam is ontleend van den zeeuw Adam
Borrel.

Borboriánen , borborieten , borboris-

pl. (eig. drekmannen, v. h. gr. borbó ros), een spotnaam v. verscheidene gnostische secten der iste eeuw, die in de lGde
eeuw op de mennoiiieten-sccte der Waterlanders in N. Holland spottenderwijze werd
overgedragen.
Borborgmus, m. gr. Med., het gerom
-mei
der darmen.
ten,

Bordage, z. ond. boord.
Bordeaux-wijnen , ( spr. -do-),

alle
over Bordeaux in Frankrijk verzondene wijnen, zooals 1%Iedoc, Graves cnz.
Bordeel , a. fr. borciel (mid. lat. bordellum, een huisje ; v. h. ondd, zweedsch,
ang. saks. bord, plank, plankenhuis, hut),
een hoerhuis, huis der ontucht.
Bordereau, rn fr. (spr. - ró) borderel,
n. een lijstje of ceeltje van de muntsoorten cener somme gelds; een speciebriefje,
het uittreksel uit eene rekening; het rekeningboek.
Bordingen, bordure, borduren, z. ond.
boord.
Bordoyéren,

fr. (spr. F.iordoaj-), eene
doorzigte cinailkleur loodkieurig of dof
maken.
Boreas, m. gr. , de noordenwind ; boreãlisch , noordelijk, middernachtelijk.
Borech, z. soda.
Borgiah, m., z. V. a. mameluk.
Borgis, Typ., eene soort van hoogduit
ook bourgeois en druk--schdrukiet,z.
letters.
Borum,

n. Chem., een enkelvoudig,
weegbaar, niet rnctallisch ligchaam, door
Davy in 1807 op den galvanischen weg

Bórretsch of bâretsch , 1. borrágo , m.

mid. lat. (fr. bourrac/te), Bot., een hart-

,sterkend, pijnstillend moeskruid, bernagie., boragie, ossentong; de gemeene
bornagie (borrago officinalis) verraadt,
gedroogd en op gloeijende kolen gelegd, de
aanwezigheid van salpeter en werd daarom
vroeger als geneesmiddel gebruikt.
Borussa, f. lat., Pruissen ; borussomaIiie, f. overdreven zucht of voorliefde voor
al wat pruissisch is.
Bóschli, m. een turksch vrijwilliger te
paard.
Bosprus, Bosphorus, m. gr. (volgens de
eerste spellino beteekent liet woord eene
plaats, waardoor een os waden kan, ossenwedde; volgens de tweede ossendrager),
eene zeeëngte, dus genaamd, omdat de door
Juno in eene koe herschapene lo die overzwom, de thracische straat, die de zee van
ilarmora (Propontis) met de zwarte zee verbindt; ook de zeeëngte, die de laatstge
noemde zee met die van Azof (Pains 1%Lwotis) verbindt, heet bosporus, en wel
cimmersehe-bosporus in onderscheiding
van den vorige.
Bosquet, n. (spr. —ké), oorspr. van het
duitsche b o s c h ontleend) , een
eene tot vermaak aangelegde belommerde
dreef.
Bosse , f. fr., bogchel, buit, buil; vlak
verheven beeldwerk in gips enz., bas relief; bossage, f. fr. Arch. (spr. —sdazj'),
de hoogte, het vooruitkomend gedeelte,
hetzij van eenen steen, om er iets op te
heitelen, of aan eenen muur, boog, gewelf enz.; bosséren, bosslen, verhevene
figuren uit was, gips enz. vervaardigen,
boetseren ; bosselage, f. fr. (spr. —ldazj'),
gedreven werk op zilver, goud enz. ; bosse
leren, gedreven werk op goud, zilver, enz.
maken.
Bossina , f. eerw eigene spijs der 1looren,

BOSTALLEN.
bestaande uit gerstengrutten en hoendernat.
Bostâllen , pl. zweedseh (d. i. woonsteden), goederen, die den krijgsmanenambtenaar ter woning zijn aangewezen.
Bostândschi, m. turksc}i (van het perz.
hostdn, tuin), eig. tuinwachters; de serail
bewakers van den turkschen sultan, te gelijk zijne roeijers en scherpregters; botandschi-baschi , ni. de opziener derzelven, eerste opzigter over de tuinen, kanalen enz.
Boston, n. eng. of bostonspel (naar de
stad Boston in Noord-Amerika benoemd),
een kaartspel, dat naar het whist gelokt
en door 4 personen gespeeld wordt; men
speelt het echter ook hij vermindering van
kaarten mei 3 personen (tri-boston).
Bostrychiet, m. gr. N. H., haarsteen,
kroezig bergvlas, een steen met figuren,
naar vrouwenhaar gelijkende.
Boswe1liathurifra, f. wierookdragende
of zaagtandige boswellie , een arabische
struik, die ook in 0. Indië voorkomt. Het
schijnt zeker te zijn, dat het deze boom is,
die den wierook oplevert.
Bota , sp., botta, it. f. (eig. laars), eene
lederen wijnfiesch ; eene wijnmaat, gemid
deld= 412 ned. kan , ook botto geheeten.
Botanica, £ gr. (v. botdn, kruid, gras
enz.), de plant- of kruidkunde, plantenleer; botanist of botanicus , rn. een plant-,
kruidkenner, een kruidkundige; botanisch;
plantkundig, tot de kruidkunde behoorende;
een botanische tuin, een plantentuin ; botaniseren, planten of kruiden zoeken; hotanograaph, m. de plantbeschnijver; hotanographie, f. de plantbeschnijving ; hotanográphisch , plantheschnijvend ; hotanologie , f. de plantenleer , z. v. a. botanica; botanoloog, m. een plantkenner,
een leeraar in de kruidkunde; hotanomantle , f. de waarzegging uit planten; hotanophïlus, m. een plantenminnaar, liefhebben van planten.
Botany-bay, f. eng. (spr. bótt'nibee),
eig. de kruid- of plantenbaai, eene gewasrijke haai aan de oostkust van Nieuw-Holland, door Cook in 1770 ontdekt, eene britsche strafcolonie.
Botárga , m. gezouten vischkuit met
azijn ingelegd, eene spijs, die naar den k av i a a r gelijkt.
Bothrum , II. gr. (bot/rrion) , eig. een
kuiltje, groefje ; Med., een klein en diep
zweertje op het hoornvlies.
Botrtis , f. gr., eene soort van schimmel, een cryptogamisch gewas, door velen
beschouwd als de oorzaak van de ziekte,
die in 1845 schier over geheel Europa de
aardappelen heeft aangetast.
Botrum n. (van het gr. botrys, druif),
Med., het druivenoog; botryitisch , Arch.,
druifvormig; hotryolith, hotrt , m. Min.,
de druivensteen, een druifvormig mineraal.
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Botta , z. bota.

Bottelen , (vgl. bouteille), m. op flesschess of kruiken aftappen ; bottelier, m.
Mar., de spìjsverzorger, schaftmeester, bewaarden van den keukenvoorraad op sche7
pen ; bottelarij, f. de spijsvoorraadkamer.
botteléren, fr. in cenen bundel binden,
ophossen.
Bottines , pl. fr. (spr. bottlen') , halve
laarzen.
Botto, Z. bota.
Boucanier, m. fr. (spr. boekanie', oorspr.
benaming der eerste fransche colonisten op
St. Domingo, v. boucan, west-i d. voor gevlochten horde , waarop vleesch en visch
wordt gebraden , en de plaats, waan die
horde staat), een bu ffeijager , amerikaansche strooper, wilddief, noofjager ; ook z.v.a.
flibustier (z. a.); houcanéren, het vleesch
rooken, gelijk men dat nu te Hamburg het
best verstaat; boucanière, fn. (spr. boe/thnun'), het geweer van een' bufFeljagen.
Boucassmne f. (fr. boucassin spr. boekasséng), eene soort van fransche voening
of stijiinnen ; ook eene soort van trieljo
van geitenhaar.
bouc/te-close! fr. ( spn. boesj'kloos'),
mondje toe! den mond gehouden ! gezwegen I bouc/te, que veux-tu? fn. (spr. boesj'
k'weu-tu), woordel: mond, wat wilt gij ?iron.
voor: allerlei lekkere spijzen; bonne bouc/te,
kostelijk eten, lekkernij ; ook een aange
name nasmaak;pour la bonne bouc/te (spn.
poen la bonn' boesj'), voor lekkerbekken,
als een lekkerbeetje, iets welsmakends.
bouc/ie trou , fr. (spr. boeij' troe, v. bouc/ten uit trou, een gat toestoppen), een per-

soon, die slechts dient ornhet getal vol te
maken, een plaatsvullen, een onbeduidend
bijpersoon of eene bijrol in tooneelspelen;
bouchet, m. fr. (spr. boesjé), een' knuider
drank uit water, suiker en kaneel, eene soort
van hippocras.
Boucle, f. fn. (spr. boe/è'l), gesp, spang;
haaniok.
boudéren , fn. (spr. boe—) , pruilen,
grommen, knorren ; houderie , f. het pruilen knorren ; boudoir, m. (spr. boedocir),
eig. de pruilhoek ; een klein sienlijk vertrek of kabinetje, waar inz. de dames zich
begeven om alleen te zijn of om enkel vertrouwde personen te ontvangen.
Boudin , m. In. (spr. boedéng), bloedworst, bloedheuling; ook een klein zadelvalies ; boudinade , f. (spr. boeclindad),
larnsworst.
Boudot , m. fn. (spr. boedô), eene soort
van bourgorne -wijn.

Bouciry, m. (spn. boedri), een roode en
witte zwitsersche wijn uit het canton Neufchatel.
boufféren , fn. (spn. boef—), gezwollen,

opgezet maken, bol doen staan (van kleederen, van mouwen ; van daar bouf-mou13
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wen, hij ons pofmouwen); bouffant (spr.
boefdng ), opgezwollen, bol gezet, inz. van
zijden stoffen ; van daar bouffante (spr.
boefd ngt' ), f. een pofkleed , een bolstaand
kleed, lint, halsdoek enz. ; bouffétte, f.
de lintstrik kleine kwast.
Bouon,, m. fr. (spr. boefóng), it. bui
f6ne (eig. eerst: windmaker, windbuil, van
buffo. wind ; dan : lustig, vrolijk, schertsend; buffa, pots, grap), een potsen- of
grappenmaker , de grappige of koddige rol
in een tooneelspel, dc hansworst, hofnar; ook
adject.: kluchtig, grappig, snaaksch; bouffonnerïe, f. het grappenmaken, de potsen, streken , schalke woorden of daden,
het hofnars vernuft; buffo caricáto, m.
it., het overdreven snaaksche , koddige
der italiaansche opera ; opera buffa , z.

boel'wwers'mdng) , de omkeering, verwoes.
ting, vernieling, omverwerping.
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opera.
Bougie, f. fr. (spr. boezjze),

een waslicht, eene waskaars ; Chir., een werktuig
uit eene pleistermassa, of uit was, gom enz.
vervaardigd, en dienende tot het onderzoeken en verwijden van de vernaauwingen
der pisbuis, ook des endeldarms, een katheter
Bougre, m. fr. (spr. boegkr', eig. oudfr.
voor b u I f; a a r: aan eene bulgaarsche kettersche secce n.l. leide men veel kwaads
te last), sodomiet; schoft, rekel enz.; in
't algemeen een hoogst beleedigend, onwel
woord, dat door velen echter als-voeglijk
eene verbastering van het lat. Auer, knaap,
wordt aangezien en als zoodanig in scherts
zelfs als liefkozend «oordjevoor kleine knapen wordt gebruikt!
bouillant, fr. (spr. boei j d ng), eig. kokend, ziedend; oneig. opvliegend, driftig,
opbruisend, onstuimig, heftig ; bouillants,
pl. (spr. boeil'jdng), warme vleeschpastijtjes ; bouilli , n. (spr. b oei j I) , gekookt
vleesch, bouillie, f. pap, brij ; bouillon, f.
(spr. boeiljóng), vleeschnat, krachtig aftreksel van vleesch ; boordsel, opzetsel, opbolling aan vrouwenkleederen; ook zamen
gerold zilver- of gouddraad.
Bouille, f. fr. (spr. boei ij' ), de tolstempel, het merk door fransclie tolbedienden
op vreemde wollen stoffen gedrukt; ook
het geld, dat voor het stempelen of plomberen der stoffen betaald wordt.
Bouillotte, f. fr. (spr. boeijótt'), zeker
spel met drie kaarten, waarbij de verliezer
zijne plaats aan een ander afstaat.
Boule, f. fr. (spr. boel'), kogel, hal, kloot;
a la boule, een zeker spel op het biljart;
botletten, pl., vleeschballetjes.
Boulevard , m. fr. (spr. boel'wdar, uit
het duitsche bolwerk ontstaan), een bol
wal om eene vesting, inz. tot wandel -werk,

-pla:.ts
bouleverséren, fr. (spr. boel'wers—), om ver werpen , het onderste boven keeren ,
verwoesten ; bouleversement, n. fr. (spr.

Boulingrin,

Z.

bowlinggreen.

Boundschesch, perz., liet boek der eeuwigheid, dat O rm u z d als den bewerker
van al het goede, schepper der zuivere were l d, en Ah r i m a n e s als de bron van alle
kwaad voorstelt.
Bouquet, n. fr. ( spr. boekii, gewoonlijk
boeket, uit ons b o s e h ontstaan, vgl. bos quet), een ruiker, bloemenruiker ; ook de
bloem ; ook de kruidige geur van den wijn,
eig. Bene eigene stof in den wijn, die dus
verre aan al de nasporingen der scheikundigen is ontsnapt; bouquet de bols (spr.
—boa) , een lustboschje, eene boomen-

groep.
Bouquineur, fr. (spr. boekineur) , bouquinier, (spr. --ni-e°) en bouquinist, m.
(v. ons boek), een kooper en verkoopei
van oude boeken, een boekenkramer.
Bourdaloue, f. fr. (spr. boerdalóe'), een
hoedenband met eene gesp, hoedenriem;
ook eene soort van gemeen linnen, waarmede de fransche vrouwen zich eenigen tijd
kleedden, nadat de beroemde kanselredenaar B o u r d a 1 o u e tegen de kleederweelde had gepredikt.
Bourdine , f. fr. (spr. boerdíen' ), eene
groote donkerroode perzik ; ook eene knof-

looksoep.
Bourdon , m. fr. (spr. boerdóng), Muz.,
de brombas, de diepste bassnaar; liet orgel
waarin de grootste , sterkst brom -regist,
pijpen zijn, het 16 of 32 voets orgel-mend
-regist.,
Bourgeois m. fr. (spr. boerzjod) , de
burger ; ook eene soort van hoogduitsche
drukletters, b o r g i s s c h r i f t,z.drukletters;
bourgeoisie, f. (spr. boerzjoazIe), de bur.

gerij.

Bourgogne- wijnen (spr. boerghónje),
wijnen, die in de voorm. provincie Bourgondië, inz. in het departement C®te d'or,
wassen, en die om hunnen Lijnen,eigenen en aangenamen smaak zeer gezocht
zijn ; men onderscheidt ze in wijnen van
Opper- en leder- Bourgogne, van, welke de
laatste de beste zijn.
Bourignonisten, pl., eene secte v. protestanten uit de 17de eeuw, wier grondstel
veel overeenkomst hebben met die-linge
der quietisten en kwakers; zij ontleenden hunnen naam van Antoinette
de b o u r i g n o n (spr. boerienjóng).
Bournous, z. burnus.
Bourrade, f. fr. (spr. boer—), ribbestoot,

dof, douw; gevoelige steken :net woorden,
scherpe, bittere verwijtingen.
Bournasque, f. fr. (spr. boerdsk', van het

it. burrasca), een plotselinge stormwind,
'windvlaag , rukwind ; de losbarsting der
kwade luim.. oploopendhaeid, woeste uitval.

Bourree, f. fr. (spr. toere'), een vrolijke

BOUSI GOT .

BB CH BIOTIEK.

fransche dans en de daarbij behoorende mazij k.
Bousingot, m. fr. (spr. boezdnggó), een
naam, sedert de j ulij- revolutie van 1830 in
Frankrijk gegeven aan eenige menschen,
die zich onderscheiden door hunne zonder linge kleeding en overdrevene democratische gevoelens.
Boussóle, f. fr. (spr. boes—, it. bussola,
van het duitsche b o s, b u s), een zeekom pas, z. kompas; ook een werktuig met een
kompas, waarvan men zich bij het landmeten bedient tot het meten van hoeken.
Boutade, f. fr. (spr. boe—), een snelle,
wonderlijke inval, vreemde kuur of gril,
eigenzinnigheid ; eene soort van voor de
vuist uitgevoerd ballet; I%Iuz., een stukje uit
de oogenblikkelijke luim des spelers voort
fantasie; par boutades, naar-gevloid,n
luim, zoo als het invalt, bij sprongen.
Bouteille, f. fr. (spr. boetélj', mid. lat.
botella, v. ons oude botte, bottel), de
flesch; bouteill.age, f. (spr. j aazj') , in
Engeland de regten op inkomenden wijn;

sehe wijze, boksen; boxer, m. een engelsch

bouteillier of boutillier, m. (spr. — jié),

de opperschenker aan hoven.
Bouterolle , f. fr. (spr. boet'róll'), de

oorband aan

de degenschede; de bajonet -

schede.
Bouteselle, m. fr. (spr. boet'séll') , it.
butta sella (spr. boeta—), Mil., liet trom

om op te zitten voor de ruiters; ook-petsin
vel wat voor het voetvolk de r e v e i 11 e is.
Boutique, f. fr. (spr. boetiek', v. h. hoogd.
IJ u d e, winkel, gevormd), de winkel, kraam;
de werkplaats der ambachtslieden; ook eene
ellendige woning, hut; boutique ambulante
(spr. —angbulángt'), eene reizende kraam,
reiskraam; boutiquier, m. (spr. boetikí-é),
een winkelier, kramer.
Bouton, 1n. fr. (spr. boetóng), de knoop;
Mi1., de mikknop op een stuk geschut; hou
fr.-gr., de knoopen waarzeg -tonmaie,f.
voorspellen of bepalen door liet-gerij,ht
tellen der krnoopen aan een kleed.
Bouts-rimes, pl. fr. (spr. boe rime), voorgeschreven eindrijmen; ook hetdaarnaargemaakt vers : eene onbeduidende vernuftsspeling, door eenen Franschman D u c 1 os
in de laatste helft der 17de eeuw in gebruik

gebragt.
ovinatie, f. (v. h. lat. bos, os , ), eeneosachtig }leid , groote lompheid, onbeschofte

handelwijze.

(spr. bool) , nap , kom,
, drinkbeker ; punch-howl,
punchnap, punchkom.
owlinggreen , m. eng. (spr. bólingBowl , f. eng.

drinkschaal

grien; v. bowl, bal, kegelen), ook boalingrin, fr. (spr. boelénggréng), een grasperk voor het balspel; inz. een diigt bewas -

sen en zorgvuldig gemaaid of plat gerold
zodenperk in eenen tuin.
boxen, eng., vuistvechten op de eng el-
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vuistvechter, bokser.
Boy, z. boi.

Boyau, m. Mil. ieder gedeelte eener loopraaf, dat in eene regie lijn loopt en een
harer z i g z a g s uitmaakt.
Boza, f. een naar bier gelijkende bedwel
Turken, uit gerst en gierst-mendrak
bereid.
Braakmaand, f. de zomermaand, junij.
Braban;onne, f. het patriottisch lied

der Belgen tijdens den opstand in 1830, ver
-vardigoJenlcmponeerddoor Campenhout.
Brabandsche gouden bulle, ook gouden privilegie , f. de vrijheidsbrief, door
keizer K a r ei 1V in 1349 aan Hertog Jan
111 van Braband verleend ; brabandsche
school, z. vlaamsche school.
Brabéum, n. gr. (brabeion), de kamp

pl., prijs -prijs,e dank;but,
-uitdelrs
hij de olympische spelen.
Braccio 1), m. it. (spr. brdtsjio, v. h. lat.

brachium, arm), port. brava, sp. braza, f.,

eene lengtemaat in Z. Europa, eene el: te
Milaan = 0, 5865, te Bologne = 0,6152, te
Lucca = 0,5951, te Modena = 0,6481, te
Il eg gio = 0,5298, te Parma voor zijde =
0,544, voor lijnwaad = 0,6438 , te Genua = 0,5812 , te Florence = 0,5836 ned.
ellen ; in Portugal is de el voor den groothandel (vara) = 1.093, die voor den kleinhandel (co v a d o) = 0,67.8 ; in Spa n je doet
de el (v a ra) ongeveer 0,848 ned. ellen.
Braccio z., brazzo, m. it. (spr. brdtsjio,
brátzo), eerre viool, iets grootei dan de vi-

oline, die bij de snarenspeeltuigen alt entenor maakt.
Braceletten of brasseletten, f. pl., armbanden.
Bracherïum, n. nw lat. Chir., de breukband.

Brachieten, pl., eene secte van gnostieken uit de 3de eeuw, leerlingen of aanhangers v. Men es.
brachïum seculáre, n. lat., de wereldlijke arm, de wereldlijke raagt; br. ecclesiastcum, de geestelijke arm, de geestel. overheid of rnagt; brachiaal, wat tot den arm
betrekking heeft; brachiometer, m. gr.lat. Chir., een armmeter, een verloskundig
werktuig om den arm te meten; brachióncus, m. gr.-lat., een armgezwel.
rachmanen, z. oud. Brahma.
Brachybiotiek, f. gr. (v. brachys, kort),
de kunst om het leven te verkorten (als tegenstelling van m a k r o b i o t i e k) ; brachygraaph, m. gr., een snelschrijver; brachygraphie, f. de verkortende schrijfkunst,
(hetzelfde als stenographie en tachygraphie); hrachycataléctisch, Poet., gebrekkig, onvolkomen in metrum of versvoeten;
brachylogie, f. de kunst om kort te spreken ; brachylógisch, kort, ineen edron-
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gen, beknopt ; brachyloog , rn iemand,
die Zijne meening kort uitdrukt; brachypneüma, n. gr. Med., de korte adem; brachypnaa, f. de nam- of engborstigheid,
kortademigheid ; brachypôtus , rn die
weinig en met korte teugen drinkt, gelijk
de teringlijders; brachyptèra, pl. IN. H.,
kortvieugeligen , kortvleugelige insecten
brachyscii , pl. gr. Geog. , kortschaduwi
, bewoners der heete luchtstreek, die-gen
de zonnestralen bijna loodregt ontvangen
en daardoor weinig schaduw geven; bra
chystochrone, f. Phs., de kromme lijn v. d.
snelsten val, een bijnaam der cycloïde
(z. a.); brachysylbibus, m. gr. Poet., een
uitkorte lettergrepen bestaande versvoet.
braconnéren , fr., wilddieverij drijven
stroopen; braconnage, f. (spr. —náazj'),
wilddieverj, strooperij.
Bracteãten, pl. (v. h. lat. bracta, blik),
blikm,inten, holmunten van goud- of zil
verblik, die op de eene zijde een' verheven'
stempel hebben, 'welke zich op de keerzijde
verdiept vertoont; zij waren van de 1 2de tot
de 1 5de eeuw vooral in Duitschiand in gebruik en heetten toen p e n n i n g e n of
denarii.
Bradyecoia, f. gr. (van braclys, langzaam , bezwaarlijk) , de hardhoorigheid;
Iradymastsis , f. Med. , het moeijelijk
kaauwen ; bradypepsie, f. de trage spijsvertering; bradpus, m. H. N., de luiaard,
ái; bradyspermatsmus, n. moeijelijke
zaadontlasting; bradysurie, z. strangurie.
Braga, n. een naar bier gelijkende drank
uit haver enhop in Siberië, Wallachije enz.
Braga of Brage , m. noord. M y th., de
noordsche Apollo, de god der dichtkunst en
welsprekendheid, de beschermgod der dichters, de gemaal v. Iduna, de zoon v. Odin
en Freija; naar hem heet de dichtkunst
bragur; ter gedachtenis der dooden dronk
men uit den hem gewijden beker bragaful;
ook de naam van een vinnig hekelend tijdschrift in poëzij, dat in 1843 en 1844 te
Utrecht uitkwam en toen te niet ging.
bragéren, fr. (braguer, zich verlustigen,
een woord van Rabelais), een wulpsch leven leiden, den pronker spelen, zich grootsch
voordoen langs de straat.
Brahma of Brama, m. md. Myth., het
hoogste wezen der undoes, de ongeschapen , eeuwige God, ook Parabrama en
Atma geheeten; toen hij de Trimourti
(z. a.) had voortgebragt, viel uit het midden
van deze een druppel, eene kiem op het
water, deze werd tot een goudgianzig ei, en
het opperste wezen-zelf werd daaruit gebo
ren; als zoodanig wordt zijn' naam met een
accent geschreven (Brahma); als uitvloeisel van zich-zelven heet hij nog N a r a y a n a,
d. i. die zich over de wateren beweegt; H i
ranyagarbha ofvruchtdergoudenbaar
, M â h a-b ho u t a, het groot na--moedr,

tuurverschijnsel; 1\l a h â n-a t m a, de groote
ziel; Sati, de waarheid; Mout, de dood;
brahmaismus., n. de godsdienst der Indiërs, die men voor de oudste van alle godsdiensten wil gehouden hebben ; brahnii
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nen , brahmãnen of brachmnen ook

gymnosophistcn geheeten, de half vergode priesLers en 'wetgevers bij de Indiërs.
Brai, m. fr. (spr. bré), eene soort van
teer met gom, pik, bars enz. gemengd 01fl
te kalfateren, scheepsteer.
Braillard , m. fr. (spr. braljáar) , cnn
schreeuwer, bulker.
Brama z. Brahma.
Bramarbas , m. naam

v. cenen grootspreker in een blijspel v. H o 1 b e r g; van
daar een snoever, grootspreker, windbuil,
opsnijder; bramarbaséren, pogchen, snoe
veu, opsnijden, den dollen held spelen.
Bramsteng, bram, f. Mar., eene kleine
verlengin g op den grooten en fokkemast;
het zeilwerk van die steugen heet bramzeil.
Brancard, m. fr. (spr. brangkdar), een
draagzetel, draagstoel, draagbed; boom van
een rijtuig, de dubbele disselboom.
Branche, f. fr. (spr. brançjsj'), de tak
b. v. van een geslacht (geslachtstak,zijlinie),
van eene wetenschap (vak), van eene handelszaak enz.
Branchae, pl. gr., de kieuwen der visschen.
Branchus , m. gr. Med., eig. keel ; de
heeschheid, schorheid, ontsteking van de
amandelen.
Brancos, m. port. (eig. de witte.—),
Mere., de Lissabonsche poedersuiker in kisten.
Brander. In. een met ligt brandbare
stoffen gevuld vaartuig, doorgaans v. weinig waarde, dat uitgezonden wordt om vijandelijke schepen of Werken in brand te
steken, reeds bij de Ouden in gebruik.
Brandpiquet , n. nederd.fr. , soldaten
met de handhaving der orde bij brand belast; Mar., een vaartuig, dat tot veiligheid
eener vloot de wacht houdt.
Brandzilver, n. fijn, in het vuur gelou.
terd zilver.
branléren. ft. (spr. branq—), schudden,

waggelen, slingeren; aarzelen, in onzekerheid zijn, weifelen.
bras-dessus, bras-clesous, fr. (spr. bra
desü, bra desóe), arm in arm, gearmd ; met

opene armen met veel hoffelijkheid, vreugde enz., bv. ontvangen.
Brasse, f. fr. vadem; ook eene ital. dle
maat, braccio (z. a.).
brassen, pl. Mar., de touwen, waarmede
men de raas en zeilen omhaalt , om die
naar den windte keeren, welke verrigting
insgelijks brassen heet.
Braspenning, rn eene nominale munt
in het oude nederl. muntstelsel, = 63 et;
-
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men wil het woord afgeleid hebben, van
b r a s s e II, slempen, smullen, als kunnende
men weleer voor dien prijs een' lekkeren

onoverdacht, overijld, over hals en kop; ook

maaltijd hebben.
Brtsche, f. uit

het it. viola a braccio,

(spr. —brdtsjio), de armviool, altviool; z.
alta viola.

Brava, n. een bedwelmende drank der
Kamsehadalen.
bravo, it., braaf, goed, schoon, voortreffelijk, wakker! bravisümo, zeer braaf, uitmuntend, opperbest! bravo, m. een dappere, moedige, wakkere strijder; pl. bravi,
in Italië: gehuurde sluipmoordenaars; in
Turkije: de vrijwilligers in dc ruiterij ; in
Amerika: de oorspronkelijke bewoners, die
voor de Europeanen de wijk dieper in het
land hebben genomen; ook het woord,
waarmede men in Italië vele tooneelspelers
te gelijk toejuicht ; bravaccio, it. (spr.
brawátsjio) of bravazzo (spr. brawdtso),
m. een twistzoeker, vechtersbaas , kemphaan; bravache , m. fr. (spr. brawdsj'),
een grootspreker, pogcher, zwetser, windmaker; bravoure, f. fr. (spr. brawder'), de
schitterende dapperheid, onverschrokkenheid, de moed, heldenmoed; bravour-aria,
f. een meesterzang; braveren, fr., trotseren,
tarten, hoonen, met verachting, bejegenen;
bravade , f. (spr. brawáad'), opgeblazenbeid , trotschheid , snorkerij , pogcherij.

Bray, z. brai.
Braza, z. braccio.
Braziliaan, m. een edele topaas uit Brazilië; braziliehout, z. fernambuk; braziléthout, valsch of onecht braziliehout.
Breccie, f. it. (spr. bretsjie), ook brocatella genaamd, eene kalkaardige marmersoort , uit fragmenten van verschillende
kleuren gevormd en door een kalkaardig
cement vereenigd ; marmer van Arriège,
Aix, Andalusië enz.
Brêche, z. bres.
bredi-breda, ter vlugs,

in der ijl, in overhaasting; een verward gesnap, mengelmoes.
Bredouill e, f. fr. (—doeilj'), verwarring,
ontsteltenis, verlegenheid; de dubbele partij in het tiktak-, trictrac oftoccategli spel;
ook de rekenpenningen, waarmede die partij
'wordt aangeduid.
Breedte, f. Geogr., de afstand, dien eenig
punt op aarde van den evenaar heeft; zij
verdeelt zich alzoo in noorder- en zuiderbreedte; Astr., de afstand, dien een hemellicht noord- of zuidwaarts van de ecliptica
heeft; zij is heliocentrisch of geo
centrisch (z. die woorden).
Breeze, m. eng. (spr. briez), eene frîssche
koelte; een koele wind.
Brégma, D. gr. (v. bre'c/tein, bevochtigen), de kruin van het hoofd, dus genoemd,
naar men zegt, omdat dit deel hij kinderen
altijd vochtig is; ossa bregmtis , kruinof wandbeenderen.
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brelic-breldc of brelique breloque , fr.

z. V. a. hocus pocus (z. a.); breloque, f.
(spr. —lok') , sierlijke kleinigheden enz.
aan horologie -kettingen.
Brenta, t. eene wijnmaat in Italië :
1%Iiliaan = 75,552, in Piemont = 56,334
ned. kan.
Brëphos, m. gr., een pasgeboren dier of
kind; brephotrophum, n. een vondelings
tee voeding van kinderen.-huis,eg.
Brera, f. it., het voorm.jesuiten-collegie

te Milaan.
Bres, f. fr. (brc1te, oorspr. duitsch, van
breken), Mil., eene geschoten opening in
den muur of den wal eenertad; het stormgat, de stormopening, de muur- of walbreuk,
die door de bre sbatterijen bewerkt is.
BreschIth , hebr. (d. i. in den beginne),
het eerste boek van Mozes, dat met dit woord
begint.
Bresciaan-staal, m. eene soort v ruw
staal v. B r e s ei in Opper-Italië.
Bretagnes, fr. pl. (spr. bretanj'), Mere.,
eene voortreflelijke soort van fransch liiinen, zoo gehceten naar Bretagne, f. een
landschap, voorheen hertogdom, van noor(lelijk Frankrijk.
Bretéllen of bretels, pl. ii'., draagbanden, broekdragers, galgen.
Bretorine , L fr., een vrouwen-regenmantel; eig. eene kleeding der vrouwen
uit Bretagne.
Breva, f. it. Muz., de halve noot.
Breve, n. it.

(van het lat. brevis , breve,

kort ; waarvan ons nederd. b r i e f komt),
eig. een kort schriftelijk bevel; een minder
vormelijk schrijven van den paus aan staten,
vorsten enz. wegens zaken van gemeen belang, op de gladde zijde van pergament geschreven en met den visschersring (anniluspiscatOris) in rood was bezegeld; het
onderscheidt zich van de bul (za.) door
minder algemeene belangrijkheid; brevet,
n. fr. (spr. brewé), een open geschrift, waardoor iemand eene gunst, een' titel toegestaan, een pensioen, een voorregt verleend,
een' post, eene bediening geschonken wordt
enz. (patent, diploma) ; brevet d'inventiom
( spr. —cléngwanysióng), eene vergunning
aan den uitvinder van eenige zaak om gedurende eenige jaren daarvan alleen, met
uitsluiting van anderen, voordeel te trekken, uitvindings-patent , octrooi; breveteren, zulk een octrooi verleenen.
brevis,(lat. k o r t), Muz., weleer eene noot,
die twee gehecle maten gold; brevi manu,
kort en goed, kortaf, zonder omstandigheden , zonder wijdloopigheid ; brevitãtis
causa , kortheidshalve, om kort te zijn;
breviter, kortelijk, in het korte; breviarium, lat. of brevier, n. het gebedenboek der r. k. geestelijken, het gebedenformulierboek, zoo geheeten, omdat het uit
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korte uittreksels bestaat; ook het bidformulier; breviatoren, pl., ambtenaars aan
het hofvan den griekschert keizer, die brieVen schreven en vertaalden ; breviatuur, 1'.
verkorting, kort begrip; brevier, Typ., eene
soort van drukletters (z. a.) ; brev il oquéntie, f. lat., kortheid in het sprckcn karigheid in woorden.
Brianç6nsch -krijt, (spr, briangs—), eene
soort van witte . teedere talk, waarvan de
kleêrmakers zich bedienen om op liet laken
de lijnen te trekken, die den snid aanwijzen; ook maakt men er vetvlekken in wollen en zijden stoffen mede uit; nog bedient
men er zich van om aan zekere behangselpapieren eenen blinkenden paarlemoerschijn te geven.
Briäreus, ni Myth., een reus met 100
armen en vijftig hoofden met vuurbrakende
monden; oneig. iemand die alles zamen,schraapt, een schraper.
Bricóle, f. fr., hij bet biljart de terugsprong, de terugkaatsing, het terugstuiten
des bals van den baud af; eenen bal par
hricole maken, d. i. hem door eene afstuiting van den band in den zak stooten ; van
daar par bricole, oneig. niet regtuit, ronduit, maar door omwegen, van ter zijde, langs
bijpaden, met draaijerijen ; bricoléren, doen
terug springen, doorafstuitingvan den band
maken; oneig. niet eerlijk handelen, kale
uitvlugten zoeken, draaijerijen maken.
Brig, eng. z. brik.
Briga , f. mid. lat., tegenspraak, twist.
Brigade , I ft. ( spr. brig/idad') , eene
groote legerafdeeling, uit verscheidene hataillons voetvolk en eseadrons ruiterij bestaande en waarover een brigadier-generaal bevel voert.

brigueren, fr. (spr. —glte'ren), iets door
de gunst van anderen, door inwerking van
vrienden, door kuiperij zoeken te verkrijgen, ijverig aanhouden, najagen.
Brjk , f. (eng. brig), een ligt vrac1ij- en
oorlogschip, een sneizeilend vaartuig; dat
eenen grooten en eenen fokkernast met
stengen en bramstengen, en als oorlogschip
10 tot 30 kanonnen voert.
Bril , m. Mil. , z. lunette, oud. luna;
vgl. ook beryl; brildaalders, zekere daal
ders, in de laatste helft der 1 6de eeuw geslagen, waarop onder anderen een bril staat
met de letters: W. H D. A. L. V. B. D.S.S.
N. H. V. K. W. , zijnde de eerste letters van
het hoogd. versje : Was /tilft den Augeiz.
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Brigand , m. ft. (spr. brig/tang), oorspr.

een ligtgewapend soldaat, die eene b r itç a a d i n e, een zeker harnas of maliënkolder droeg; thans : een roover, dief, planderaar, straatroover ; brigandage, f. (spr.
1righangcldazj'), de straatrooverij, struikrooverij , afzetterij.
Brigantijn, iii., fr. brigantine, een galeivormig schip met een laag boord, gevoerd
door lO tot l5 parenroeijers, en dat ongevee
100 man kan voeren. Eertijds werden deze
vaartuigen menigvuldig in de Middelland
sche zee tot zeerooverijen gebruikt, en daarvan komt waarschijnlijk hun naam.
Brighélla . m. lat., een karakter-masker van het italiaansche volkstooneel, een'
sluwen, ingebeelden burger voorstellende.
Brigitta, oudd. vrouwenn. : de stralende,
prachtige; brigitten-orde of orde van
St. Salvador, eene geestelijke monniken
en nonnenorde, gesticht in 1348 door Brigitta, dochter van Birger, koning van
Zweden , die in 1391 door paus J3onifacius IX onder de heiligen geplaatst of geca
noniseerd werd.

Lie/it und Bull, Der sic k selbst nicht hetfen unci kennen will, d. ï. wat baat licht en

bril voor de oogen van hem, die zich-zelven
niet wil helpen en kennen.
brilleren, Ir. (spr. brielje'ren), schitteren, glinsteren, flonkeren, flikkeren, blinken, pronken; brillant , ( spr. brieljdng),
schitterend, glinsterend, blinkend, uitstekend,voortreffelijk; brillant, m. fr., in het
algemeen ieder geslepen edelgesteente, inz.
de diamant ; brilldnte, it. Muz. , zeer vurig, levendig; brillantéren, diamanten tot
brillanten slijpen, met glanssteen bezetten;
brillant -kever , m. N. II., de juweel- of
diamantkever , ook snuitkever genaamd,
eene prachtige tor v. Brazilië, hebbende de
grootte eens sneikevers met getande en
van oortjes en slippen voorziene dekschil
den , waarop veelverwige goudkleuren prijken.
Brimborions, p1. fr. (spr. brengborióng),

kleinigheden, vodderijen.
Brincili, pl. it. (spr. brien—), rekenpenningen, speelzaken.
»rioche, I. fr. (spe. briosj'), een gebak
V. meel, eijeren, melk en boter; oneig. een
domme zet.
Brion, m. (spr. bridng), een goede fransche wijn; Bot., eikenmos.
brioso, it. (spr. briózo), Muz., vrolijk en

mannelijk, vurig, levendig.
Briquet, m. fr. (spr. brikô), het vuur-

staal.

Brise, f. fr. (spr. briez'), Mar., een op zekere tijden waaijende zachte zeewind.
Brissotin, m. fr. (spr. briesoténg), een

aanhanger van B r i s s o t, dien men in de
fransche revolutie in 1 791 voor het hoofd
der girondisten hield; brissotismus, n. liet
staatkundig stelsel V. B. en zijne aanhan-.
gers.
Brisure, f. fr. (spr. —zuur') , Mil., de

verlenging van de verdedigingslinie, dienende om de bedekte flank te maken; korte
linie v. 4 of 5 vademen tot aan de gordijn en
borstwering.
Britiniërs, pl., eene bijzondere broederschap v. augüstijncr monnikcn, naar hunne
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eerste woonphats B r i t i n i in de mark van
,Ancona.
Brits, f. de houten legerstede in wacht
kamers, wachthuizen enz.
Brizomantie, f. gr., de waarzeggerij uit
droomen, droomuiticgkunde.
Brocade, f. brocaat, n. (fr. brocart, it.
brocdto) , eene zijden stof met opgewerkte
bloemen enz., zijden goud-. en zilverstof;
brocatel of brocarclél, f. eene soortgelijke
maar slechtere stof v. katoen of gemeene
zijde; Min., eene soort v. geel, roodachtig of
violetkleurig italiaansch marier; brocaatpapier, metaalpapier.
Brocanteur, m. Ir., een kunsthandelaar,
een verkooper v. platen, schilderijen enz.;
brocantéren, kunsthandel drijven, allerlei
kunstvoorwerpen koopen en verkoopen.
Brocardcum, brocardium, n. mid. lat.
Jur., eene korte leerspreuk, korte retsregel, zoo geheeten naar den heroemden regts geleerde Broeardus, in de 1 4de eeuw; in
't algemeen een regtsspreukje der middeleeuwen, dat niet in de bronnen staat, maar
dikwijls door deleeraars valschelijk gemaakt
en voor echt uitgegeven is.
Brocatel, Z. brocade.
Brocatella, f. it., z. brecce.
Broccoli of brócoli , m. it., eene ital.
koolsoort, aspersie-kool, zomerkool.
Broche, f. fr. (spr. brósj'), eene naald,
borstnaald der dames.
brocheren, fr. (spr. brosje'ren), bij boekbinders: innaaijen; ook bloemen en figuren
op zijden en wollen stoffen werken ; bro
chure, f. (spr. broijour' ), een slechts ingenaaid boek; een vlugschrift, blaauwboekje,
een geschrift v. 'weinig omvang.
Brodequins, pl. fr. (spr. brod'kéng), zeker schoeisel, halve laarzen ; tooneellaarzen
(in het blijspel); ook eene soort van pijniging met planken en wiggen , spaansche
laarzen , scheenijzers.
broderen. broderie, z. borduren, hordure ond. boord.
Broedergemeente[evangelische], broeder -unheit , f., z. hernhutters.
Broglio, m. it. (spr. brô-ljio), de verga-

derplaats der nobili te Venetië; de verwarring, opschudding, muiterij, opstand; ook
een ligte, aangename ital. wijn.
Bromatographie, f. gr. (v. broma, spijs),
beschrijving der voedsels; bromatologle, f.
de leer der levensmiddelen , spijzen- en
drankenleer; bromatolögisch, die leer hetreffend , voedselkundig ; bromatométer,
m. despijzenmeter, een werktuig tot afweging van de dagelijksehe voeding.
Bromos, m. gr., bijnaam van Bacchus,
wegens het gerucht, dat de bacchanten op
zijn feest maakten.
Bromïurn, ri. (v. h. gr. brönos, stank),
Chem., een metalldide, dat in de methodi
sehe rangsehikking der elementen tussehen

het chloor en bet sodium staat; het ontleent
zijnen naam van zijn' onaangenamen reuk,
heeft een' walgelijken, brandenden smaak
en is een der hevigst 'werkende vergiften.
Het werd door B a Ia r d in 1826 ontdeit;
het bevindt zich in zeewater, zeeplanten,
zeedieren en in vele minerale wateren met
het magnesium en somwijlen met het potassium vereeiiigd; vandaar bromium -zuury
-potassium, - sodium enz.
Bronchus, m. gr. (bronclti6s), de keel,
luchtpijp; bronchia, pl. gr., de luehtpijpstakken; bronchiaal, de luchtpijp betreffend; bronchitis, f. Med., de ontsteking der.
luchtpijptakken ; bronchocële, f. de luchtpijpbreuk, het kropgezwel; bronchotomie, £
de hiehtpijpsnede, eene heelku nstige snede
in de luchtpijp, waarvan A s c 1 e p i ad
de uitvinder is.
Brcns, fl (v. h. fr. bronze, dat weder v. ons
b r u i n afkomstig is), een metaalmengsel
of erts, waarin het koper het voornaamste
gedeelte uitmaakt, klokspijs, klokmetaal,
gieterts; bronzen, eene ertskleur geven,
overertsen , met koperkleur overdekken
zwart verwen (van Ieder).
Brontëum, n. gr. (v. brontë, f. donder),
het donderwerktuig op sehouwtooneelen
bronta , pl., dondersteenen; brontologie,
f. de donder- ofonweêrsleer; brontophobie,
f. de onweersvrees, de vrees voor den donder; brontotheologie, f. de erkenning van
God uit de verstandelijke beschouwing van
het onweder , eig. de donder-godgeleerd
-heir!.
Brosserie , f. fr., borstelmakerswaren,
borstelwerk.
Brouette, f. fr. (spr. broe-étt'), een fransehe handwagen met twee raderen, die door
een' menscb wordt getrokken; ook een klein
voertuig met een wiel, dat men voor zieli
uitduwt, een kruiwagen.
Brouhaha, n. fr. (spr. broe—), een verward geschreeuw, vreugdegeroep, toejuiehing van eene volksmenigte, van aanschu
o
vers enz.
brouilleren , fr. (spr. broe ilj e'ren) , in
wanorde of verwarring brengen, door elkander werpen, verwarren; ook oneenig maken of worden, verdeeldheid, onlust verwekken; met iemand gebrouilleerd zijn,
met hem oneens zijn, in geene goede
verstandhouding leven, overhoop liggen,
in misverstand zijn; brouillaznïni, n. verwarring, wanorde, b. v. in een huishouden;
Pharm., eene boluspleister; ook een arisenijmengsel; brouiilement, m. (spr. broeilj'—
mdng) en brouillerie, f. tweedragt, oncenigheid, misverstand, twist, strijd, geharrewar; brouillon, D. (spr. /iroeuijóng) , ook
brouillard (spr. iroei'jdar), het klad, het
eerste ruwe schriftelijk ontwerp, het kiadpapicr,kladschrift, de planteekening; Mere.,
het kladhoek, waarin allerlei zaken slechts

104

BUCENTAURLrS.

BROWNIAAN.

onstuirnig, kort van stof; brusqure n , onheusch hejegenen , ruw, barsch, onbeschoft
Browniaan, m. een aanhanger of vriend uitvaren, toesnaauwen ; brusquerie, f. de
van de prikkelings- ofopwekkingsieer v. d. barsche, norsche be' de
de oplooenre1sc1ien geneesheer Brown; brownia- pendheid, het toesnaauwen.
Brussen , pl. russ. (sing. brass) , viernismus fl. de prikkelin gs- ofopwekkingskante, zoogenaamd e engelsche balken uit
eer van dien arts.
Riga.
Brownisten, pl., eene secte van puribruta forWna, lat. , blind geluk; bruta
teinen (z. a.) in Engeland, door Robert
Brown C in 1580 gesticht.
fulnuna, lat., woorden zonder kracht ; bruturn, fl een beest, een zeer dom mensch;
Brucine , f. Chem. , het werkzame beginsel of de organische zoutbasis van de brutaal, beestaclitig, onbeschoft en dom,
bast van valsche a n g u s t u r a, eei hevig onredelijk , oii beschaarnd , ongomanierd,
grof; brutaliséren (spr. s als z), onbeschoft
vergift.
Bructren, pl., een oude duitsche volks- bej egenen, onwellevend, lomp behandelen;
stam, die aan beide zijde der Ems, noord- brutaliteit, f. een beestachtig, lomp gewaarts tot aan dc Friezen, oostw. tot aan de drag, woeste drift, onbeschofte beleediging,
Wezen, zuidw. tot aan de Lippe en westw. verregaande lompheid, vlegelwerk; brutescéren, verdienljken, tot een dier worden.
tot aan de Vecht woonde.
Brüto of brutto, it. (spr. broeto, eig.
bruéren, fr., de stoffen met damp ofstoom
laten doortrekken om ze leniger, zachter te leelijk , onrein , ruw), Mere., liet gewigt
eener waar met de haal, de kist, het fust,
maken.
Brugbroeclers, een chr. genootschap van den omslag, het inpaksel mede gerekend,
de 1 3de tot de 1 5de eeuw in Z. Frankrijk, in tegenst. met n e t t o (z. a.); bruto-bedat zich inz. bezighield met het aanleggen drag, het beloop zonder aftrek der onkosv. bruggen, overvaarten , pleisterplaat- ten; bruto-vermogen, het gansche verruogen met inbegrip der schulden.
sen, wegen enz.
Brutum, m., z. ond. bruta.
Brugman [ Jan ] , een minderbroeder
Brygma, n., ofbrygmos, m. gr. (v. bryt
der 1 5de eeuw, een rondreizend prediker,
die door zijne zonderlinge , hartstogtelijke tein, knersen), Med., het kneisen der tand n, in eene kramp der kaauwspieren be-.
preêkmanier den volkshoop in de Nederlan
den op zijde kreeg, zoo zeer, dat de kracht staande.
Bryologie, f. gr. (v. bryi5, mos), de bezijner quasie-welsprekendheid bij ons is
overgebleven in het spreekwoordelijk zeg- schrijving, de leer der inosplanten.
Brytum, n., brytus, in. eene soort van
gen: al lèoncltgeals Brugman praten.
bier, uit gekiemde gerst bereid.
bruineren, z. brunéren ond. brunet.
B'schorui ofBeschores, joodsch: arglis Bruit, m. fr. (spr. bra-I), het gedruisch,
tig gewin.
geraas, getier, gemompel, gemor, gerucht.
Bubal, rn (gr. bub2los), N. H., een vierBrumaire, ni. fr. (spr. brumér', v. Ii. lat.
bruma , winter) , de nevelmaand in den voetig afrikaansch dier v. Is. geslacht der
voorm. fr. republikeinschen almanak, loo- antilopen, de hertebuffel.
Bubastii, f. Myth., de naam eener El gyppende van den 22sten October tot den 20s Len
November ; brumaal , lat. , winterachtig, tisclse godin, die onder de gedaante eener
kat werd voorgesteld en afgebeeld de dochwintersch.
Brummer, m. (d. i. Brornberger), ter van Osiris en Isis; de hoofdzetel
eene in Bromberg geslagene poolsche harer eeredienist was de stad B ii b astos.
Bubonalgie, f. gr. (v. boubön, lies en
zilvermunt , = 6 centen ; ook eene koperalgos. pijn), Med., pijn in de liesstreek.
munt v. gelijke waarde.
Bubônen, pl. lat. (bubJnes), Med., liesBrunèhilcle, oudd. vrouwenn., eig. gehuilen, een verschijnsel der venenische ziekharnast kind (V. brunna, harnas).
voorloopig, ter

herinnering worden aange-

teekend.

l

-

e

Brunelle , f. z. Prunellen ; Bot., een

fraaije lage heester met groote blaauwe
bloemen, beerenoor.
brunet, fr., bruinachtig , inz. bruinharig, donkerharig; als subst.: iemand met
bruine, donkerkleurige haren; vr. brunette;
brunéren, bruin maken; glad maken, polijsten, bruineren;bij boekbinders: het glanen v. de snede des hocks met cenen wolfstand.
Bruno, oudd. mansn.: cuff . bruine of geharnaste (vgl. Brunehilde).
z

brusque, fr. (spr. bruusk'), barsch, ruw,

grof, norsch , haastig, oploopend , driftig,

te, der pest cnz.; bubonocële, f. eene liesbreuk.
Bucardiet, m. gr., een vcrsteend ossenhart, eene schelpversteening hebbende de
geclaante van een rond hart.
Buccinator , m. lat. , eig. trompetter;
Anat., de trompetterspier, kinnebakspier,
de spier v. d. mond, die de wangen uitzet bij
het blazen op de trompet ; buccinieten
Pl.' trompet- of bazuinslakken, versteende
kinkhorens.
Bucco , m. lat. , een lompert , plomp
mensch; N. H., de baardvogel.
Bucentaurus, rn gr. Myth., eenmonster,

BUCEPHALUS.

BULLE.

half mensch cii half stier of ezel; ookbuhet prachtige schip, waarop eertijds de doge van Venetië met (le Adriatische zee trouwde, bij
welke gelegenheid hij eenen gouden ring
in hetwaterwierp; de laatste hucentoro
werd in 1728 gebouwd en men vertoont nog
in Venetië een overblijfsel dezer rijk verguide galei.
Bucephàlus, m. gr., eig ossenkop ; het
paard van A 1 e x a n d e r den groote ; ieder
lievelingspaard, pronk- of staatsiepaard.
Bucros, m. gr., N. H., de rhinocerosvogel van Indië en Afrika.
Buchanisten, pl., leden eener secte, in
de 1 5de eeuw in Schotland gesticht door
Elizabet Buchan.

schildpadsteenen, slangenoogen, versteende deden inz. tanden van visschen, grijsbruin van kleur met ronde vlekken.
Bug, bedbug, rn eng., een scheldnaatn
der Engelschen in Ierland.
Buis, f. een holl. vaartuig ter haring.

centoro, it (spr. boetsjentóro),

Buckskin, n. eng., eig. bokkenvel; sterk,
gekeperd vollcngoed voor broeken.
bucólisch, gr. (v. bomkolos, herder), her-

derlijk ; bucolische gedichten, bucobca
herdersdichten, idyllen, b.v. die van V i rgilius.
Buddha of Boeddha, (m. sanskritsch
buddha, wijs, van bud/i, verstaan), eene indische godheid, de insteller van het buddhaïsmus of buddhismus, eene overoude
godsdienst, door die van Brahma uit Indië
naar Japan, Thibet, China verdrongen;
volgens de japansche overlevering heet hij
eigentlijk Tschakia Muri en is 1000
jaren voor J. C. g eboren; misschien is hij

I
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van st.
g

m. sp. (spr. boe—), eene soort
van fijne potaarde, waarvan men in Spanje
de vazen maakt, die men alcararas heet.
Bujáro,

Bukardiet, m. gr., een versteend ossenhart, eene schelpvcrsteening, hebbende de
gedaante van een rond hart.
Bul, hebr., naam van de 8ste maand des
burgerlijken jaars bij de joden, overeenko
mende met een gedeelte van onze October
en November, zoo geheeten naar de zware
regenbuijen, die in deze maand nedervie

len (chesvan).
Bul, f. z. bulle.
Bulafo, n. een speeltuig der negers aan
de kust van Guinea, bestaande uit houten,
met leder zaarngebondene pijpen of fluiten.
Bulárchos, m. gr., de voorzitter van den
grooten raad in het oude Athenen.
Bulbul,. m. perz., de benaming van den
nachtegaal in het Oosten.
Bulbus, m. lat. Bot., de knol eener plant,
bol, bloembol, bolwortel; de oogbol; bulheus, knolvormig, bolachtig.
Bulë, I'. gr., raad, raadsvergadering, senaat; bu1euter 0n of buleitIcon, het raad-

echter een mythisch persoon.
Budget, n. eng. (spr. bac1dijet, of fr.

huis.

bu-dzjé, v. li. celtisch boulga, oud fr. boulge, bouge , bougette , it. bolgia , duitsch
balg, eig. eene dierenhuid) , een lederen

onmatig, en limos , honger) , Med. , de
geeuwhonger, vraatzucht, een te sterke en
tegennatuurlijke eetlust, met groote zwakte
gepaard.
BulIthen, pl., haarballen in de maag der
runderen, runder-bezoars of aega-

zak, valies, randsel enz.; in Engeland kwam
het woord als bougette met W i 1 1 e m den
V e r 0 v c r a a r, werd in budget verspeld en
kreeg later de beteekenis van de brieventasch, waarin zich de rekening der staats
huishouding bevond ; thans in de meeste
landen de staatskas- of finantierekeningzelve, hetjaarlijksch overzigt van de waarschijnlijke inkomsten en uitgaven vaneen
rijk, eene stad enz.
Budléja, f. Bot., een struikgewas met eironde bladeren en oranjekleurige bloesems,
naar eenen Engelschman B u dle y in 1733
benoemd.
Buffa, f. it. (spr. boefa; vgl. hou ffon),
e ene grap, pots, klucht.
Büffalo , m. (spr. boefalo) , de buffel,
buffelos, Milde os met achterwaarts gebogen hoornen, in Afrika en Azië te buis behoorende, en, getemd zijnde, als trekdier
zeer bruikbaar.
Buffet, n. (spr. bitje, verwant met het fr.
buveur, drinker, buvette, gelagkamer enz.,
v. Ii. lat. bibre, drinken), eene schenktafel,
aanregttafel, tafelkas, zilverkas.
buffo, buffone, z. bouffon.
Bufonieten, pl. (v. h. lat. btft), N. H.,

Bulimos, m. of bulimie, f. gr. (v. bom,

gropilen.
Bull, m. eng. (spr. boel), eig. stier; eene
ongerijmdheid, domme streek of zet, belagchelijke onzin, wartaal (in deze beteekenis
afgeleid van eenen koddigen, zich-zelven
vaak tegensprekenden pLithezorger tijdens
Hendrik VII, Obadiah B u 1 gelieeten);
van daar eenen bull maken, een' bok, flater maken, een' dommen, onnoozel-naiven
zet doen: de Engelschen leggen inz. den leren het maken van b u 11 te laste; John
Bull , iron. het verpersoonlijkt nationaal
karakter der Engelschen, de vertegenwoor
diging v. d. grooten hoop in zijne nationale
eigendommelijkheden: eene uitdrukking,
door S w i ft liet eerst in zwang gebragt.
Bulle, f. lat. (eig. bulla, de blaas), eik
verheven zegel van was of metaal aan openbare oorkonden; het zegeldoosje; de oorkonde zelve, die met zulk een zegel is voor-

zien; inz. pauselijke verordening, decreet,
voorschrift enz., op de ruwe zijde van perga
ment geschreven en van een boden zegel
voorzien, doorgaans benoemd naar-.de aan14

BULLEBAK.

BURSA.

vangswoorden, b. v. de bulle unigenitus, in
coena domtui enz.; ook liet bewijs of diploma van eenen academischen graad; de gouden bul (aurèa bulla), Gene bekende duit
rijkswet, door keizer Karel V in 1536-sche

de plaats in groote steden, waar men berigten kan krijgen of brengen van al wat er
omgaat; bureau de commerce, fr., eene ver
zaakkundige kooplieden in han-zamelingv.
bureau des com rtes,-delsangh;
(spr. dé kongt') , de rekenkamer ; bureau
d'esprit , (spr. desprá) , verzameling van
schrandere geesten , letterkundig gezelschap; bureau d' intelligence, (s pr. déngtellizjdngs') , het aanwijzings- of berigtsk antoor; bureaucratie, f. fr.-gr. (v. kratein,
regeren) , de ambtsheerschappij , de wil
heerschappij van ministers en be--lekurig
ambten, de groote invloed des kabinets op
de regering, ministerkoppigheid, prefecten willekeur.
Buret , N. H. , dc purpervisch, zekere
schelpvisch, waarvan de Ouden eene purperverw maakten.
Burghers, pl . eng., z. seceders.
Burgos, m. dc glans, dien men op vele
soorten v. aardewerk doormiddel van zwavelgoud weet aan te brengen.
Buridans ezel, m. een zinnebeeld der
besluiteloosheid , willeloosheid , onvermogen om te handelen: Bene benaming, ontleend aan B u r i d a n, een scholastiek wijsgeer der lode eeuw, die zijne opmerkzaamheid bijzonder opp den wil rigtte; hij leerde,
dat geene handeling mogelijk was, indien
de wil door niets tot handelen bepaald
werd; ter opheldering zijner meening plagt
hij het voorbeeld van een' ezel aan te voc ren, die, tusschen twee hoopen hooi geplaatst, van honger zou sterven, zoo hij door
beiden even sterk werd aangetrokken. In
zijne werken wordt nogtans dit voorbeeld
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n it gevaardig d; bullarlum, n. een bullenboek, eene verzamelin g an pauselijke bul len of verordecingen; doctor bullátus, buldoctor in Duitschland , iemand, die zijne
^

doctorale waardigheid slechts van eenen
paltsgraaf ontvangen of gekocht heeft; bul list, m. de pauselijke bullenschrijver.
Bullebak, m. een norsch, barsch mensch
(afgeleid v. S. van ons bul, stier, en h. oudd.
bak, wang, welk laatste nog overig is bak
bakhuis ; v. a. van-kebard,tn
A b u 1 a b a z, naam des olifants, dien Haroun-al-Raschid aan Karel den Groote ten
egschenke zond).
Bulletin, n. fr. (spr. buleténg, een ver
bulle, eig. kiesbriele), een-kleinwordV.
dagberigt, dagorder, legerberigt, kort ver
-slag.
Bulliet, m. (v. h. lat. bulla, blaas), N.H.,
versteende blaasslak.
Bullion, n. eng. (spr. bdeljen), staven
of klompen goud of zilver, het ongemunt
goud of zilver; soms ook vreemd, niet gangbaar geld; de wisselbank.
Bullisten , pl., franciskaner monniken
van de orde der observanten.
Bulow of pirol, m. N. IL (waarschijnlijk
klanknabootsende woorden), de goudlijster, goudmeerle.
Buluk-baschi, m. turk. (v. boluk, troep en-afdeeling, corps, en baseb, z. a.), een
bevelhebber van het voetvolk.
But ..thálmos, m. gr. (v. bous, os, en
oplethalmos , oog), Bot., koeoog, koedill e ; Med., ossenoog, een zeer groot. oog ;
buphtálmie, f. ossen- of olifantsoogigheid.
Bupleurum, n. gr. Bot., doorwas, eene
plant vroeger als zamentrekkend middel
geroemd.
Bupréstis , f, gr., N. H., eig. ossendood;
de prachtkever, een naar het vliegend
hart gelijkend vergiftig diertje in ltalië,
dat de runderen dikwijls inzwelgen, waar
zij opzwellen en sterven ; Bot., een-dor
kruid van gelijke uitwerking.
Burail, m. fr. (spr. bur' j ), Mere., gekeperde halfzijden stof.
. Burat of borat, m. fr. (spr. —rd), Mere.,
grove wollen stof, pijlaken, grof laken; bu.ratine, f, eene soort v. halfzijden stoffen.
Burbas, burbe, burber, m. de kleinste
rekenmunt in EgTpte, Funis enz.
Bureau. n. fr., pl. bureaux, (spr. buro,
V. bore, borat, it. burrito, grof doek, alzoo
eig. eene niet zulk doek overtrokkene tafel), eene schrijftafel, schrijfkas, schrijfles senaar; oneig. de schrijfkamer, het vertrek
voor de ambtsbezigheden, liet kantoor, postkantoor; bureau d'adresse, het adreshuis,

niet gevonden.
Burin, m. fr. (spr.. 'buréng ), de graveer
-nald,
graveerstift. het graveerijzer.
Burkhard of Burchard , mansn. : een
sterke in de burg, een welversterkte, krach -

tige. - .
burldndo , burlescamente, burlésco, it.
u als oe ), of burlesk (v. h. it. burlare,
rtsen , gekscheren , ' mid. lat. burra,

X
g
pots),

rap,
g,
ardi
koddig, boertig, kluchtig, bclagchelijk, wonderlijk, zot: liet burleske bestaat in de lachwekkende voorstel
-lingv.hrotengwi e;burléta,f.
(spr. boer—), it., een klein blij- of klucht-

spel.
Burnus, m. (spr. boernoes), een arabia
sche mantel van witte wollen stof met eene
kap, zooals die de mooren in N. Afrika dragen (vgl. h a i k); eene soort van nieuwerwetsche vrouwenmantel v. soortgelijke snede, in het fransch bournous geschreven.
Burrásca, f. (spr. boer—), it., onweêrsbui, rukwind, plotselinge stormwind; oneig.
oploopendheid, hevige uitval.
Bursa, f. mid. lat.. de beurs, buidel ;
ook eene zamenkomst op gemeenschappelijke kosten, (van daar volgens sommigen

BUS.

C.

ons b e u r s (z, a.); bursae muscósae, pl.
Med., slijmbeursen; bursarra, de beursworm; bursarius, m. wie op gemeenschap
kosten riet anderen teert, inz. voor--pelijk
nialige studenten (bursarii), die (als sti-

bruiken van verversehingen ; ook een klein

vriendengastmaal, een kransje.
Byronismus, n. (spr. bai—), het navolgen van den dichttrant van Lord B y r o n;

pendiaten) zamenwoonden en bekostigd

zijne dichtschool behoorende.

werden ( van daar het hoogduitsche b u rs c h e); de beheerder van het kloostervermogen.
Bus, f. weleer de gemeene benaming van
allerlei schietgeweer, soortelijk onderschei-

den in donderbus, haakbus, handbus enz.
Busard of bussard, m. (oudd. busant,

fr. buse), N. IL. , de muizenvalk,
wouw van Guiana, buizerd, eene soort
van roofvogel tot het valkengeslacht behoorende , waarvan de vleugels ten minste
zoo lang zijn als de staart.
Bushel, m. eng. (spr. busjel), in Engeland een schepel v. 8 gallons of ongeveer =
36,348 ned. kan; 8 zulke bushels doen
een quarter.
Buschen, m. hoogd., (spr. bóesjen), Bene
munt te Aken geldende daar 4 h e 11 e r, =
busar,

1 cent.
Bussa, een gegiste drank der Arabieren
en Tartaren, uit roggemeel of gerooste gierst

bereid.
Buste, f. (v. h. it. busto), een borstbeeld,
borststuk van eén beeld , dat enkel het
hoofd, de schouders en de borst van een'
mensen voorstelt.
.

Bustrophédon, n. gr., ook bustrophe, fr.

(v. bons, os, en strophein, kecren, wenden),
bet vorenschrift, het afwisselend refits- en
linksloopend schrift, eene schrijfmanier der
oude Grieken, zoo genoemd omdat de regels
daarbij op elkander volgen gelijk men de
ploegossen ment bij het trekken der voren.
Men-wil, dat de benaming vers (versus)
voor dichtregelen afkomstig is van deze
manier van schrijven (a versuris).
Bustum, n. lat., de plaats der verbranding, de plaats, waar men in het oude Rome
de dooden verbrandde en hunne asch bij .

zette.

But, 'n. fr., (spr. bu), doel, oogmerk,
voornemen; de but en blanc (spr. —bu-tangblang), los weg, onbedacht zonder overleg.
Butta sella , it., z. bouteselle.

Buttima, F. een perzisch gewigt, ongeveer
.— 3 ned. ponden.
Butts, pl. eng., zoolleder bij geheele

huiden..
Butyrine , Chem., zekere zelfstandigheid, door Ch e vr e u 1 in 1819 in de boter ontdekt.
Buvette, F. fr., een drinkvertrekje, gelagkamertje, een klein vertrek tot het ge-

byrónisch , in den trant
Byssus, - m.
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van B y r o n, tot

gr. Bot., het stuifmos, haar-

mos; verschillende plantaardige zelfstandigheden, door beschimmeling ontstaan;
ook zeker kostbaar lijtiwaad bij de Ouden,
inzonderheid de Egyptenaren, waarschijnlijk vervaardigd uit een zijdeachtig vlas,
misschien ook uit katoen ; byssoliith, 'm.
de straalsteen, een mineraal plantaardig
voortbrengsel, dat naar zijde gelijkt.
Byzántisch of byzantijnsch, hetgeen
B i z a n t i u m (d. i. Constanti hopel) en het
grieksche of oostersche rijk betreft; byzantijnsehe schrijvers, byzantijners, eene
volgreeks van grieksche sclhrij' crs gedurende het oostersche rijk, die de ge. chiedenis van het byzaritijnsche keizerrijk behandeld hebben, de voornaamsLe zoo niet
de eenige bronnen van de geschiedenis van
het verval des romeinschen rijks; byzantij
ners heeten ook de gezamentlijke munten
der beheerschers van het byzantijnsche rijk,
inz. de gouden munten, gemiddeld = 7
gl.; de munten, die men in Frankrijk,
naar den stempel en muntvoet der b^zantijners sloeg, heeten daar besants d'or;
ook nog de groote eng. goudrnunt, de
gouden staaf, op 15 pond sterling waarde
;

gerekend.

C. ()
C. = Cajus ; c. = centum . of honderd;
e..=... cum, lat., met; C. 4. = C ve s a r
Augustus; c. a. = cum annéxi s , lat.,
met het bijgevoegde , bijbelioorende, toegevoegde, aangehangene enz.; ca. =..
circa, lat., ongeveer, on4.trent, rondom;
C. a. d. =c'est à dire, fr. (spr. cétadlier'), dat
is te zeggen, dat beteekent ; cap. = capitails , lat., b. v. Pena cap., de doodstraf,

ook = caput, lat., hoofd, hoofdstuk; c. c. =
concinde , contunde of concindatur, can.
tundatur, lat., snijd in stukken, stoot fijn
(op recepten). C. F. _.cum figuris, lat., riet
platen; C. F.MEn. =cum figuris aeneas, lat.,
met koperen platen ; C. F. Lign. = cum
figuris lignis, lat., met hou tsnêe-platen ;
C. N. = cum notis, lat., met aariteekeningen,
aanmerkingen ; C. IV. V. = cum notis variórum, lat., met aanteekeningen van verschillenden; Comp. of C. compagnie; Cos.._.
consul ; pl. Coss ., consules, consuls ; c. q.
= casu quo , lat., in welk geval ; C. 1.

(*) - Om menigvuldige verwijzingen voor te komen, zij hier aangemerkt, dat men de woorden, die
niet onder deze letter te vinden zijn, onder K heeft te oeken.

CAB.

CACfIOLOlG

civis I?omanus, lat., een romeinsch burger;
ook = Carolus ( Christianus) Rex., koning

of cabotière, een kustvaarder, een klein
vaartuig tot de vaart langs de kusten ; het
erste woord ook: een loods ; cabotage, f.
(spr. —taazj'), de kustkennis ofde scheep
vaart langs de kusten; de kusthandel.
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Karel (Christiaan) ; c. s, = cum suis, lat.
met de zijnen ; Ct. of Crt. = cent, courant; Ctr. = centenaar.

Cab, eene oude maat hij de Hehreeuwen.
z. campsaces.
Cabal , een fabelachtig , geschiedboek
der Turken ; z. verder caval; caballero, sp.
( spr kawaijéro) z. v. a. cavalier, ruiter;

, eene soort van spaansche wol;
benaming van bet
grieksche hi ppocrëne, (z. a.).
Cabale , f. fr. (vgl. kabbala), een geheini verbond , heimelijke verstandhonding bedekte verbindtenis tot eenig kwaad
doel ; zamenspanhling, verraderij ; listige
caballeros

caballinus, m. de lat.

streken, geheime sluwe tegenwerking, ka
haal ; men gaf dien naam ook aan den berucbten staatsraad van Karel H van Engeland, welks 5 leden in de aanvangsletters
hunner namen toevallig datwoord, in het
engeisch cabal, voortbragten (Clifford,
Arlington, Buckingham, Ashley
en Lauderdale); cabaléren , arglisLig,
hedektelijk te werk gaan, sluw berekende
aanslagen smeden ; cabaleur,m. zamenrotter, zamenspanner tot geheime aanslagen,
ook wel cabalist .
Cabáne, f. fr., eene hut, stroohut, stulp,
armoedige woning ; Mar. , eene scheeps
kooi, stuurmansverblijf.
Cabaret, n. fr. (spr. - re), een wijnof bierhuis, eene herberg, kroeg ; een koffij0f theeblad; cabaret borgne,

(spr. --bornj'),

eene slec li te kroeg, knip ; cabareteren,
druk in de kroegen loopen ; cabaretier, m.
( spr. —reti-e), een waard, kastelein, kroeghouder ; gaarkok.
Cabarre, f, z. Gabarre.

Cabas, m. Ir. (spr. kabd), een biezen
vijgenkorije; eene platte biezen vrouwentasch of werkmandje.
cabe'lla securitãtum, f., z. v. a. assurantiekamer in Italië.
Cabes , m. eene rekenmunt in Guinea,
ongeveer = 3 if1. 60 et.
Cabestan, m fr. (spr. kaab'ctdng van
het lat. caput ?), de ankerspil , gangspil,
kaapstander, de dikke spil waar het kabeltouw omloopt, om de ankers of andere

lasten te lieten.
Cabildo, n. sp. (v. blat. capituilum), het
domcapittel ; de stadsraad ; het capittel

buis, raadhuis.
Cabo, m. sp., een voorgebergte, z. v. a.
kaap.

Cabochon, m. fr. (spr. kabosjóng), een
ruwe ongeslepene edelsteen, inz. robijnen
of smaragden.
Cabolétto, m. it., genuesche rekenmunt,
ongeveer = 12 centen.
cabotéren, ft., de kusten bevaren en daarop handel drijven; cabotier, m. (spr. —ti-é)

Cabriole, z. capriole.
Cabriolet, n. Ir. (spr. —lé ,

doorgaans
—lit), een ligt rijtuig met twee wielen en
met een paard bespannen en voorzien van
een voorzit.bankje.
caca dit dauphin, fr. (spr. —cloféng),
eene geelgroene, voorheen geliefde modekleur.
Cacalexiterïa , pl. gr. Med., middelen
tegen kwaadsappigheid.
Cacao, rn

mexicaansch (kaka/tuatt,

waarvan de Spanjaarden en Portugezen
cacao gemaakt hebben), de zaden of booDen van den echten cacauboom (theobroma cacao) in W.-Indië, uit welke de
chocolade wordt bereid; cacaoboter, de
fijne olie, die men uit de cacaoboonen
trekt; zij heeft, gestold zijnde, de lijvigheid
van talk en wordt niet ligt rans; men gebruikt ze in de geneeskunde en tot het
maken van cacaoboonen.
cacatorsche koorts , Med. , eene tusschenpoozende koorts, gepaard met vele en

pijnlijke stoelgangen.
Cachalot of cachelot, m. fr. (spr. kasjelot), de potvisch, eene soort van walvisschen, in wiergrooten kop het walschot
( of het verkeerdelijk zoo geheeten sperma
ceti, lat.), eene vetstof, die de hersens
omgeeft, wordt gevonden. • Dit walschot
wordt in de geneeskunde gebezigd, en
met wit was vermengd, worden er kaar
sen van gemaakt.
cacheren , fr. (spr. kasje'ren), of caché

verbergen versteken, verzwijgen,
geheim houden, verhelen ; cachet, m. (spr.
kasjè), een zegelstempel, briefsluiter, signet, zegel., z. ook 1 e t t r e; cachet volant,
(spr. —woldng) , eig, vliegend zegel; een
brief, voorzien van een zegel, dat slechts
den bovenomslag sluit; cachetéren, verzegelen, toezegelen; cachot, ni. (spr. kasjô),
een diepe, duistere kerker, een donker gat
of hol voor gevangenen; cachoterie , f.
(spr. kasjot'rIe), ongepaste geheimzinnigheid in woorden of daden , geheime zamenspraak over nietsbeduidende dingen.
Cachexie , f. gr. (van kakos, slecht, en
hexis, toestand), Med. , de ongezondheid,
de ziekelijkheid, de kwaadsappigheid, ca
chéctisch , ziekelijk , bleek en opgezet,
kwaadsappig ; cachectcus , m. eenzieke
lijk mensch , iemand die aan kwaadsap
pigheid lijdt.
: Cacholong, m. Min., een witte chalcedoon , ondoorzigtige quartz -agaat uit de
omstreken cener rivier bij de Kalmukken
van Bucanië , c a c h i genaamd; o 1 o n g
beteekent in hunne taal : steen.
houden,

-
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CADET.

CACHOS.
Cachos fl1, Bot., eene plant in Peru,

tot dc familie der nachischadigen behoo
, welke men als heilzaam tegen den-rend

steen roemt.

Cachotte , f. fr. (spr. kasjótt'), eene ta-

bakspijp zonder hieltje.
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gesteldheid van het voedingsvoeht in het
menschelijk iigchaam ; cacoze lie, f. de
verkeerde ijver,, blinde , dwaze , ontijdige
ijver ; bet navolgen van verkeerde dingen;
cacozëlos , rn een onbekwaam, onhandig
of ongelukkig navolger ; cacozëlon, u. wanSsmaak in het navolgen van slechte voorbeelden of modellen.
Cactus m. (gr. kaktos), N. H., eene in
Z. Amerika te buis behoorende vleezige en
met stckels voorziene plant.
Cadariën, ook motazules, p1., eene
muhamedaansche secte , gesticht door
Maabed-ber-Kali-al-giohni, die de
daden van de menschen alleen aan den
eigenen wil en niet aan godcleljken invloed

Cacique, m. uit de taal van Haiti, een
stamhoofd , gezagvoerder, vorst hij de indiaansche wilde volkeren in Z. Amerika.
Cacistocratie , f. (een nieuw gevormd
gr. woord als tegenstelling van aristocratie), de heerschappij der slechtsten.
Cacocholie , f. gr. (van kakos, slecht),
Med., de slechte hoedanigheid der gal, het
galbederf; cacochrma , f ongunstig uitzigt, ziekelijke huidkleur, cacochylie, f. de
slechte hoedanigheid van cie chijl , van het wilde toegeschreven hebben.
melk- of voedingssap; cacochymre, f. geCadastre , n. fr. (zamengetrokken uit
brekkige bereiding v. de spijspap in de maag, bet mid. lat. capitastrum , van caput, een
de ziekelijke toestand der vochten;
cijnsbare akker,, capitatio , de belasting
tie, f. de slechte regering; cacodamon, m. daarvan), het openbaar register, inhoudeneen booze geest; cacodmonie , f. onge
de den staat der onroerende goederen, om
lukzaligheid, bezetenheid door booze gees- daarop de belasting op de eigendommen
ten, razernij ; cacodoxie , f. slechte naam, te gronden ; schattingsregister, grootboek,
ongunstige bekendheid; cacoëthes , n. erfregister, kadaster ; cadastréren, in het
Chir. , eene kwaadaardige zweer; cacokadaster brengen, in het grootboek schrijgalactic, cacogalïe, f. Med., de ziekelijke ven ; cadastraal, wat tot het kadaster begesteldheid van de melk; cacogamie , f. hoort ; cadastreur , m. die het kadaster
het kwalijk gepaard huwelijk, misgetrouwd maakt, landmeter.
zijn; cacographie, f. Gram., het schrijven
Cadaver , m. lat. (afgeleid van cadere,
tegen de regels der taal, de slechtschrij- vallen , of wel door zamentrekking van
ving, in tegenstelling van orthograde woorden : caro data vermibus) ; een
ph i e, regtschrijving; caconychie, f. Med., lijk , een dood ligchaam; cadavereus, lijkeene ziekelijke aandoening van de nagels; aebtig.
cacopathie , f. ontstemdheid , droefgeesCade , rn fr., eene tafel der nieuwe matigheid, zwaarmoedigheid, zwaar zielsverten en gewigten.
driet, hartzeer; kwalijk bevinden;
Cadeau , n. fr. (spr. kadó) , een klein
philen, pl., vrienden van het kwade; caco
geschenk, eene gedachtenis; ook een kunphonie, f. Muz. en Log., de kwaadiluidendstige pennetrek.
heid , wanklank; slechte stem, slechte
Cadence, f. fr. (spr. kaddngs'), it. Cauitspraak; slechte voordragt ; cacopra
denza (spr. caclentsa, v. cadre, vallen), de
gie; f. Med., storing van eene of meerdere gelijke gang of maat in het dansen, de dansorganische verrigtingen en voornamelijk maat ; de stemval , zangmaat , de nette,
van de spijsvertering; cacorhachitis . f. juiste overeenkomst, oorsireelende zamen ziekte van de ruggegraat vooral door in- vatting van de deden eener rede ; caden
wendige oorzaken ontstaan; cacorhyth
céren, afmeten, b. v. zijne schreden ; ronm. Log. en Muz., een slechte toon--mus,
den, welluidend maken , b. v. eenen volval, verkeerde maat- en toonverhouding, zin, trillend maken ; caclente (mese Caslechte numerus en tact; cacösis , f. dente) , it. Mere. , de vervallen , afgeloo
een slechte toestand des ligehaams ; caco- pen, vervlogen maand.
sitie , f. afkeer van spijs; cacospermaCadet, m. fr., weleer in Frankrijk de
ticus, door eene slechte hoedanigheid van jongere zonen van de adellijke familiën,
het zaad veroorzaakt; cacosphyxie, f. on- die, dewiji de gansche ouderlijke bezitting
regelmatige pols; cacosplaachnie , f. ge- op den oudsten zoon overging, eene lijfbrekk e gesteldheid der ingewanden en rente kregen, of wien men voordeelige hofdaaruit ontstaande slechte spijsvertering; posten, eene geestelijke of militaire waarcacosynthëton, n. Gram. , een gebrekkig digheid zocht te verschaffen ; later ging de
zamerigesteld woord; cacotechnon , n. naam ook in onze taal over ter aanduiding
Jur., vervalsehing, valsche getuigenis ; ca- van een' jong' menscb, die voor den krijgscothymie, f. mismoedigheid, neêrslagtigmansstand wordt opgeleid ; tot hunne vorlieid ; stoornis van de verstandelijke ver- ming werden cadettenscholen opgerigt (die
mogens; cacotrychie , f. eene ziekelijke niet met de vroegere militaire scholen ver
gesteldheid der haren; dunharigheid ;
ward moeten worden) ; cadette , f. fr., de
cotrophie , f. de slechte voeding, slechte kortste van de beide lange queuen, waar-
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CJESAR.

CAHORS.

van men zich bij het biljai'tspel bedient,
om veraf liggende ballen te bereiken.
Cadillac, m. fr. (spr. lcadieijdL), eene
zekere soort van Bordeaux -wijn.
Cadis , m. fr. (spr. kacli) , Mere. , eene
soort van sergie, eene fijn gekeperde wollen stof.
Cadmia, f. gr. N. IL, een steen, waaruit

moord 44jaren voor Cbr.); na hem de titel
der romeinsche alleenheerschers , van daar
ons keizer ; caesara majestas, lat. , keizerlijke majesteit ; caesaro-pap7a, L de
inbreuk van de regering in de regten en
pligten der geestelijkheid ; het tcgeftoverflestelde daarvan is de papo-caesaïia, of
inbreuk der geestelijken in de regtcn en
pligten der regering.
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koper wordt gewonnen kopererts
,

,
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mijnsteen, zinkeits, ook kobalt; caclmiologie, £ de leer van de aanwending des ko-'
baits, cadmium, fl een i)linkend wit metaal, naar zink gelijkende, door Herman
ks: t r o in e ij er in 1818 in het zinkerts ontdekt.
Cadmos of Cadmus, rn gr., een Myth.
pluenicisch vorst, broeder v. Europa, stiehter van Theben en invoerder van het letterschrift in Griekenland; zijne gemalin was
Harmona, eene dochter van Mars en Venus.
Cado , m. eene inhoudsmaat voor drooge
waren in sommige streken van italië en
Griekenland: op dc Jdnische eilanden =
60,991 kan.
Caclogan of catogan , (spr. _gltdng),
tot een' bundel zaamgevlochten en boven
op het hoofd bevestigde haren, de haar-

vlechtbundel.
Cadre, pl. cadres, eig. raam, lijst, omgevende rand; Mil., al de officieren, onderofficieren enz., die tot het tactisch bestuur
van alle onderafdeelingen der troepen behooren; zij vormen de eigentlijke insluitings.
rotten en van daar ook de naam; voorts
fig. het plan, ontwerp v. cenig werk; ca
dréren, vierkant maken; passen, voegen.
Caduc, fr., ofcaduuk, (lat. caclücus,

cadre, vellen) , vervallen, oud

v.
en zwak,

bouwvallig; broos, vergankelijk, onbruikbaar, bedorven; caduuk goed, in het leenregt een goed, dat aan den leenheer verviel;
ook landerijen, die onbebouwd blijven liggen ; caduciteit, f. de zwakheid, vervallen toestand , bouwvalligheid ; Jur. , de
vervalbaarheid, het vervallen van eene erfenis of een legaat.
Caci1aan en Csecilius, lat. mansu.:
eig. blinde, kortzigtige ; vr. Geecilia ; S.
Cascilia , de beschermheilige der toonkunst.
Calãtor, in. lat., een plaatsnijder, drijver , kunstenaar in gedreven werk ; clatuur, f. de beeldsnijkunst, vorm- of stem1)elsnljkunst, het plaatsnijden.
Csesar , lat. mansn. eener familie v. h.
geslacht der Juliussen, eigentlijk de uit het
moederlijf gesnedene (van caeclre, ccesuc)
dewiji de eerste van dien naam uit het lijf
zijner moeder gesneden werd, van daar de
keizersnede; V. a. van caesaries, hoofdhaar,
dewiji hij met haren werd geboren) , inz.
de groote romeinsche veldheer en dictator
Cajus Julius Caesar (geboren 100, ver-

Gmstus, z. cestus.
Cmsuur, f. lat. (caesüra), Poet. ,

eene
verssuede, de deeling of insnede van een'
versregel door het einde van een woord in
eenen versvoet ; de stemrusi bij het opzeggen van een vers na een zeker getal lettergrepen.

caetris parbus , lat., voor het overige
alles gelijk staande, in rorde zijnde.
Cafard, ni fl. (spr. kafdar), een buichelaar; cafarderie, f. huichelarj, schijnheiligheid.
Café , kofflj (z. a.) ; cafetier , m. (spr.
kaf'tié), een koffijschenker, koffijhuishou
der : cafetière , f. de koffijkan, koffij ketel.
Caffino , m. it., eene italiaansche vochtmaat, op Malta = 20,818, te Palermo =
11,699 ned. kan.
Cafila of Ca ffi la, f. weleer eene kleine
koopvaardijvloot, die de Portugezen onder
geleide van de kusten van Guzaratte naar
Suratte zonden ; ook eene karavaan, rnzend liandelsgezelschap in Barbarije, Perzië, Indië.
Cafis , 1. cafiz of cahiz (spr. kafles,
ka/les), m. eene spaansche korenmaat =

6 ned. vat; een cab iz doet 12 fane gas
en een fanega 12 celemines.
Cafiso , m. eene oliemaat in Messina
01) Sicilië , ongeveer 5,7 ned.] kan ; ook
eene maat te Tripoli, = 40,6 en te Tunis
= 52,85 kan.
Cage, f. fr. (spr. lcaazj' ; eig. kooi), de
raderkas van een uurwerk.
Cagot, m. fr. (spr. kag/ió), een huichelaar , geveinsde , fijnmau , scliijnheilige;
cagoterie , f. en cagothmus rn de buichelarij, schijnheiligheid, geveinsdheid.
Cagots of cahots, pl., overblijfsels van
een oorspronkelijk volk , dat weleer waarsciiijnlijk in slas'ernij heeft geleefd ; men
vindt hen in het zuidesIen van Frankrijk;
zij • hebben eene geelachtige htiidklcnr,
groote kroppen, zijn uiterst stompzinnig, en
leven in een' verlaten toestand, ofschoon
de omwenteling hun in 1793 gelijke rcgten
met de overige Franschen heeft gegeven
vol. cretins.
GaMer , II. fr. (spr. kaje'e) , een boekje
papier, een schrijfboekje.
Cahiz, M. Z. Calis.
Cahizada, E eene landmaat in Spanje,
=205,89 vierk. ned. roeden.
Calsors, In. Mere. , eene voortreffelijke
wijnsoort, zoo geheeten tiaar de fr. stad,
,

,
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C a h or S hoofdplaats van het departement
du Lot.
Cac of caïque, m. fr., eene galeisloep.
i 5 fr. (spr. sa ird), dat zal gaan!
dat zal lukken; tijdens de fr. revolutie het
refreisi van een geliefd jacobijnsch volks-

Calandróne , 1. it. Muz., eene italiaansche schaimei met twee kleppen.
Calange, f. fl. (spr. kaldnzj') de boete,
de aanhaling van smokkelwaren ; calangreD, beboeten, aanhalen.
Calasciona , f. it., (spr. kalasjidna), een
in Beneden-Italië gebruikelijk snarenspeeltuig, gelijkende naar acne kleine luit met
langen hals.
Calcânt, m. lat., een treder, blaasbaigtreder, orgeltrapper ; windm aker.
calcinéren , (van het lat. caix, kalk),
verkalken, tot kalk branden ; Chem., het
blootstellen van ligchauicn aan de gloeihitte, om hen van bestanddeelen, die door
de hitte vlugtig worden, te bevrijden, of
om hen door opneming van bestanddeelen, waarmede zij zich bij groote hitte verbinden, chemisch te veranderen; inz. wordt
door het calcineren van vele metalen, onder
toegan g der lucht, hunne verbinding met
de zuurstof bewerkstelligd , zij worden g eoxvdeerd en men noemt hen dan met a alo x d e n ; calcinábel , lat., verkalkhaar ; calcinabiliteit , f. de vekalkbaarh id ; calcintie, f. de verkalking , het

lied , waarbij ook gedanst werd ; ook een
toenmalig mode -speeltuig.
caisce d'escompte , fr. (spr. 1css'deskongt') eene kas van voorschot of nitwis-

seling voor staatspapieren eene disconthkas ; caissier, m. (spr. késsi-e'), de kasbe
sinurder, kassier.
Caisson , m. fr. (spr. késsdng), een kastwagen legerkist, proviand-wagen kruidwageis ; het kistje onder den bok van een
rijtuig ; Arch., kastvorinige afdeelingen of
vakken , b. v. aan dc zoldering ; caisson
d'ambulance , (spr. —da )-igbuldngs'), een
wagen van een veidhospitaal; caisson d
poudre (spr. —poecir'), een kruidwagen.
ca'oleren , fr. (spr. kazjoleren), liefkoZen , streden , vleijen , flikflooijen ; cajolerie, F. de liefkozerij, vleijerij.
Caju m. maleisch, BM., boom of hout;
het komt als zamenstellend voorvoegsel
hij vele gewassen., b.v, c aj ti - b a r o e d a n,
caju-hoha, md. loomen, caju-japan,
een hoorn Oj) Java, caj u-holla n dq, enz
Calabasse, f' (port. calabas), kauwoerde , de fleschaclitige kalahas, wiens vruchten een houtachtig bekleedsel hebben
dat als vat kan dienen , wanneer men
het binnenste moes wegneemt ; ook het
daarvan vervaardigd driukvat.
Calab?ézen , pl. it., bewoners van Calabrië in Beneden -1talii.
Ca1de, f. fr., hellende grond, dien men
een paard in korten draf doet afloopen,
om het te keren de heupen te buigen en
halt te maken, de rijbaanbelling.
Caladium, n. Bot., eene schoone broeikasplant met schildvorinige, in het midden
purperkleiirige bladeren.
Calamiet, f, oude naam van den magneet
in het kornpa, ontleend van twee stroo- of
riethalnipjes (cala mi), waarop men aanvankelijk de magneetnaald Op het water liet
drijven ; calamieten, p1. (van het lat. ca
mus, gr. kalámos, riet), versteende biesl)1aitefl.
Calamiteit, f. (lat. calamtas), een onheil , dat vele personen treft, nood, onge
val, ellende, jammer, rampspoed ; calamitens, ellendig, rampspoedig. ongelukkig.
Galander, II. (fr. calandre), een werktuig met rollen om laken en andere stoffen
te glanzen en glad te maken , mange1;
ook de korenworm, zeker zwart insect, dat
het koren op de zolders verslindt; calandaren. inangelen, glanzen, glad maken;
calandrne, f. een liksteen , glanssteen.
caldndo, it. Muz., afnemend, wegsmcltend.
-

1
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verkalken ; calcium , n. de metallische

basis der kalkaarde , door S e e b e c k en
Davy in :1807 en 1808 ontdekt; cal
cium-oxyde, n. kalk.
Calcio, Ii. it. (spr. kdltsjio) , een bal-

spel , dat in Italië hij vreugdefeesten en
in het carneval in zwang is.
Calcograaph, z. chalcograaph.
Calcothar ,, z. colcothar.

Calcülus, M. lat., 1) de steen; blaas- of
niersteen, hetsteenlijden; 2) gelijk calcul,

m. Ir. (spr. kalkmiul), de -ekening, berekening, rekenwijze (van het lat. calcüius,

ecn steentje om te rekenen); ook het kleinste oud romeinsche gewigt; 2 calculi = een
seliqua of -I--scrupel ; calculus Minervae,

lat., cu ff . steentje van Minerva, de gelijkheid der stemmen ter gunste van eenen
schuldige ; calculéren , rekenen , herekenen, uitrekenen een' overslag maken,
op handeisvoordeelen peinzen ; calculãbel,

berekenbaar, telbaar; calculãtie, f. de berekening , overslag ; calculator. m., lat.

calculateur, ft. m. de rekenaar, herekenaar,
inz. narekenaar,, onderzoeker der berekeningen ; calculatuur ,, f. de rekenkamer,
hei rekenambt ; ca1cu1eus steenig gruizig.
caldarisch erts, n (naar het lat. caldarium aes), een door I nos te Berlijn uitgevonden naar goud gelijkend metaalmengSe l nit koper, zink enz.

Calderári ofcalderâï, pl. it., eiy0 . ketelmakers, ketellappers , koperslagers; benawing van een der velegeheime politieke genOOtschal)Pen in italië, die de gisting der
jongste tijden heeft te voorschijn geroepen;
het had zijn voornaamste zetel in ?apels.
Calebasse, z. calabasse.
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Ca1che, f. fr. (spr. kaUsj', it. cales$a,
oorspr. een slavonisch woord, pooisch icolasa) , een haifwagen, een ligte open reiswagen, eene soort V. berline of koets c o up é, kalés.
Caleçons, p1. f1'. (spr. —song), onderbroek.
Ca1edon, n., lat. Caledonia, f. Schotland; de stad der oude Ca1edonirs, vroegere bewoners v. Schotland; voor deze stad
houden sommigen het vlek Dun cal , in
welken naam, door omzetting Caldun zij
den oorsprongv. CaIedoni zoeken; caledónisch, schotsch.
Calefacientia , pl.

lat. , verwarmende
middelen ; calefáctor, m. een verwarmer,
kamerstoker, bediende; oneig. een oorbla
zer, verdeeldheidzaaijer ; calefâctie, f. de
verwarmi ng , warmmaking ; calefácteren,
gem., allerlei aan de hand hebben, zich in
eens anders zaken steken.
Calembourg of calembour, m. fr. (spr.
lcalangbóer; de naam komt v. een' duitschen
edelman von Calemberg, die aan he
hof van koning Stanislaus v. Polen leefde
en zoo slecht fransch sprak, dat telkens de
belangrijkste woordverwisselingen te voorschijn kwamen), eene geestige woord- of
naamspeling, liggende in den gelijken of
bijna gelijken klank van verschillende
woorden.
Calenclae, pi. lat., de eerste dag v. elke
maand, naarden afstand van welkende laatste dagen der vorige maand benoemd werden; ad calendas Graecas, op de Grieksche
ca] enda, d.i. nooit, te St.Jutmis, dewi]I de
Grieken geene calcndas of romeinsche
benamingen van den eersten dag der maand
hadden; (den naam wil men afgeleid hebben van het gr. kalein, roepen, zamenroepen , eng. to call, omdat de opperpriester
te Rome op den eersten dag v. elke maand
de daarin vallende feesten en de nieuwe
maan uitriep; anderen denkenaan eenen
rom. burger Calendus, die Rome l8dagen spijzigde); calender, m. lat. (calenclarium, welk woord echter hij de liomeinen
een schuldboek, belastingsregister enz. beteekende), de tijdwijzer, de lijst der dagen,
dejaarsafdeeling, almanak; calendariogra
phïe, f. lat.-gr., de calender-beschrijving of
aanwijzing om tijdwijzers te maken.
Calenderheeren pl. in de middeleeuwen, eene duitsclie broederschap van gees
telijke en wcreldlijke personen, die op den
eersten dag der maand bij elkander
kwamen.
Calendri , pl., rondtrekkende turksche
nionniken , muhamedaansche epicuristen,
zoo geheetcn naar den stichter S a n to n
C a 1 e n d er.
Caleudüla, f. lat., Bot., de goudsbloem
V. onderscheidene soorten.
Calenture, f. fr. (spr. kala )i gtv'ur'), eene
'

-

met ijlhoofdigheid gepaarde ziekte van vele
zeelieden, die voor het eerst tusschen de
keerkringen, vooral naar W. Indië, varen.
Calepin, m. fr. (spr. kaal'pdng) , eene
verzameling van woorden, aanteekeningen,
uittreksels tot eigen gemak en gebruik, een
allerlei: zoo geheeten naar Ambrosius
C al o pi n, schrijver v. een woordenboek in
vele talen (polglotte).
caléren , it., nederlaten, doen zakken;
de zeilen strijken; Mere., het vereischtegewigt niet hebben.
Calessáren, pl. it.. straatjongens uit Napels, jonge ledigloopers, die op de paarden
passen, de reizigers hunne diensten aanbie
den enz.
Calfateur, m. fr., een scheepsbreeuwer,
een kalfateraar (h. fransche woord, en daarmede ook het onze, wordt door sommigen
afgeleid van het fr. cal e, scheepsbodem,
kid, en het :uitsche futt em, voederen,
voeren; anderen denken aan colophane,
c 0 1 o p h o n i a , spiegelhars).
Caliatuur-hout, z. sandelhout.
Caliber, n. (fr. calibre ; v. h. lat. aequl

evenwigt ?), in 't algemeen eene-librum,
bepaalde maat; de maatstaf der middellijn
of doorsnede van cenig ligchaam, inz. kanonkoeIs, door den 1'eurenherger wiskun!Tartman in 1540 uitgevonden; de
dige
innerlijke wijdte van een stuk geschut; de
grootte en zwaarte eens kanonskogels; de
vorm en inrigting van een schip, met het
getal en de zwaarte der stukken geschut,
die het voert; ook de doorsnede eener ader;
oneig. de gesteldheid, deugdelijkheid, waarde v. eenig voorwerp; calibréren, (Ir. calibrer), naar de vereischte maat inrigten,
de kogelmaat of geschutijdte onderzoeken
of bepalen.
Calico of Callico, n., oorspr. katoen van
Calcutta; eene fijne katoenen stof.
Calicutsche haan m. (naar de stad Ca
licut in Indië), de turksche haan of kalkoen, bij Vondel kalikoet geheeten.
Calif, z. khalil
Caligee, pl. lat.,

de voetbekleeding der
oude rom. soldaten, die daarom soms ook
caligati heeten.
Cali go, m. lat. Chir. (eig. duisternis,
mist), eene vlek op het hoornvlies.
Calixtinen, pl. nw lat. (v. h. lat. calix,
kelk) , keikvoorstanders , kelkvrienden,
naam der boheemsche Hussieten in de 151e
eeuw, omdat zij een' k el k in hunne ba
nieren voerden en vooral omdat zij den
kelk in het avondmaal ook voor de leeken
begeerden te behouden (om die reden ook
ultraquisten geheeten); ook de aanhangers cener secte der 1 7de eeuw, naar
Calictus zoo genoemd.
Calliasthetiek, f. gr. (v. kdllos, schoon-

held), de leer v. ii. gevoel voor het schoonc,
het onderzoek v. h. \velgevailcnin het schoo -
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re; ca11ib1ephron, n. een middel ter ver
fraaijing van de wenkbraauwen ; calligraaph, m. een schoonschrijver; calligraphie, f. de schoonschrijfkunst, het schoonschrijven; ca ll igraphisch, schoongeschreven; callilogie, f. de kunst van fraai te specken de welsprekendheid; Calliope, z. muzen; callipEeclie, f. het bezit van schoone
kinderen; ca11ipedopceia , de kunst om
schoone kinderen te telen; ca11ipgos, rn
en f., die schoone billen heeft, een bijnaam
V. Venus; callisthenie, f. de voikrachtigheid ; callitechniek , f. de verfraaijings
kunst, de kunst van schoone voorstelling.
Calliditeit, f. lat., de sluwheid, geslepenheid.
Callista, gr. vrouwenn.: de schoonste.
Callologie, f. gr., de leer of wetenschap
V. h. schoone; callopistrie, I'. de verfraaijingskunst, de kunst van op te sieren, op te
schikken.
Callus, m. lat., het eelt; de beenweer,
eene stof, welke de gebrokene beenderen organisch met elkander vereenigt; valleus,
celtig, vereelt; callositeit, f. dc eeltachtigheid, hoornachtigheid der huid; callo, m.,

Calomniograaph , m. fr.-gr., een bastaardwoord, door Vol tai regesineed om eenen
schrijver aan te duiden, wiens pen gedurig
laster schrijft, een lasterschrijver.
Calopodiën, pl. gr. (v. kalon, droog hout,
enpous, voet); houten schoenen, hoishlok'
ken, klompen.
Calor, in. lat., de warmte; caloriciteit, I'.
het vermogen der levende ligchamen om
warmte te ontwikkelen ; calorifères , pl.
fr. iNeol. , warmtegeleiders , warmte aanbrengers, groote kachels, die door buizen
de warmte in vele deelen van een gebouw
brengen ; calorificãtie , f. 1eol. , verwarming ; caloriméter, m. lat.-gr., de warmtemeter , een werktuig om de specifieke
warmte der ligchamen te vinden ; calori
metrie, F. warmtestofmeting.
Calotte, f. fr. het kapje, de kleine platte
muts, die doorgaans slechts den schedel
bedekt en die inz. de geestelijken dragen,
het priestermutsje ; oneig. de kardinaals
waardigheid ; ook het deksel over de onrust van een horologie ; calottisten of ca
lotins pi. (spr. caloténg), eig. kapdragers,
een gezelschap in Frankrijk in het begin
der 1 8d eeuw, dat zich door geesti gen spot,
later door zinnelooze zotheden verinaakte;
had iemand een' dommen streek begaan,
dan zond hem het genootschap een patent,
waarbij hem het dragen van eene cab o t t e
werd toegestaan; calottinocratie, f. fr.-gr.,
de papenheersehappij.
Calotine , f. fr., een klein hekeldicht,
spotversje.
Calque, in. fr. (spr. kalk'), doorteekefling , doortrekking ; calquéren , ( spr.
kalk—), doorteekenen, d. i. eene teekening
in hare omtrekken door een geolied of doorschijnend papier nateekenen ; calquier, in.
fr. (spr. kalkI-é) , Mere. , eene soort van
oostindische taf of atlas.
Calumet, m. fr. (spr. kalumé), de vredepijp, eene groote, sierlijke tabakspijp, die
de amerikaansche wilden den Furopeërs
als een zinnebeeld des vredes of bij het
sluiten van een verdrag aanbieden.
Calumnie, f. lat. (calumna) , laster,
valsche beschuldiging , smaadrede, lastertaal, achterkiap ; calumniéren , vaisch beschuldigen , aantijgen , smaden, lasteren;
calumniánt , calumniator, m. lasteraar,
eerroover , lastertong , achterklapper ; ca
lumnieus , lasterlijk enz.
Calvare , [berg van] m. (van het lat.
calvaria , hoofdschedel, hersenpan), anders
Golgotha, de scliedelberg, kruisberg, de
schedelplaats , voorm. regtplaats buiten,
thans binnen Jeruzalems muren , alwaar
nu de voornaamste kerk in Palrnstina staat.
In katholijke landen wordt elke berg zoo
geheeten, naar welken men in den vas..
tentijd ter bedevaart gaat.
Calville , f. fr., eene soort van kantigen
15

z.xiphias.

Calmar, m. fr., of loligo, F. lat., eene
soort van koppootig weekdier , inz. merkwaardig wegens een naar inkt gelijkend sap,
hetwelk in eenen vleezigen zak in het ligcbaam dezer dieren bevat is , welke stof
door de schilders onder den naam van s e~
pia gebruikt wordt. De gemeene inktvorm ofzeekat heefLop den rugeene witte harde schaal, gewoonlijk meerschuim of
wit balein geheeten , welke tot het polijsten
van edele metalen gebruikt wordt.
calméren, fr., stillen, bedaren, bevredigen, gerust stellen.
Calmus, m. (v. h. gr. kalárnos. lat. Calámus, riet, bies), het palmriet, de gernee
kalmus (calamus aromaticus L.) en in--ne
zonderheid de tot specerij en als geneesmiddel gebruikte wortel van dezen.
Cab, m. it., tekort, verlies, inz. van ruw
ijzer; cab (II peso, tekort op het vereischte gewigt; calo diprezo, (spr. —prétzo),
het dalen in prijs.
Calocagathie, f. gr. (v. kalós kai agatlsós, d. i. schoon en goed), zedelijke schoonheid, zielegoedheid; rcgtschapenhcid, rondl)ors[igheid.
Calomel of calomelas, m. (de geneesheer Theodoor Magerne werd in zijne
bewerking van het kwik door een' jongen
schoonen neger geholpen, ter wiens eer
hij aan zijn prwparaat den gr. naam gaf van
kalos melas, d. i. schoone zwarte; later heeft
men dat melas tot meli, mei, honig, overgebragt). Het zoutzure eerste kwikoxde,
zoete kwik, een zeer krachtig geneesmiddel.
Calometrie , f. gr., de schoonheidsmaat.
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appel met aardbeziesmaak, hij ons kalvijn
(1. k a l v i e l ), ook rappel geheeten.

commune, een gewone binnenlandsche wiss el ; c. conto, wisselrekening; c. dipolizza,
lijst van den wisselkoers; c. dl ritorno, een
terug gekomen wissel ; c. di ricorso , een
rondloopendé wissel ; c. maritinto, het bodecnerij- verdrag; c. redle of mercantile,
een buitenlandsche wissel ; c. secco, eig.
een drooge wissel, een eigen wissel ; cambiaal regt, het wisselregt; cambiéren,
wisselen, wisselzaken doen; cambiatura, f.
rig. wisselrekening, verandering; een post=
rijtuig, eene soort van ital. vervoermiddel;
cambist, m. een wisselaar, wisselhandelaar; cambsarius, m. mid. lat., een wis
houder; cambsor of campsor,-selbzitr,
m. een wisselgever.
Cambrai, m. fr. (spr. —bré) of cambresine , f., of cambrick , eng., pl. cambricks. Mere., kamerdoek, fijn linnen van
Kamerij k, batist ; cambrasine , f. fijn
egyptisch linnen, naar het vorige gelij-

ii 4

Calvinismes , m. de leer van den hervormer C a 1 v ij n (geb. te Noon 1509,
gent. te Geneve 1564) ; calvinist, m. een
aanhanger van de leer diens hervormers;
calvínisch, wat met die leer strookt, over-

een komt.
Calypso, f. gr. Myth , de godin van het
eiland Ogygia, alwaar zij den schipbreuk
lijdenden Ulysses opnam en 7jaren bij
zich hield.
Calyptra, f. gr. (van kalyptein,, omhul len), Bot.. het huikje, dat dunne kopvormige vliesje, hetwelk het deksel (operculum) bekleedt, waarmede de zaaddoos der
bladmossen voorzien is.
Calyx , m. gr., kelk, bloemkelk.
Camaches of gamaches, p]. fr. (spr.
kamasj' of ghamasj', van het oudfr. gambe
voor jambe , it. gamba, been), knoop- of
overkousen, knooplaarzen zonder zolen;
de camache- dienst, krijgsdienst in vredestijd . inz. in zoo verre daarbij met klein
gestrengheid op uiterlijke zaken-gesti
wordt gelet.
Camahuya, camaïeu , z. ond. camee.

Camadhena, ind. Myth., z. Maya.
Camail, m. fr. (spr. kamti (j'), een bis schopsmanteltje.
Camaldulénzen, pl., kluizenaars en monniken , behoorende tot Bene benedictijner
orde, door den heiligen Romualdus in het
dal C a m a l d o l i in de Apennijnen ten
jare 1012 gesticht en door paus Alexander III bevestigd. Zij bestond tot op het
laatst der vorige eeuw , werd toen in
Oostenrijk afgeschaft verdween in andere
staten en is dus verre nergens hersteld.
Camaraderie , f. fr. v. camarade , mak ker), rnakkerschap, spitsbroederschap; vgl.
clique.
Camaréra , sp., titel der eeredames van
de koningin van Spanje; camarera-mayor,
de eerste onder die hofdames.
Camarilla, f. sp. (spr. — rieija), eig. het
kamertje; Bene benaming, in Frankrijk
vóór 1830 aan de partij der absolutisten of
liet hof van Karel X gegeven ; in de monarchiën elke vereeniging of klub van hovelingen , die invloed op de staatszaken en
den wil van den vorst uitoefent ; camaróma, n. gr- (van kamdra, gewelf), Chir.,
eene gewelfde schedelbreuk; caniarósis, de
vorming eener zoodanige breuk, ook die
breuk zelve.

Cambajasteenen , oostindische granaten.
Cambajen of cambahaten, pl. Mere.,
katoenen stoffen van Madras enz.
Cambio, m, it. Mere., de wissel, wissel
eetre in den vorm des wissels gestelde-brief,
schuldbekentenis of schriftelijke verzekering eener verschuldigde geldsom ; cambio

kende.
cambréren, fr. buigen, krommen.
Cameade, f. fr. Mere., wilde zwarte peper, bergpeper.
Camée , f. fr., cameo of cammeo, m. it.,
een in relief gesneden gesteente, uit lagen
van onderscheidene kleuren bestaande,
welks verhevene figuur daardoor eene andere kleur dan de grond heeft en waartoe
de Ouden onyxen namen (de beroemdste
onyxcamée, de vergoding van Augustus voor
bevindt zich te Parijs; zij heeft de-stelnd,
hoogte van 315 en de breedte van 260 strepen); zoo de steen slechtstwee kleuren heeft,
dan noemt men hem camaïeu ; ook eene
schilderij van eene enkele kleur, graauw in
graauw. De naam komt van e a m a h u y a,
cl. i. o n y x , omdat deze steen door de
ouden tot cameën gesneden werd.
Camelia, of 1. camellia, f. Bot., eene
plantensoort, die in Japan, China en Indië

inlandsch is , de japansche of chinesche
roos , dus geheeten naar den jesuit CaII) e 11 i , die haar in 1739 uit Japan naar
Europa bragt. laar men zegt wordt zij in
China gebezigd, om de thee geurig te ma-

ken.
Camelot-grein, zekere stof uit geiten of
bokkenhaar, dat met wol of zijde gemengd
is, geweven.
Camelotier , m. fr. (spr. —ti-é), een
sluikhandelaar, smokkelaar in het zuiden
van Frankrijk ; ook eene soort van slecht
papier.
Camenen, cameenen, pl. lat. (camoenae of carnénae), de zanggodinnen, reuzen.
Camera clara , f. lat. (camera, eig. gewelf, gewelfde zoldering) , eene heldere
kamer, een optisch werktuig door Reinthaler van Augsburg uitgevonden, waarbij
de voorwerpen niet door de zon beschcnen behoeven te worden; zij vertoont eeltter, gelijk de spiegels , refits wat werke-
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lijk links is, en omgekeerd : een gebrek,
dat vermeden is in de camera slara dioptriea, onlangs door den baron Ernst
von Leyser uitgevonden ; een ander bruikbaar hulpmiddel bij het landschapteekentin is de camera lucida , ook heldere
kamer beteekende, ofschoon het werktuig
Beene camera, maar een klein, vierzijdig
prisma is , naderhand echter gewijzigd en
nu uit een' metalen spiegel bestaande; canera obscura (fr. chambre obscure), donkere kamer, is een spiegelkastje uitl;evonden in de 16de eeuw door den Napolitaan
Porta, door welks voorste opening, die met
een linsvormig glas is voorzien, de daarvoor
liggende voorwerpen, mits door de zon beschenen, in het klein worden afgebeeld en
gemakkelijk kunnen nageteekeud worden;
camera imperiális, lat., het keizerlijke ka d nergeregt; van daar kamer (z. a.); camerara, pl. de wetenschappen, die over het
beheer der vorstelijke inkomsten handelen ; in uitgebreider' zin de staatswetenschappen in het algemeen; cameralist, die
de genoemde wetenschappen verstaat, een
kamerbeambte , staatshuishoudkundige ;

sche bewegingen den vijand tot een onvoorzigtig bloot geven zoeken uit te lokken.

f. de staatshuishoudkunde,
de wetenschap v. h. finantiewezen, van het
beheer van 's lands inkomsten; camerarius, m. de opperste eener vorstelijke kamer
of de eerste beheerder van de inkomsten
eener stad enz.; cameriére, it., of camerier, m. fr. (spr. —ri-é), de pauselijke opperkamerheer of kamerpresident ; cameriéra, f. it., eene vorstelijke kamenier.
Cameronen of cameronianen, pl., eene
zeer gestrenge schotsche secte, die zich op
het einde der 1 7de eeuw van de p r e s b yt e r i a n e n afzonderden en de koninklijke
raagt in kerkelijke zaken verwierpen, zoo
geheeten naar Archibald Cameron.
Camis, pl., goden van lageren rang, ondergeschikte Boden in Japan.
Camisa, een doek, waarmede de Caráiben, de Negers v. Guiana, hunne naaktheid
bedekken; van dit woord hebben de Spanjaarden volgens sommigen hun c a m i s a
voor hemd ontleend; z. ook het volg. art.
Camisia, f. mid. lat. (v. h. arab. kamiss,
z. a.), een wit hemd, koorhemd; camisáde,
f. fr. Mil. , een onverhoedsche aanval des
nachts of zeer vroeg in den ochtend , en
waarbij de aanvallers hemden (camises)
over hunne kleedenen trekken , als herkenningsteeken inde duisternis; camisárden pl , de gereformeerde bewoners der Ce
gedurende den opstand van 1702--vens
1706, dewijl zij meest overhemden (cam i
droegen.
-se)
cameralistiek,

,

;

Cammarologie , f. gr. (v. kammaros,

eene krceftsoort), de kreeftenkunde, de leer
der kreeften.
cammineren , (it. canamínáre , gaan,
reizen), bij het vechten door achterwaart-

Camcenen, z. camënen.
Camp, n. fr., z. campus.
Campaan, campagne, z. kampanje.
Campagne, f. fr. (spr. kangpánj'). een

landgoed , buitengoed , eene buitenplaats;
Mil., een veldtogt, de tijd, gedurende welken
de legers te veld zijn; bij metaalsmelterijen:
het tijdsverloop tusschen het aanleggen en
uitblusschen van den s,neltoven; z. voorts
kampanje; à la campagne, of it. alla campagna, op het land, landelijk, boersch, ongedwongen; ook: als in het veldleger; campagnard, m. (spr. kangpai jdarr), een land-

bouwer, veldeling, landinan, hoer.
Campáne , campaan , f mid. lat. , de
klok, inz. die der luchtpomp; campanologie; f. lat., de klokkenkunde, klokkenleer;
campanula, f. Bot., eerre melkachtige genees- en moesplant met klokvormige blocEnen, welke een melkachtig sap bevat; liet
klokje ; campanulaceën , klokbloemige
planten.
Campeador , m. sp. , een groot kamp
strijder, held, een bijnaam van den-vechtr,
beroemden Cid.
Campeche-hout, n. (naar de stad Campecke, eig. Jan Francisco de Campeche,, op
Jucatan), liet hout van eereen aan de rnexicaansche kust wassenden boom (lCaemnatoxylon campechianum, L.), bij de Franschen
aromatische lauwerboom geheeten, blaauwhout, bloedhout; het levert eene schoone
roode vernstof op, en wordt ook in de geneeskunde gebruikt, waar zamentrekkende
middelen te pas komen.
camperen, campement, z. ond. campus.
Camphou, nl. Bene soort v fijne chine-

sche thee.
Campo, m. it., eene veldmaat in noordel.
Italië, ongeveer = 0,4133 bunder.
Campsaces, eene inhoudsmaat zoo voor
drooge waren als vloeistoffen in Azië, Egypte , J tldea, ook in het hebr. cab genoemd;
zij houdt 2 chenices of 8 mines, of
ruim 2 ned. kannen.
Campus, n. lat., het veld; fr. camp, m.
(spr. kang), veld, de grond. die door een
leger met zijne tenten enz. beslagen wordt,
de legerplaats; campus martius , het marsveld , eerre tot wapenoefeningen bestemde
plaats bij Rome, die aan Mars was gewijd;
ook het Maartveld, eene bij de oude Franken tot den wapenschouw in maart bestemde
plaats; camp volant, n. fr. (spr. kangwo láng), een vliegend leger, eene kleine krijgsbende, die den vijand nu hier, dan daar
moet bestoken; campeerpaal, m. Mil. , een
standpaal; campéren, gelegerd zijn, legeren, te veld liggen, het kamp betrekken ;
campement , n. (spr. kangp'mdng) , de
legering, de stelling v. een leger; het oefl
le-

,
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Campylogrammiek, f. gr. (v. kampylos,
krom), Math., de leer van de kromme lijnen
en kromlijnige grootheden.
Cana , f. eene lengtemaat, in Marocco
ongeveer = 2 ned. el, in Spanje= 1,67

cancelli, lat. of cancéllen, pl., hekken,
traliën, horden op kantoren, bureaux enz.;
cancellarius, m. kanselier (z. a.), zegelbewaarder; cancelléren, in hek- of traliewerk
besluiten; doorschrappen, uitstrijken;,cancellátie, f de insluiting binnen hék- of
traliewerk; Jur., liet teeken in de gedaante
van tralie (X), waarmede neen een geschrift
of eenen zin, tenen wissel enz. ten teeken
V. ongeldigheid doorschrapt; ook de geregtelijke vernietiging van een stuk.
cancer , m. lat. Astr. , de kreeft , het
Ode teeken van den dierenriem , waarin
zich de zon bevindt, als voor de bewoners
v. de noordelijke gewesten der aarde de
zomer begint; circulus cancri, de kreefis-
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ned. el.
Canada of canhodo, m. port. oliemaat,

ongeveer = 1.145 ned. kan.
, m. port. wijn
ongeveer = 0,86 ned. kan.
-mat,
Canaille, n. fr. (spr. kandij'), gemeen
volk, volksheffe, gepeupel, janhagel, straatvolk, het graauw,jan rap en zijn maat; ook
een slecht, ligt vrouwspersoon; canaillarchie, f. 1 eol., de regering v. h. gemeen, het
klompenvolkje; en canaille, gemeen, laag,
als het gepeupel doende ; encanailléren
[zich] , zich met verachtelijke menschen
gemeenzaam maken ; canailleriën , pl.,
slechte, gemeene, laaghartige streken; canailleus, schelmachtig, nietswaardig.
Canalieten, pl., z. v. a. tubulieten (z.a.).
Canapé, f. fr. (v. h. mid. lat. canopaewm,
de bedhemel, ledekantshemel), een lange
leuningzetel, dienende tot stoel en rustbed,
eene rustbank, een ruststoel, rustbed, kus
slaapstoel.
-senbak,
Canarie-boom, ni. een olie- en harsachtige boom op de Moluksche eilanden, uit
welks nootvormige vruchten men inz. een
zeer smakelijk amandelbrood bereidt, dat
in 0. Indië bange a heet; canariesek, f.
een zeer zoete wijn van de Canarische
eilanden; canarievogel, m. een bekende
kleine, 8 ele zangvogel, van het vinkengeslacht, afkomstig van de Canarische eilanden, alwaar hij te huis behoort; het canarie- of aveelzaad komt van liet canariegras
Canador of canhádor

(phalaris canariensis), en is v aarsch. met
de vogeltjes zelven naar Europa f,.ebragt.
Canaster of knaster, m. korttabak, de
beste soort van rooktabak , zoo geheeten
naar het sp. canasta, fr. canasse, canastre,
de korf of mand v. gespleten riet, waarin hij
verzonden wordt; ook het zakvormig, uit
dierenhuiden .vervaardigde goed ter inpak king v. koopwaren in Indië; ook wel de tonnenkist, waarin de thee uit China wordt

keerkring, z. tropicus; cancrinisch, achterwaarts, rugg ewaarts, kreeftsgewijs; cancrinische verzen, z. kreeftdichten; can crieten. pl., versteende zeekreeften; can-

creus, kreeftaardig, kankerachtig.
Candelaber, m. lat. (candelabrum, n.),
een groote ouderwetsche, doorgaans veel takkige kandelaar of luchter, kroonkan
kroonluchter; Arch. , eene zeer-delar,
hooge -vaas ; candelarxus , m. de kaarsen -

drao er.

candéren , fr., suikeren, oversuikeren ;
canditor, z. conditor.
Candeur , f. de openhartigheid

, zede
ongeveinsdheid, braaf--lijkhed,oprgt
heid ; candide, opregt, openhartig, ongeveinsd.
Candiaat, m. (v. h. eiland Candia of
Creta), een dans der nieuwe Grieken.
Candidaat, m. (lat. candidátus, eig. in
't wit gekleed, dewijl zij, die te Rome naar
een ambt dongen, in 't wit gekleed waren),
wie naar eenen post, een ambt dingt, staat,
een ambtzoeker, ambtbeooger, postbejager,
in naauwere beteekenis: wie zijn examen afgelegd heeft en bevoegd is naar eene aan
te dingen ; candidatus reveréndi-steling

Cancamum, n. eerre Bomhars uit Brazilië en Afrika.
Cancan, m. fr. (spr. kanykang), een vrij
wulpsche dans, sedert eenigejaren in Frankrijk bij de laagste klasse der maatschappij,
inz. op gemaskerde bals , ingevoerd ; ook
geraas , opschudding , leven (v. h. lat,
quanquam, alhoewel, schoon; de geleerde
Ramus nl. stelde voor om dit lat. woord,
waarin men in de 16de eeuw de qu als k
deed hoorgin, voortaan als kwankwam uit te
spreken, hetgeen ernstige oneenigheden
ten gevolge had, waardoor dit woord thans
zoo veel beteckent als: veel geschreeuw en

ministerie, z. ond. ministerium; candidatuur, f. het staan, dingen naar, het beoogen van een ambt.
Candle coal, f. eng. (spr. kendelkool),
cone soort van steenkool, die in groote hoeveelheid alleen voorkomt in Lancashire, (spr.
lénk'ssjier) in Engeland en te Kilkenny
in Ierland; kaarskool, zoo geheeten, omdat
zij met eene lange witte, schitterende vlam
brandt; zij kan zeer fraai gepolijst en op de
draaibank verwerkt worden, zoodat men er
velerlei weeldevoorwerpen van maakt.
Candoxin, m. eene rekenmunt in China.
(het ,', V. een mat), verdeeld in 10 cachas
of li, 100 chore en 1000 su, = 4 centen.
Candy, een gewigt en eene inhoudsmaat
in 0. Indië: als gewi fc t te Bombaij =253.984
ned. t , als graanmaat = 880,967 kop; als
gewigt te Madras = 226,772 ned. i, als
graanha. = 281,873 kop; te Pondichery .

weinig wol, veel leven om niets).

234,963 ned. pond .

aangevoerd.

CANEC OU.

CANTABEL.

Cane;ou, n. fr. (spr. kaan'sóe, verbastering van camisol, camisou), een vestvormige halsdoek der vrouwen.
Canepin, m. fr. (spr. kaan'péng), de opperhuid v. lams- en geitenvellen, waarvan
men vrouwenhandschoenen maakt), dun en
zacht schapen- of geitenleder.

f, de wiskundige toonleer, d. i. de weten
verhouding der toonen naar-schap,die
bepaalde grootheden met getallen aanduidt;
canonieke boeken des bijbels, die boeken,
waaraan men Genen hoogeren oorsprong en
ten volle geldende bewijskracht toekent',
in tegenoverst. van de a p o c r y p h. e boek e n; canoniek refit, liet katholijke kerkeregt; canonist, m. een kenner en leeraar
v. h. kerkeregt; canonácus, m. een koor -,
dom- of stichtsheer, een wereldsch geestelijke, die eene prove of prebende van eene

Canevas of cannevas, m. fr. (spr.

kaan'

lat. canevasium, hennipstof, v. h.
lat. cannabis, hennip), een linnen of katoenen weefsel met opliggende strepen ; ge
doek, ongebleekt, netvormig geweven-ruit
lijnwaad met vierkante vakjes , inz. voor
naaldtapijtwerk of s tr a m 1 e n ; ook fig.
eene schets, eerste ontwerp v. een werk,
2vá, mid.

teekening enz.
Canezou, z. cane;ou.
Canhador, z. canador.
Canna, f. it., de rotting, rietstok;

de italiaansche el: op Malta = 2,0804, te Rome
= 2,0016, te Lucca = 2,3804, te Napels =
2,1094, te Palermo =1,9364, te Florence
= 2,3321; te Genua is de canna gross a
of groote el 2,9891, de canna piccola
of kleine el = 2,2419 ned. ellen.
Cannelas, m. fr. (spr. kan'ld ), oversuikerde kaneel, kaneelstokjes; canneleren ,
Arch., groeven, met groefjes of gootvormige
uithollingen voorzien; canneleer -machine,
f. een werktuig der buksenmakers om den
loop v. h. geweer te groeven; cannelures,
pl. Arch., de gootsgewijze groefjes op zui-

len, pilasters enz.
Cannibalen, m. eig. bewoners der kleine Antilles of Caraïbische eilanden, Caraïben, menscheneters; van daar oneig. wilde,
wreedaardige menschen ; cannibalisch ,
wild, vreemd; cannibalismus, n. Neol., het
gebruik v. menschen te eten; Pol., de stelselmatige wreedheid in het bestuur v. Benen
staat.

m. gr. (kdnón) of lat. canon, pl.
de regel, hetrigtsnoer, voorschrift,
de kerkelijke wet, de lijst der heilige schriften, die bij de vaststelling der geloofsleer
tot rigtsnoer moeten dienen, het besluit, de
uitspraak van een concilie of eene synode;
ook de litanie der heiligen in de kath. mis
(van daar canoniséren ., z. beneden) ; in
Duitschland eene jaarlijksche opbrengst of
erfpacht, welke de gebruiker van een stuk
gronds aan den grondheer moet betalen;in de
algebra weleer z. v. a. thans f o r m u 1 e; Muz.,
een kettingzang, een twee- of meerstemmig
stuk,waarbij de eene partij na de andere invalt
en hetzelfde thema hooger of lager zingt en
bestendig herhaalt, waardoor zulk een gezang zoo lang aangehouden kan worden als
men wil; Typ., de dikste duitsche drukletters; canónisch, canoniek, wettelijk, voor schriftmatig , volgens kerkelijke wetten,
tot de kerk of het kerkgebruik behoorende,
geloofwaardig , geopenbaard , voorbeeldig,
als rigtsnoer dienende; canoniek, als subst.
Canon,

canónes,
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domkerk bezit, pl. canonic; canonïci requláres, kloosterlijk zamen levende, c. seculáres, niet in kloosterlijke gemeenschap,
maar verstrooid levende dom- of stichtsheeren; canonicalién, pl., de domheerlijke tooi;

canonicaat,n. eene stichtsplaats, domheersplaats; canoniceren, in een sticht opnemen;
ook eene domheerplaats schenken; canoniséren, iemand in den c a n o n (zie boven) der heiligen opnemen, heilig spreken,
voor heilig verklaren; canonnsatie, of canoniséring, f. de heiligspreking, plegtige ver
paus, dat iemand onder het-klaringvde
getal der heiligen is , opgenomen , welke
verklaring door de beatificatie wordt
voorafgegaan.
Cannu.la, lat. of cannule, fr. (spr. kanuul), f. een buisje, pijpje; Cliir., wondpijp
een werktuig van verschillenden vorm,-je,
dienende tot inspuitingen of tot het openhouden van diepe wonden; inz. de metalen
pijp der t r o k a r s (z. a.), welke het stilet
omgeeft ; cannu la , pulmónis , Anat. , de
luchtpijp.
Canophoren, pl. gr. (v. kdné, kd neon,
korf, en phérein, dragen), korfdraagsters,
d. i. meisjes, die bij verscheidene goden feesten te Athenen de heilige zaken der godheid in gevlochtene korfjes op het hoofd
droegen; van daar, Arch,, soortgelijke vrouwelijke gestalten als bouwsieraden.
Canonade,f. fr.,het beschieten met kanon.
Canopus, m. (naar de stad Canopus eig.
Knepp in Beneden - Egypte, indien niet deze
omgekeerd van de daar vereerde godheid
den naam heeft gekregen) , egyptisch afgodsbeeld van gedaante eener dikbuikige
kruik met hoofd en voeten.
canoor of canórisch, lat. (canórus), hel
welluidend, zangerig.
-derklin,
Canot , m. fr. (spr. kano, eng. canoe

spr. kennó), pl. canoes, (sp. canoa, uit
de taal van Haïti), een schuitje van boomschors , of van een' uitgeholden boomstam,
gelijk de Indianen gebruiken, bootje, kano.
Cant , H. eng., de pedante kwaadsprekendh i 9 de gemaakte eerbaarheid, die
aan zekere klassen der maatschappij in
Engeland eigen is , en door Byron aan
de kaak is gesteld.
cantabel , lat., zingbaar, wat zich laat
zingen.

CA.NTALIET.

CAPADE

Cantaliet , m. een geelachtig groene
kwartssteen (van het gebergte C a n t a l in
het zuidoosten van Frankrijk).
Cantaloupe, f. fr. (spr. —loep'), Bot.,

Cantine, f. fr. ( it. cantina, zamen getrokken uit canavatina, van liet mid. lat.
canava, keldertje), de veldflesch; reiskelder ; het bier- of wijf_ huis in vestingen ,
de tapperij in werk- en verbeterhuizen;
cantinière f. fr., de marketentster!
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eene meloen met uitstekende zijden en
knobbels , de knobbel- of wratrneloen.
Cántaro, m. (uit het gr. kantháros),
in Spanje eene inhoudsmaat = 369 ned.
kan of kop; in [talië en de Levant een een
wel in Napels = 89,1038,-tenarsgwi
in Turkije = 56,32 of 440 res, te Aleppo
=229,7, te Tripoli 50,7908, te Tunis =
49, 6233, te Cairo = 43,1032 ; te Palermo
doet de zware cantaro 87,3308, de kleine
76,3934 ned. ponden ; cantarello, m., d. i.
kleine cántaro , een sardinisch gewigt,
ongeveer = 40 ned. pond.
Cantate, f. 1) (it. cantate, -^ van het lat.
cantáre, zingen), een zanggedicht, een op

muzijk gebragt dichtstuk, bestaande uit
ariaas, recitatieven, koren en koralen en
inz. tot kerkgebruik bestemd; 2) de naam
van den vierden zondag na paschen,van de
lat. aanvangswoorden der mis op dien dag
Ps. 98 : cantate Domino etc. , zingt den
lieer enz.; cantatilla, (spr. —tie j a ), of caw.
tatine, f. een klein zanggedicht, eene kleine cantate ; cantatoráum, n. lat., een kath.
kerkboek, waaruit de c a n t o r of voorzan=
ger het responsorium zingt; cantatrice, f. it.
(spr. —trí-tsje), de zangeres; canticum
canticorum, lat., eig. liet lied der liederen, het hooglied van Salomo ; cantiléne, f.
lat. (cantiléna) , een liedje , deuntje, de
zangwijs ; ook de bovenstem ; canto, m. it.,
het gezang, ook een lied; de discant;
canto fermo, de bedaarde, stemmige zangwijze der Italianen, die het recitatief nabij
komt, koraalgezang ; canto figurato, een
kunstig, sierlik gezang, dat de toonen in
veelvoudige afwisseling op enkele lettergrepen heen en weder laat zweven ; cantor, m. lat., een zanger, voorzanger, zang
ook de dorpsschoolmeester , die-mestr;
te gelijk organist is ; cantóres amant Aumares , lat. sprw. , de zangers drinken
gaarne een teugje ; cantoréren , voorzin gen , het voorzangersambt waarnemen ;
cantoraat , n. de post en de woning van
Benen cantor.
Canthariden, pl. gr. (kantharis f. de

naam van verscheidene kevers), spaansche
vliegen, eene soort van kevers , die men
als blaartrekkend middel aanwendt ; ook
schulpen van schitterende schoonheid;
cantharidine , f. Chem. , eene bijzonder
scherpe harsachtige zelfstandigheid , die
men uit de spaansche vliegen bereidt.
Canthi , pl. gr. (kanthós, sing.), de
ooghoeken.
Cantillen, pl. (fr. cannetille, v. canne,
riet), liskoord, dunne ronde, of platte, zij
gouden of zilveren snoertjes of loo--den,
vertjes, spinwerk.

,

canto , z. ond. cantate.

Canton , m. (spr. kantóng), (mid. lat.
canto, van kant, hoek, dus eig. landhoek),
eene landstreek , een gebied van zekere
uitgestrektheid , een kreits, oord, district,
zeker gedeelte eener stad; ook in Duitschland een ban- of verfkreits, werfplaats ;
canton-vrij , ban- of werfvrij; cantonnéren , 1\Iil. , de troepen in vele steden en
dorpen verdeelen en aldaar legeren ; Arch.,
de hoeken van een gebouw met zuilen,
pilasters, hoeksteenen enz. versieren ; cantonnement, n . fr. (spr. --sndng) of cantonnering, f. de inlegering, de verdeeling
van het krijgsvolk in onderscheidene plaatsen; het zamentrekken der troepen te
veld ; , cantonade, f. de ruimte van het
schouwtooneel achter de coulissen.
Cantor, z. ond. cantate ; in Sardinië
een gewigt van ongeveer = 68 ned. pond.
Cannuli, z. cannula.

Canzone, f. it., een lied, gezang van bepaalden metrischen vorm inz. bij italiaansche en spaansche dichters ; canzonétte, f.,
it. canzonétta, een liedje.
Caoutchouc, n. (spr. ch als ij en on als
oe) , ook veerkrachtige gom of hars genoemd , eigentlijk eene bijzondere plantenstof, welke men uit het sap van verschillende boomgin van Zuid Amerika en de l ndiën trekt, en wel hoofdzakelijk uit de hevea
guianensis Aubl. of jatropha elastica, L.

Deze bij uitnemendheid veerkrachtige zelf
wordt inzonderheid gebruikt-standighe
om potlood en andere vlakken van het papier uit te wisschen. Ook bedient men zich
van haar in de kunsten en soms in de heelkunde. Zij komt in den handel voor onder
den vorm van meer of min dikke peren of
flesschen.
Caoline, f. porselein-aarde, door ver
ontstaan.
-weêringvahtldsp
Cap, m. fr. (van het lat. caput, hoofd),
een voorgebergte, kaap; cap de bonne
esperance, fr., (spr. bonn'esperdngs), de
kaap de Goede hoop; cap verd, (spr. —wér),
de Groene kaap.
capable, bekwaam, in staat tot iets,
vatbaar, geschikt.
Capaciteit , f. lat., cig. de maat van
hetgene een hol ligchaam kan bevatten,
de ruimte, de inhoudsgrootte; het ladingsvermogen of de last van schepen ; oneig.
de vatbaarheid, geschiktheid , bekwaamheid.
Capade , m. een zwarte eunuch bij de
Indiërs , gesnedene , ontmande slaaf, ook
vigogner wol.

CAPELINE.

CAPONNIERE.

Capeline , f. fr., een stroohoed als be scherming tegen de zonnestralen, zonne
hoed; Chir., de zonnehoed. of muts van
Hippocrates.
Capetingen , pl., naam der koningen v.
Frankrijk uit het 3de stamhuis, beginnende met Hugo Capet in 987 en in de
mannelijke linie eindigende met Karel
Iv. in 1328; capetisch schrift., eene
schriftsoort, die voor diplomatische zaken
in Frankrijk gebruikelijk was, gedurende
de twee eerste eeuwen van het capetinische huis.
Caphar, de schatting, die de christenkooplieden in Syrië aan de Turken moeten bepalen.
capiendijus, lat. Jur., het regt om uit
een testament iets te bekomen.
capillaire-buizen, pl. (spr. capilair—,
van het lat. capillus q haar), haarbuisjes,
buijes van den kleinst mogelijken diameter;

Capitatie , f. lat., de hoofdschatting, de
hoofdaanslag, de aanslag, waarnaar ieder
huisvader of huismoeder volgens het getal
der personen in het gezin eene zekere belasting, hoofdgeld, moet betalen ; bij d ç
nieuwere belastingstelsels komt dit hoofdgeld, eenigzins gewijzigd, onder den naam
van personeel voor.
capituto , it. Mere., aangekomen, overgeleverd; capitéren. aankomen.
Capittel, n. (mid. lat. capituilum, van
caput, hoofd), een hoofdstuk, z. verder
op kapittel; capituláris , m. een domof stichtsheer ,, canonicus , die het regt
heeft een kapittel hij te wonen; capitulârisch , kapittelmatig ; capitularTën, Pl.,
de wetten der frankische koningcn; ordon-.
nantiën, kapittels- of hoofdstuksgewijs opgesteld over burgerlijke en kerkelijke zaken; capituleren, een verdrag aangaan,
een vergelijk treffen; omtrent de overgave
eener plaats handelen, voorwaarden maken , aan een vergelijk werken, zich op
verdrag overgeven; capitulânt , m. die
zitting en stem heeft in een kapittel, ka
pittelheer ; die wegens de overgave eener
plaats onderhandelt; krijgsonderhandelaar;
capitulatie , f. het vergelijk, verdrag, acne
uit verscheidene punten bestaande overeenkomst tusschen de belegeraars en de
bezetting caner plaats wegens hare over-

capillaire vaten, haarvaten, vaten, welke
tot de voeding en afscheiding dienen; Capillair stelsel, het haarvaatstelsel; capillariteit, f. Phs., de natuur der haarbuisjes de haarvormigheid ; het vermogen dier
huisjes om de vloeistoffen op te trekken,
de haarbuiskracht, de aantrekking op haarbuizen-afstand of die van twee platen, welke slechts dc doorsnede van een haarbuisje van elkander verwijderd zijn; capillares
tubi, z. tubi capillares; capillaire si
roop of sirop de capillaire, vrouwenhaarsiroop, bereid uit het sap van het vrouwenhaar (capillus Veneris) , een varenkruid.
Capilotade , een opstoofsel van reeds
gekookt en fijn gesneden vleesch , eene
soort van ragout.
capita, z. caput.
in capita, lat., naar de hoofden of het
getal der personen gerekend; het tegengestelde van in stirpes, naar de stammen
of familiën gerekend (ten opzigte van de
verdeeling eener erfenis.)
Capitaine , m. fr. (van het lat. caput,
hoofd), het hoofd eener compagnie krijgs
volk hetzij te voet of te paard: apitaine
de cavallerie, ridmeester, z. ook kapitein;
capitaine d' armes, m. (spr. —darm),
wapenkapitein, opziener van een tuighuis;
capitaine-lieutenant, m. een plaatsvervangend kapitein, hij die bevel voert in plaats
van een' ander, welke wegens zijnen rang
daarvan bevrijd is; capitano, m. it., z.v.a.
capitaine, inz. ook de rol van eenen
grootspreker, zwetser op het ital. tooneel;
capudan
. turk. , z. v. a. capitaine;
capudan-pascha , m. de opperadmiraal
der turksche zeemagt.
Capitana, f it. en sp., het voornaamste
schip eener vloot, het admiraal-schip;
capitania villa, f. mid. lat., een aanzienc

,m

lijk landgoed, hoofdgoed.
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gave , verdragvoorwaarden , -onderhandelingen ; in het gemecne leven: verzoeningsmiddelen om eene toenadering te weeg te
brengen; dc keizerlijke capitulatie heet
in de geschiedenis van Duitschland de
voorwaarden, die de keurvorsten aan hem,
die tot keizer was gekozen, voorstelden,
en die hij teekende alvorens erkend te
worden, het kiesverdrag.
Capital of capitello, z. ond. kapitaal.
Capitha, n. inhoudsmaat voor droogeen
natte waren, oudtijds in Perzië gebruikelijk
het was gelijk aan het ma z è s der Joden

(z. a.).
Capitobum of kapitool, n. lat. weleer
de burg of sterkte en Jupiters tempel te
Borne ; thans campidoglio , een prachtig
raadhuis; capitolinisch, tot het kapitool
behoorende of aldaar voorhanden; capito
linus en capitolina, bijnamen, de eerste v.
Jupiter, wegens zijnen tempel, de tweede
van Venus, wegens haar standbeeld op het

kapitool; capitulair, capituleren, z. ond.
capittel.
Capnomantie,

f. gr. (v. kapnós, rook),
'wigchelarij, waarzeggerij uit den rook der
offeranden hij de Ouden.
Capon, m. fr. (spr. kapóng), een huichelaar, inz. een bedriegelijk speler; Caponnéren valsch spelen , met het spel

bedriegen.
Caponnière , f. fr. Mil., de half onderaardsche bedekte gang in de loopgraven

CAPORAL.

CARACA.

eener vesting ; ook de schietkuil, de gegravene diepte in de drooge gracht eener
vestmg, uit welke 15 a 20 fuseliers bedekt vuren.

rekende middelen; captatio benevolentiae,
lat. de bede om een toegevend gehoor bij den
aanvang eener rede; het verzoek om eene
gunstige beoordeeling in het voorberigt van
een boek enz.; ook het gunstbejag, zoete
broodjes bakken; capteur, m. fr. Maar., de
wegnemer van een schip of eerre lading, de
vrijbuiter, kaper; captiones, pl. Log., ver keerde, valsche sluitredenen, verstrikkingen; captie, f. bejaging, verstrikking,tegenstribbeling; captieus, sluw, verstrikkende,
arglistig, voor allerlei uitlegging vatbaar;
captivéren, gevangen nemen, in hechtenis
houden; oneig. de gunst winnen, verwerven, boeijen; captiviteit, f. de gevangen
hechtenis; captuur, f., Mar., vangst,-schap,
buit; ook het wegnemen van verboden waren, het in hechtenis nemen van eenen
schuldenaar op last van zijnen schuldei de vatbaarheid, ver
scher; captus, m.
ad captum, naar de-standbekwmhi;
bevattingskracht, verstaanbaar.
Capuce, capuchon, fr. (spr. ---sj óng ), m.
(mid. lat. capucia, v. capa, monnikskleed),
eene kap, kraag- of mantelkap; karpuits-,
kapoets of karpoetsmuts; capuciáten-, pl.,
Bene secte van Wiclefieten uit de 14de
eeuw, die voor het sacrament het hoofd niet
ontblootten en van daar hunnen naam kregen; capucijnen, pl., kapmonniken, franciskaner monniken, die den strengsten ordesregel onder deze hebben en groote spitse
kappen , capuchons, dragen; hunne orde
werd in 1525 door Mateo de Bosso ingesteld
en in 1535 door paus Paulus ill bevestigd;
capucinade, f. fr., eene slechte redevoering , capucij ner-preêk , monniken -gewawel; ook capucijner-streek.
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Caporal, le petit caporal, m. fr. (spr.

p'tí), de naam, waarmede de Franschen,
sedert den slag, bij Lodi, onder elkander
Napoleon aanduidden; z. verder korporaal.
capores gaan,

gemeenz. voor te gronde
gaan, verderven; (v. h. hebr. kaphar, vergeven; van daar joodsch kapporo, verzoening, als vervloeking gebruikt, b. v. gij zult
mijn kapporo worden, d. i. gij zult sterven).
Capot, m. fr. (spr. kapo), v. h. mid. lat.
capa, monnikskleed), een regenmantel met
eene kap; als adject.: gebroken, aan stukken; beschaamd, verslagen, ontsteld, krachteloos, dood; in het kaartspel, b. v. in het
piquetten: capot maken, alle slagen heb
zijn, niet een' trek maken; ca--ben;capot
pote, f. een vrouwenregenmantel, mantelkraag of overkleed; ook een kapje; een diep
in het gezigt gaande dames-hoed.
Capotage, f. fr. (spr. —td a.zj' ), Mar., de
kunst om den wei te meten, dien een schip
op zee aflegt; de berekening der verheid.
Capotasto, m. it., de kam der violen enz.
Capote, z. ond. capot.
Caprice, f. fr. (spr. kapríes), (v. h. lat.
caper, de bok; eig. de bokkesprong), de
eigenzinnigheid , gril , luim , st ij fhoofdigheid, hardnekkigheid ; rare inval; capricieus, eigenzinnig, grillig, vol luimen, stijf

lat.,

koppig; capriccio, it. (spr. kaprí--hofdig,
tsjio), Muz., naar willekeur in de melodie;
capriccio, m. een luimig, willekeurig schijnend kunstwerk , hetzij dicht- , muzijk-,
Capudan, z. capitaine.
schilderstuk enz. , vgl. fantasie ; capriccaput, n. lat., het hoofd, pl, capita; cacietto, it. (spr. — kapei- tsjietto), eene kleine, korte fantasie; capricornus, m. lat., de put mortuum, doodekop; Chem., wat bij het
steenbok;Astr. het 1 Ode teeleen v. d. dieren- destilleren op den bodem overblijft en waar
zelfstandigheid meer kan-uitBenvlg
riem, waarin zich de zon bevindt, als voorde
bewoners dernoordel,gewesten der aarde met getrokken worden, z. v. a. residuum (z. a.);
den kortsten dag de winter begint; circulus caputéren, onthoofden, nederhouwen.
Caque, f. fr. (spr. kaak'), een harington capricorni , de steenbokskeerkring; canetje; kruidtonnetje ; de talk- of ongel priheéren, lat. (v. caprificus, de wilde vijgeboom ), vijgeboomcn kuns tmatig door gal- kuip.
Caquet, m. fr. (spr. kakti), gesnap, ge
wespen bevruchten, de rijpwordingvan de
gekakel ; caquettéren , praten,-wael,
vrucht des tammen vijgebooms bevorderen,
door insecten, uitgebroeid in die van den snappen, babbelen, kakelen, snateren; caqueteur, m. een snapper, babbelaar; cawilden vijgeboom (eene levantsche kunst
quetoire, f. (spr. —todr'), de praatstoel.
caprificátie, f. de kunstmatige be--grep);
Carabánzes, pl. (sp. garbanzo), sisers,
vruchting door galwespen; caprifolium^ n.
Bot. , geitenblad, kamperfoelie, hoe langer sisererwten, duitsche koffij (graauwe erwhoe liever, de roos van Jericho; capriole, f. ten, inz. in Spanje, Portugal enz. als spijs
it., een bokkesprong, luchtsprong van een' gebruikelijk.
Carabas, m. fr. (sp. karabd' ), een ge
danser of v. een paard.
woord voor een groot en oud rij -menza
Capsula, f, lat. Bot., het drooge, doorverbasterd van char a bane (z. a. );-tuig,
gaans uit vele deden gevormde omkleedsel,
dat de zaden van zekere planten bevat, het markies van carabas, een man, die veel
eigendommen heeft; iron. iemand, die op
hulsel, de zaaddoos, de schil.
Captatie, f. lat., het zoeken, bejagen van zijn' rang of adel trotsch is.
Caraca, caraque, f. de grootste soort der
oenig ding of oogmerk, inz. door sluw be-
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weleer gebruikelijke schepen , inz. hij de
Spanjaarden en Portugezen, zoo ten oorlog
als ter koopvaardij.
Câraco m. eene soort van dames-spencer
met een klein schootvorrnig versiersel aan
het einde van het ruggedeelte.
Caracóle, f. fr., de rondwending, snelle
wending of zwenking van eenen ruiter, het
oindraaijen van een paard in heele of halve
kringen; caracoléren. het paard vlug doen
zwenken, het in vollen ren vlugge wendingen doen maken.
Caracoli , n. Min., een metaalmengsel
der amerikaansche wilden.,halfgoud.
CaráfTe of caraffine , F. fr. (it. caraffa,
misschien van het arab. g/tarab, beker),
eene kleine fleseh, tafel flesch kristaiflesch,
karaf; in Napels eene vochtmaat voor wijn
en olie, := 1,145 ofO,727 ned. kan; caraffon ; m. (spr. —fdng), eenkoelbak, groot
glazen koelvat, om de drink3lazen aan de
tafels der aanzienlijken koel te houden.

icubrander), een uitgebreid geheim genootschap, tegenover dat der c a 1 d e r a r i staande, inz. in het koningrijk Napels, alwaar het
na den val van Napoleon en i%luratontstond,
en welks bedoeling moet zijn , alle ital.
staten in één bondgenootschap als vrijstaat
te vereenigen; de carbonari hebben, even
als de vrij metselaars, symbolische teekenen,
doch overigens niets met deze gemeen; ook
eene eigen manier van het bostonspel te spelen; carbonari, m. een wijde en lange mansmantel zonder mouwen; carbonarism us ,
n. de gevoelens en grondstellingen der carbonari, dikwijls voor jacobinismus gebruikt, omdat men den carbonari dezelfde
oogmerken toeschrijft als de voormalige j aC 0 b ij n e n in Frankrijk; carbonâten, pl.
Chem. , koolzure of koolstofztire zouten,
zouten gevormd door koolstofzuur en eene
basis; carboniséren , verkolen, tot kool
brengen; carbonisãtie, f. de verkoling.
Carbonkel , m. (v. h. lat. carbuncu lus, kleine kool, omdat hij naar eene gloeijende kool gelijkt), Min., een rohiju van zeer
schoone donker roode sterk schitterende
kleur; N. f1., eene soort van colibri; Med.,
eene kwaadaardige, verstorvene zweer, het
negenoog.
Carcan, m. fr. (spr. —kdng), het halsijzer voor misdadigers, de kaak; carcanet,
eene soort van vrouwenhaissieraad, haisketen met diamanten.
Carcasse, f. fr. (carcassa, it.), de ontvleeschte maar nog zamengevoegde beenderen van een dier, het geraamte van een
dierlijk ligchaain ; ook de romp van een
schip, van een hoen; met zijde omwonden
ijzerdraad, karkas; een vrouwelijke hoofdtooi; eene langwerpige hombe vol handgranaten, een brandkogel; oneig. een zeer mager mcnsch, vel en beenen.
Career, n. (lat., van daar ons kerker),
eene gevangenis; carcerarus, m. de gevan
genbewaarder, kerkernieester, cipier; carcera cum, fl. het geld voor sluiten en ontsluiten ; carcere -duro , m. it. (spr. kartsjere cloero), strenge opsluiting in de oostenrijksche kerkers van Italië, gepaard met
afzondering, boeijen en slecht voedsel.
Carcharas, m. gr. (v. karc1táro, ruw,
scherp, scherp getand), N. H., ook Jonasvisch , de haaivisch , menscheneter , een
vreeselijk zeemonster.
Carcinologle, f. gr., de natuurlijke histone der schaaldieren.
n. gr. Med., bet kreeftgezwel, de kanker; carcinomateus , kankerachtig.
Cardamömen , pl. (gr. karclamömon;
arab. kIrtirn of kurtuin), ook nialaguette,
f. fr. (spr. —gltétt'), eene soort van specerij,
het zaad van een met den gember verwant
gewas (cardamömum minus) in 0. Indië;

Carag of caradsch, z. charadsch.
Caraften, caraëers, eene secte onder

de joden, vaak portugesche joden genaamd,
in tegenstelling met de ra b b i n i eten;
zij houden zich stipt aan den tekst ende
letter der Schriften en verwerpen de rab
binische uitleggingen, de kabbala enden
talmud.
Carambole , f. fr., de roode bal op het
biljart ; het spel met een' rooden en twee
witte ballen; carambolina, f. (gewoonlijk
verkort: caroline) , de gele bal op het
biljart, en een biljartspel, dat met 5 ballen gespeeld wordt caramboleren , meer
dan eenen bal met den hal, waarmede men
speelt, raken; carambolage (spr.—laazj'),
het treffen van meer dan eenen bal met
den gespeelden.
Caramel , m. fr. (sp. caramelo, uit het
arab.), half gebrande en geharde suiker,
bruine suikerkandij, gertensuiker cara
inelisãtie, f. de bewerking, die de suiker
tot caramel maakt.
;

;

Caravélle of 1. caravéle, f. (v. h. mid.

lat. carabus, boot), een snelzeilend schip
in Spanjeen Portugal; een klein tot de haringvangst dienend vaartuig in Frankrijk;
in Turkije een klein oorlogschip.
Carbouum, n. (v. Ii. lat. carbo, kool), de
koolstof, eene grondstof, nu eens zuivel gelijk in den diamant, dan weder met andere
stollen, gelijk in de kool vereenigd; carbolemne, f. (v. carbo, kool, en oléum, olie),
eene door Wes c h n i a k o ff te Petersburg
uitgevondene nieuwe brandstof, inz. voor
stoomwerktuigen, bestaande uit tot poeder
gebragte steen- of houtskolen, met eene of
andere olie tot eene vaste massa zarnenge
carbonnáde, f. (verkeerdelijk car--perst;
menâde), geroost vleesch, dat aan dunne
schijven is gesneden.
Carbonârio, pl. carbonari, it. (eig. ko-
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'Carcinoma,

vgl. paradijskorrels.
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Carde, f. fr. (v. h. 1t. carduus, distel),
(le eetbare steel van de prein , artisjok

ken enz.
Cardiàca, pl. gr. (v. icardla, hart), Med.,
liarlsterkin8en , hartsterkende middelen
cardialgie , f. maagkramp, maagpijn, drukking op de maag , met neiging tot werke
lijk braken, koude ledematen , flaauwtcn
enz.; cardianastr5phe, f. de tegennatuorlijke )laatSLng van het hart; cardieursma, 11. ziekelijke verwijding van het hart,
wano,de in den Oflhlool) des bloeds en de
adenhaling ; carcliocële , f. hartbreuk,
doorzakking van het hart door het middenrif in de buikholte ; cardiogmus , n.
maagpijn. maagkramp; cardiognóst, hartkenner ; cardiolde , f. Math., eene kromme lijn van de 4de orde, hartvormig van
gedaante ; cardiologie , f. Med. , de leer
an het hart; cardiopálmus, m. de hartkiopping; cisrdiopathie, £ hartelijden, barteziekte; cardiorrhëxis, f. de scheuring van
het hart; cardiotomie. f. de ontleding van
het hart.; cardiotrmus m. desnelle hartklopping; carciipericarclitis, f. de ontstcking van het hart en het hartzakje; carc1itis f. de ontsteking van het hart; cardi
ten. pl. N. H., versteende hartvormige scheipen.
Cardinaal, lat. (cardindlis, v carcio. de
duim of liar, waar eene deur op draait, het
hoofdpunt), als adject. in zamenstellingen:
het voornaamste, eerste in zijne soort. b.v. het
cardinale punt, het hoofdpunt. het gewigtigste bij eene zaak; de cardinale deugden,
de hoofddeugden cardinaal -getallen, de
hoofd- of grondgetallen ; ca dinaal-win
den, de hoofdwinden. nl de noorden-, oosten-, zuiden- en westenvind (z. verder bij
kardinaal) ; cardinãles nominãti, tot de
pauseljke 'waardigheid voorgedragene kardinalen ; cardinales papabties , tot paus
-

r

verkiesbare kardinalen.
Cardobenedicten- of benedictenliruid,
(uit ii. lat. eardlius benedktus, d. i. de ge-

zegende distel, centaurea benedicta, L.),

liet kruid van de gezegende distel, hetwelk
zeer bitter is met zamengestelde, pijpsge\vijze saifraankleurige bloemen bezet,
terwijl de bloemkelk met de nabij gelegene
bladen door een spinnewebbig weefsel vereenigd is; cardóne, f. sp. (earcion , eig.
groote distel), een spaansch gewas, eene
tuinvrucht, naar de artisjok gelijkende.
Carebarie, f gr. (van kdrë, hoofd, en
Fiery:, zwaar), het gevoel van zwaarte in het
lioold, drukkende hoofdpijn.
Carême, m. fr. of mid. lat. carëna, f.
(v.h. lat. quadragesima, d. i. veertigdaag
sche vasten, sp. quaresma), de vastentijd.
caréren (lat. carëre) . gebrek lijden,
niets krijgen, vasten, buiksiraf lijdeo; caréntie, 1. dc onthering, het strafvasten; ca
ret, het ontbreekt, mangelt; het tecken
-

waardoor iets ontbrekends wordt aangeduid: ook eene arab. rekenmunt,ct.
Caresse, f. fr. (waarsch. v. h.lat. canis,
lief). de Jielkozing vleijerij; het gevici, gestreel, gekoos; caresséren, lielkozen, streclen , troetelen, minnekozen, vleijen ; Caressánt, liefkozenci, vleijend. streelend cnz.

Caréstie, f. it., de due tijd.
caret, z. ond. carême.
Carétte , f of caretschildpad (c/idavia imbricata), eene soort van zeeschildpad, van welker schaal men kammin enz.
maakt. en naar welke het fijnste en schoonsta schuldpadden naam van caret of ca
rette draagt.
Cargo, m. ook carga , f. of cargaison, f. fr. (spr. karghèónçj), de scheepsiading, vrachi, de verkoopgoederen, ook de
lijst daarvan, de factuur der lading ; carga,
in Spanje eene wijnmaat, = 51,5 tot 63
ned. kan; eene korenmaat aldaar en in dc
Levant, bijna = 273 kop; carga- of cargogewigt, n. de last, dien men op eenen ezel,
een muildier of paard kan pakken; in Spanje een last van ongeveer 140 ned. pond;
cargadoor, ook cargo, m. sp., een scheeps

bevrachter, scheepsmakelaar, een opziener
over de koopwaren, koopman op een koopvaardijschip, die den verkoop der geladene
goederen op de plaats hunner bestemming
bezorgt en den eigenaars rekening daarvan
moet afleggen. Gaan twee zulke opzieners
met het schip mede, zoo heet de eerste s up er -c a r g 0 opperkoopman, en de tweede
0 fl d e r-c a r g 0 onderkoopman.
Caricatuur , f. (dikwijls verkeerdelijk
carricatuur ; it. caricatura , v. caricare,

beladen, fr. charger), in de beeldende en
fraaije kunsten: overlading en overdrjving
der voorstelling , doorgaans met oogmerk
om den lach op te wekken, een overdrijvingsbeeld, -print , -karakter, eene spotspreuk, eene soort van aanschouwelijke satyre, diemet grove trekken in schrille kleuren afbecidsels vertoont, welker gelijkenis
met de originelen terstond erkend wordt;
caricaturist , een vervaardijer van zulke
caricaturen , spotprentmaker ; carikéren
overladen, overdrijven.
Carico, 1fl. it.. het ladingsgewigt, naar
hetwelk in Italië de lastdieren beladen worden; in Venetië ecn handelsgewigt van bijna
103 ned. pond caricéren, Merc, met wissels zeer lastig vallen ; caricatôre, m. hevracli ter; in italië ook iemand, die goederen
ontlaadt en bezorgt.
Carïës, f. lat.-Med., de heeneter, waaronder in eenen vijderen zin zoowel de beenzweer als de beenversterving verstaan
wordt; carieus, aangestoken (van been-

deren).
fr. (spr. kar/elen klokkenspel; een daaivoor ge-

Carillon ofearrillon, n.

jong),

e

zet muzijkstuk; cariole, z. carriole.
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Çarintijn, m. (v. Carin!hia, naar welk
land W erner dit kiezelgeslacht benoemd
heeft), hoornhleiide, straalsteen.
Caritas, lat., carità it. £ de christelijke
liefde tot den naaste, een geliefd voorwerp
der nieuwere kunst, waarin zij als eene liefdevolle moeder, die kinderen verzorgt en
lielkoost, wordt voorgesteld.
Car li no, m. in het koningrijk der beide
Sicilita eene kleine zilverinunt, 19
centen ; op Maitha eene rekeninunt, =4
centen ; in Sardinië eene goudmuiit : die
van Victor Amadeus = 71 gl. 25 cent., die
van Karel Emmanuël = 67 gI. 60 cenL,

Carnage , f. fr. (spr. karndazj') , een
bloedbad, eene slagling, een nioorddadig
gevecht.
Carniitie , f. (van liet lat. caro, carets,
vleesch) , Piet., de voorstelling van het

sedert 1768, =23 gI. 43 centen.
Carlisten, p1., in Frankrijk: aanhangers
van den voorin. koning Karel X; in Spanje:
aanhangers van Don Carlos; carlIsmus, ii.
hunne politieke gevoelens ; caroline„ verkorting van carambolmne (z. a.); ook Carolina, vrouwenn. : zie Karel.
Carls d'or, of enkele pistool, brnnswijksche goudmunt van 5 thaler , ongeveer = 10 gi.
Carmagnole , f. (spr. karmanjóol' ), een
patriottisch lied met dans begeleid , in
Frankrijk zeer in zwang omstreeks 1790;
iemand de carmagnole doen dansen beteekende toen, hem guillotinereii ; een

doidriftigaanhari1er der fransche repti
buck. De naam is ontleend van de piemontesche stad Carinagnol e, welken
naam men ook weleer gaf aan de kleine
Sa voyaards (za.), die te Parijs hun bestaan kwamen zoeken.
Carmelieten, pl. , monniken van de
orde onzer Lieve vrouw van den berg Ca r
In e 1 , door Albrecht, patriarch van Jeruzalem, gestichten door Paus Honorius
111 bevestigd; zij-zelven echter schrijven
hunne instelling toe aan den profeet Elias;
later, in de 1 5de eeuw,, onistond er ook
cciie orde van vrouwelijke caririelieten,
earmelietmnnen ; carmelieten-water, melissewater, water van vrouwekruid, dat in
de carmelieten -kloosters werd bereid;

carmelieter-wit , eene witte verw , uit
kalk en berlijnsch blaauw of indigo bereid, met welke men inz. muurwerk wit.
Carmen, n. lat., een gedicht, inz. ge-

legetiheidsvers, b. v. briiiloiis- of hjkdiclit;
Pl. carmna , gedichten ; carménta of
carmentis, f Myth., eene oud roineinsche
voorspellende en genezende godin ; carmentalia, pl., het haar gewijde feest in
januarij.
Carminatief, n. lat. Med. , windbrekend; carminatica, p1. lt., middelen tegen
winden , windbrekende ii;iddelen.
carmoséren (van he zweedsche woord
karni, rand), ornraudeu , oinkransen, inz.
een grouter edelgesleente met eenen rand
van kleinere omsluiten ; carmozijn, hoogrood, z. kermes.

mensclienvleesch door het coloriet , bet
vleesclischilderen : carneool of sardus steen, M. Min., een kostbaar halftloor
zigtig, vleeschkleurig of bloedrood edelgesLeente van het kiezelgeslaeht; carneval, n.
( van het it. carnevale , d. i. eig. vleesch,
vaarwel ! v. a. van het mid. lat. carnelevale
of carnelevariuin : ubi caro levatur) , de
week, die de jaarlijksche vasten van 40 dagen vóór paschen bij de it. K. vooraf gaat
en van welke de laatste vastenavond genoemd wordt ; de vasten- of wiiiterverrnaken, de vastenavondsvreugd , maskeraden,
grappen enz., die inz. gedurende de drie
laatste dagen vóór de vasten plaats hebben,
niet zelden christelijke bacchanaliin en saturnalien ; carnifex , m. lat. , de scherp regter, meester van den scherpen zwaarde,
beul; carnificéren, kwellen, pijnigen , martelen; carnifictie, f. Med., het vleeschachti g e week worden derbeenderen; carnivöra,
Pl. lat. , vleescheteride dieren ; carneus,
vleezig, inz. van fijnere weefeis, die door
ziekte in cciie digtere massa zijn verandei-d;
van plantendeelen vast, dik en sappig;
carnositeit , f. Med. , een vleezi g gezwel;
carunkel , f. lat. (caruncida) , eig. een
stukje vleeseb), Chir., een vleeschuitwasje,
een wrataardig ligehaampje op verscheidene ligchaamsdeeien, h. v. de traanC a r u n k e 1, eene opeenhooping van smeer
kliertjes in den binnensten ooghoek.
Carnet , n. fr. (spr. —né) , het koopmansboek , hand- of schrijfboekje , reishoekje, dat men bij zich voert tot het
houden van aanteekeningen , tot dag- en
schuidregister.
Carneval, z. ond. carnãtie.
Carnies , z. corniche.
Caro, m. ital. wijnmaat van ongeveer

492 ned. kan. in Sardinid.
Carocha, f. sp.

(spr. —rótsja), diii-

velsinuts, kettermuts van de tee vuurdood
veroordeelden in Spanje en Portugal.
Carogne , f. fr. (spr. karonj'), eene ondeugende, boosaardige, slechte vrouw, eene
oude heks.
Carolien , carolijn , ook charles d'or,
m. fr. (spr. sjarl'clór), eerie goudmunt in
Beijeren , Darmstad , Hohenzoilern, WTurtemberg, = ruin 12 gulden; carolina, f. de
lijfstra!Thljke wetgeving of verordeiing
voor het haisregt van Karel V. ; caroline, f
vrouwenu., z. ond. Karel, en ook ond.
carambole ; caroline , f. eene zweedsche
zilverniunt, de oude caroline of markstuk
= 75 et. , de latere =68 et.
Carolingen, pl. , naam der koningen
van Frankrijk uit liet 2de stamhuis , be-

CAROLUS.
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ginnende met Pepijn den korte in 750,
en eindigende met Lodewijk V in 987.
liet heeft 14 koningen opgeleverd.
Carolus , m. eene eng. gouden munt
onder Karel I en Karel 1I , gel ij k aan eene
guinje ; carolus- daalder, daalders met de
beeldtenis van Karel den groote, te Aken

uitkomen, om fortuin te maken ; zijne
carrière eindigen , sterven ; en carrière,
(spr. ang-), in vollen ren, met lossen
teugel ; carrière-attaque, 31ií., de ruiter
stormaanval der ruiterij ; car--storm,de
ri®le, f. een ligt overdekt rijtuig niet -twee
wielen; carrosse , in. fr. , eene pracht- of
staatsiekoets , een pracht- of pronkwagen;
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geslagen; zij zijn vrij zeldzaam.
Caronade , z. carronnade.
Caros of' carus, m. gr. Med., diepe slaap,
doodslaap; carósis, f. bedwelming, slaapzucht; carot ea, pl., slaapverwekkende
middelen, vergl. hypnotica; carótis, f. pl.,
carotgden , de strotslagader.
Carosse, z. carrosse ond. carrière.
Carotte, f. fr. (van het lat. carota), de

gele wortel of gerneene peen ; Mere., tabaksbladeren op elkander gerold tot het
maken van snuiftabak; carottéren , tabak
kezven; knijzerig spelen.
Caroube, m. fr. (spr. karoeb'), het St.
Jansbrood, de vrucht van den St. Jans -

broodboom (fir. caroubier, spr. karoebi-é).
Carousel , z. ond. carrière.
carperen , lat. (carpére), eig. plukken,
uittrekken ; berispen, laken, iets beter
willen weten.
Carpette , f. fr., pakdoek.
Carpholith, m. gr. (v. kárphos, n. stroo,
kaf), de stroosteen ; carphologie, f. Med.,

de gedurige beweging van de vingers eens
zieken, alsof hij de deken wilde afpluizen,
gewoonlijk van kwade voorbeduiding; het
muggenvangen, eig. de halmenlezing.
Carpocratiánen, pl. , volgelingen van
C a r p o c r á t e s in 120, die de godheid
van J. C. en de schepping der wereld door
God ontkende.
Carpolíth, m. gr. (van karpós, m. de
vrucht), een vruchtsteen, eene versteende
vrucht ; carpoloog of carpolo gist, een
vruchtenkenner, vruchtkundige; carpologie, f. de leer van de vruchten der gewassen ; Med., de leer van den pols.
Carrago , f. lat. , een wagenburg der
Ouden.
Carrarisch marmer, z. marmer.

n. fr., he vierkant, z. quaals adj.: vierhoekig, met vierkan-

Carré ,
draat ,

ten geteekend, dobbelsteenig; carreau, n.
(spr. karó), eene ruit, scheef vierkant op
de speelkaarten.
Carrefour , m. fr. (spr. foer, van het
lat. quadrif ureum), een kruis- of scheidwe g, ; de hoek van eene straat.
Carricatuur , z. caricatuur.

Carrick, n. eng., rijrok met vele kragen of mantels.
Carrière , f. fr., de loopbaan , renbaan;
de levensloop, -weg, - wandel ; de ambtsof postbedieriing; de volle ren van een paard;
ook eene steengroeve; iemandeene schoone
carrière openen, iemand de gelegenheid
geven orn zijne bekwaamheden te doen

carroussel of caroussel, n. (spr.-roes-,
it. carrosello; er zijn er, die de benaming
willen afgeleid hebben van het lat. currus
soils, sp. corro del sol, zonnewagen), eene

soort van tournooi , bestaande gewoonlijk
in ringsteken , doeltreffen enz., waarbij
men tevens zijne vaardigheid en bedreven
rijden aan den dag legt ; de-heidnt
plaats daartoe; ook een ringrijden op rond
houten paarden of in bakken,-draijen
de zoogenaarnde mallemolen • een bekend
kinder- kermisvermaak.
Carro , m. it. (pl. carri), eene inhoudsmaat voor drooge en natte waren in som
deden van Italië ; zij is als vocht-mige
tienvoud der Brenta (z. a.), als-mathe
graanmaat te Napels = 1984,824 kop.
Carronáden , pl. Mil. , zwarte , doorgaans ijzeren stukken geschut met korten
loop , die men vooral in de boven - batterij
op schepen gebruikt, zoo genaamd naar
de ijzersmelterijen te Carron in Schot
waar zij het eerst gegoten werden.-land,
Carrosse, carroussel, z.

ond. carrière,

carta biánca, it. of c. blanca, ook carte
blanche, fr., z. blanquet; carte, f. fr., de
kaart ; de spiislijst in logementen , aan
open tafels ; ook de vertering voor den
maaltijd; carte de direction, (spr. -direksjóncg), de rigtingskaart bij metingen;
carte de partie, Mere., een schriftelijk
bevrachtings- verdrag tusschen den schip
koopman ; carteggéren, it.-pernd
(spr. kartedzjéren), doorbladeren, brieven
wisselen.
Cartél, m. fr. (van carte, lat. charta,
papier, eig. een beschreven papier), een
vergelijk, verdrag, inz. wegens de uitwis seling of het wederzijdsch losgeld van
krijgsgevangenen in oorlogstijd, van deserteurs, misdadigers enz. in vredestijd ; de
schriftelijke uitdaging tot een tweegevecht;
cartelschip , een oorlogschip , dat de gevangenen voert, die door twee oorlogvoerende mogendheden tegen elkander worden uitgewisseld.
Cartelle , f. fr., plankjes van 2, 3 of 4
duimen dikte bij wapensmeden, schrijn werkers enz. , inlegplanken ; de plank ,
die den molensteen draagt ; een pergaamentblad bij componisten.
cartéren (vgl. kaart) , in eenen o mtrek of teekening brengen; cartéring, f.
het omtrekken , de planteekening.
Cartesiaansche of cartesische duivel -

tjes of duikertjes (naar den franschen

CARTISANE.
wijsgeer Descartes of Cartesius benoemd), kleine glazen mannetjes of popjes, doorgaans in de gedaante van duiveltjes, ook wel engeltjes of andere figuren, van binnen hol, met eene zeer kleine
opening, die wegens hunne ligtheid in een
vat met water drijven, dat met eene blaas
is digt gemaakt, en die naar gelang men
op de blaas den vinger drukt of hem
wegneemt zinken of boven komen; cartesianismus , n. de wijsgeerige school,
welker hoofd Descartes was, en die in
de ingeschapen denkbeelden bronnen van
kennis ziet, welke die der gewaarwording
te boven gaan.
Cartisárie, f. fr., garen, zijde, goud- of
zilverdraad op uitgesneden kaarteblad gewonden tot borduurwerk, kantwerk enz.
Carton, m. fr. (spr. kartóng), bordpapier, zwaar en sterk kaartpapier;
mutsen- of lintendoos van zoodanig papier
vervaardigd; Arch., een uitgesneden blad
bordpapier of blik om profils te trekken;
Piet., teekeningen in het groot op papier,
naar welke de schilder zijn fresco maakt
of die den tapijtwerkers tot modellen dienen, de modelteekening , schets; cartonnéren in bordpapier binden, een' ligten
band om een boek slaan; cartonnage , f.
( spr. —naazj' ), bordpapierwerk, kunstvoor
werpen van bordpapier.
Cartouche, f. fr. (spr. kartoesj') , (it.
cartuccia , v. carta , papier), de randver
siering, sierlijke lijst of zoom; loofwerk
of bijsieraden van beeld of schilderwerk;
elliptische figuren met hieroglphen gevuld op oud-e ptische gedenkteekens;
een schietpatroon of eene kruidrol ; eene
kleine patroontasch ; ook kardoes, eene
bus van bordpapier, hout of blik met het
kruid , dat tot eene lading vereischt wordt,
kartets (z. a.); nog een gaauwdief, spitsboef.
Cartuccio, m. it. (spr. tóetsjio), romeinsche maat voor vloeistoffen, omtrent
=lned. maatje.
Carunkel , z. oud. carnãtie.
Carvi , m. lat. Bot., karwei of kervei,
eene tweejarige zuid -europeaansche plant,
waarvan het zaad niaagsterkend, wormen windverdrijvend werkt.
Caryatiden , pl. gr. Arch., lastdraagsters. schoone vrouwelijke gekleede bedden, die men als schoorzuilen in de plaats
van pilasters gebruikt om op het hoofd
of den nek een entahiement te dragen. dat zij soms met de handen schijnen te ondersteunen; zoo geheeten naar
de in slavernij rondgevoerde vrouwen der
stad Carye in den Peloponnesus.
Caryophllus , n. gr (karyophyllon,
d i . eig. notenblad), Bot., de kruidnagel
boom ; caryophyllãta, f. het gemeen nagelkruid; caryophylliet , m. anjersteen,
eene soort van versteeningen.
g

CASERNE.
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Cas , casch , zeer kleine aziatisehe rekenmunten.
Casale, n. it. (van het lat. casa, hut)
gehucht, dorpje.
Casamatte , z. casemat.
Casaque, f. fr. (spr. kazak'), een kort'e
reis- of rijiok ; casaquin , n. (spr. kazakèng), een korte overjas, huiijas ; iemand
op zijn casaque of casaquin geven of
komen , hein afrossen.

Casatelle , f. it., eene soort van kleine
kazen.
Cascade , f. fr. (van het it. cascare,
vallen), een waterval, water, dat van rots
tot rots valt ; een groote waterval heet
cataract ; er zijn ook kunst-cascaden;
cascadéren , eenen waterval vormen.
Cascáne, f. fl. Mil., walkelder, bedekte
gang om de vijandelijke werken te ontdekken, luistergang, -put.
Cascarille, f. sp. cascarilla (d. i. eig.
dunne bast, als verkleinwoord v. cascara,
schois, bast), Pharm., wit grijze of groenachtige boomschors uit Peru en de beide
Indiën, van bitteren specerijachtigen smaak
en liefeljken reuk , als maagversterkend
middel aangewend.
Casco , m. sp., eig. schedel, scherf; Mar.,
de romp van het schip , ook wat tot de
uitrusting van een schip behoort ; in het
omberspel : liet koopen der noodige kaarten, wanneer de speler, de beide zwarte
azen hebbende , zich op een bloot toeval
verlaat en daardoor niet zelden b ê t e
wordt , z. obscurité ; ook een naar het
solo zweemend kaartspel under 3 personen ; caschino , n. (spr. kaskIno) , eene
wijziging van het ca se o door koopen van
onderen af, terwijl bij het e a s c o van bo
ve» af den stok of talon gekocht wordt;
casco-assurántie, i. Mere., verzekering met
inbegrip van het schip.
Casel of casuila , f. lat. (eig. hutje),
met een kruis geteekend priestergewaad
of overtrek der katholijke priesters bij het
opdragen van het misoffer.
Casemat of casamatte , f. (eig. een
overdekt huis, van het it. casa, huis, en
matto, blind, gedekt; anderen gissen, dat
het zou afgeleid zijn van het grieksch
cliasma, aardkloof, kolk, diepe kuil), een
bomvrij gewelf of kluis onder de wallen
eener vesting, om de courtine en de gracliten te verdedigen , een moordgewelf, kanonkelder, walgewelf; casemattéren, met
kanonkelders voorzien, onderwelven.
Caserne , f. fr. (spr. kazern') , van het
lat. casa, hut), een openbaar, groot soldatenhuis , gemeenschappelijke krjgsinanswoning; casernier, ni. (spr. kazerni-é), die
het noodige tot de casernering levert, de
caserne-leverancier ; casernéren, in easernen, barakken leggen, huisvesten.

CASEUM.

CASTAGNETTEN.

Casum , n. lat., de kaasstof ; casus,
m. dc kaas.
Cas fortuit, II. fr. (spr. kafortwI), z.v.a.
casusfortuitus z. ond. casus.
Cash, koperen munt in Tfonquin . Ct.
Casimir, 1) maiisn., oorspr. russ. (van
kasdtj, toonen, en mir, vrede), de vredebrenger, bevrediger.
Casimir 2) ofcasemir . ii. (v. K a s c hemir of Kaschmir, z. a.), eene ligte,
çekeperde wollen stof, eene soort van halflaken, engeisch hialfdoek.
Casino , H. it., eig. een landhuis , buitengoedje , z. v. a. v i 11 a ; een speel- en
gezelschapshuis te Florence, waarin de
adel bijeen komt ; eene adel- of jonkervereeniging, eene plaats, waar men tegen
eene jaarlijksche bijdrage in geld verga
dert om te lezen, te praten, te spelen eiiz.
een besloten gezelschap ; een kaartspel,
dat tusschen vier, ook drie personen gespeeld wordt ; casinist m. een lid van

vernietigen, voor ongeldig verklaren, b.v,
een testament; uit eeneri post of eene bediening ontzetten, afzetten ; gecasseerd,
afgezet; door eene ongeregelde levenswijs
uitgemergeld, uitgeput, ontzenuwd;
sátie, f. lat., de ambts- of dienstontzet'ting,
afdanking, afzetting; ook uitdelging of vernietiging, b. v. van eene schuldbekentenis; cassatie [hof van], n. een hooger geregtshof, dat de bevoegdheid heeft, om de
vonnissen van andere geregtshoven op te
heffen en te vernietigen ; cassatie-proces,
eene regtshandeling over de ontzetting van
eerien beambte; cassatórisch. Jur., opheffend, vernietigend, van dc verpligting ontbindend ; cassãtus m. lat., een ontzette,
afgezette.
Casserólle, f. fr, een koinvormig keukengereedschap, cciie stoofpan zonder voet,
kastrol; een lepel om het glas te schuimen in de glasblazerijen.
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zulk een gezelschap.
Casleu, naam der 3de maand van bet
burgerlijke, bet 9de van het godsdienstige jaar derjoden (kieslev), overeenkomende islet een deel van november en
december.
Casodi-Baschi, m. de turksche opperkamerheer.
Casquen , Pl., afstammelingen van mulatten.
Casquet , n. fr. (spr. kaske't), de helm,
de sormhoed, een verdedigingswapen voor
hoofd en hals tegen sabeihouwen.
Cassa , f. it. (oorspr. duitsch : oudd
eltazza, kas, geldriem, verwant met kast),
de plaats, waar geld bewaard wordt; bet
daar bewaarde geld zelf: geldvoorraad,
geld (z. verder kas) ; in cassa in gereed
geld voorhanden ; per cassa , betalen, in
of met gereed geld betalen ; cassa-brouil
ion , cassa strazze , een huipboek tot het
dadelijk opteekenen van ontvang en uitgaaf, om die later in het kasboek over te
brengen ; cassa-conto, z. kasboek ; casso manco n. het te kort komend gereed
geld bij het revideren der kas en kasboeken, het kas -defect ; cassa de seguro , f.
sp. (spr. —glidero) , verzekeringsinrigting
tegen zeegevaren ; cassette, £ een kistje,
koffertje, geldkistje.
cassaal , nw lat., doodelijk.
Cassade , £ fr. , eene noodleugen , eene
onwaarheid uit scherts ; bij het spel beteekent het: met slechte kaarten de medespelers overbieden, een' bluf. maken.
Cassáris of cassards, ph., bonte katocnen oostindische zakdoeken , neusdoeken.
Cassatie, cassatorisch, cassatus, z. ond.
casseren.
Cassava , z. manioc.
casséren (it. cassdre , fr. casser, van

bet lat. cassum, ledig , nietig, vergeefs),

Cassette, z. ond. cassa.
Cassetto , in. it., eene venetiaansciie

ko-

permunt, bijna = 1 cent.
Cassettóne , m. it. ( van cassetta, kistje),
cuff. ee -ne ladekas ; Arch., eene uit steeds

kleiner wordende vierkanten bestaande
muurverdieping, inz. aan zoldergewelven.
Cassia , f (gr. kassia), de pijpvorrnige,

bijna 2 voet lange en vingerdikke vrucht
van eenen boom, die de grootte heeft van
een' euiopeaanschen notenboom, en in 0. Indië, Z. Amerika en Egypte wast; cassiabast , de chinesehe kaneelbast (cassia
cinnamonea) , de niet zoo aromatisch,
maar ook niet zoo duur is als de ware kaneel; cassiacën, pl., eene plantenfanii
lie, meest struiken en hoomen.
Cassidieten , pl. (van het lat. cassis,
helm), versteende kinkhorens.
Cassmne , f. fr. , de Paraguay-thee , de

-

thee-cassia.
Cassinoïde of cassinsche kromme lijn,

f. Math., eene kromme lijn van den 4dcn
graad, waardoor (Ja s s in i de beweging der
aarde om de zon naauwkeuriger meende te
verklaren, dan dit door de ellips vaa
K e p 1 e r geschiedde.
Cassiopëa, f Myth., de moeder van A ndroméda, en (even als deze) een sterre
beeld aan den noordelijken hemel, kenbaar
aan 5 sterren, die ongeveer de gedaante
vertoonen van eene grieksche 2.
Cassiry , us. de maïsbrandewijn.
Cassitèron, n. ge., een mengsel uit lood
zilver en andere metalen; tin.
Cassock, m. (spr. ke'ssok), de sl uit rok,
lijfrok der engelsche geestelijken.
Cassolétte, £ fr., een reukvat, wierookvat; reukdoosje; ook eene perensoort.
Cassonâde, f. fr, meel- ot keukensuiker, ruwe suiker, poedersuiker, suiker, die
slechts eenmaal geraffineerd is.
Castagn e tten , pl (spr. 1astaizjetten',
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i• castanëtas (v. castana, kastanje, wegens cie gelijkvormigheid met twee halve
kastanjes), spaansche handklappers, klaphouten.,duimkleppers , danskleppers hij
tooneeldansen ; ook sing. eene halfzijden

stof.
Casta1des ofeasta li den, pl. gr., de zanggodinnen , muzen, zoo geheeteri naar de
bron C a S t a 11 a aan den voet van den muzenberg Parnassus hij Delphi, welke bron
aan de zanggodinnen was gewijd.
Caste, f. (v. ii. sp. casta, soort, teelt),
een erfelijke stam ofstand, familiestam in
Indië en het oude Egypte, (Ie rangklasse
der oostersche volken, nergens zoo scherp
aigei)akend als onder de undoes, 'welker
'vijfcasten zijn: 1) de I3raminen, 2) de Klie-

tris of Eladjapoets, 3) de Wassirs of Banjanen 4) de Soedras, 5) de Pariahs (zie die
artikels).
Castel, m. (lat. castellum, verkl. v castram), eene burg, vesting; Mar., het verdek
aan het voor- en achterdeel van het schip,
voordek , achterdek ; castella.an , m. een
hurgvoogd, slotbewaarder, kastelein; in de
middeleeuwen een poolsch grootsenateur;
castellanij, f de burgvoogdij, het slotbewaardeischap; castellage, f fr., het sluitgeld in gevangenissen.
Caste ll ánes, pl., eene soort van groene
pruimen in Z. Frankrijk.
Castellano, m. (spr. kasteljdno; eig. een
Castilier , Spanjaard) , eene spaansche
goudmunt, = 6 gl. 84 ets. als gewigt '-

mark gouds.
Castes, pl. sp., Zuid-Amerikanen uit gemengd bloed; castiezen, pl., afstammelingen van mestiezen (z. a.); Portugezen, te
Goa geboren.
Castificãtie, f. nw lat., de zuivering,
reiniging.
castifïcéren, rein, kuiseh maken.
castigéren, lat. (castigãre , tuchtigen,
kastijden; castigãtie, f de tuchtiging,
kastijding; castiçjatio pate'rna, de va
derlijke kastijding.
Castiznona, f. lat., de reinheid, kuischheid.
Castor

, m , gr., de bever, een bekend
nuttig zoogdier; p1. castors, ook voor beverhuiden; castoorhoed een hoed van beverhaar; castorum, n. Pharm.,het bev€rgeil;
in den handel komt het voor als zamenge
die nabij de teeldeelen van-drukteblasj,
den gewonen bever gevonden worden, de
grootte hebben van een hoenderei en met
kleine vliezen doorweven zijn. Het siberi
sche, hetwelk het beste is, heeft eene donkere leverkleur, eenen bedwelmenden reuk
en bitteren smaak, en is in zenuwziekten
een zeer werkzaam geneesmiddel.
Castor en Pollux, Myth., ook de DiosCüren, d. i. zonen van Leus ofJupiter geheeten, tweelingbroeders, uit een ci geboren

Cu door Jupiter in de gedaante van eene
zwaan bij Leda geteeld; de eerste was sterlelijk, de andere onsterfelijk; om hunne wederzijdsehe aanhankelijkheid noemt men
dus onafscheidelijke broeders en vrienden,
zij worden als de beschermgoden der zeeva
renden vereerd; Castor en Pollux, Mar. en
Phys., een electrisch verschijnsel in de gedaante van vlammetjes, die zich soms in zee
aan de toppen der masten of raas vertoo
nen, St. Elmus vuur; Astr., het 3de teeken van den dierenriem, de tweelingen.
Castorhie, f. fr. Mere., eene soort van
ligte en zijdeachtige wollen stof ook Chew.,
een bijzonder en iiog weinig bekend beginse], door B e z i o uit het castoreum verkregen.
Castos, in. de jaarlijksclieuit- en invoertol, dien de Europeanen in Japan moeten
betalen.
Castrametãte, f. (v. h.

lat. castra me-

t a i-i, eene legerplaats uitmeten of afsteken),
de legeringskunst, de kunst oma een leger
af te steken.
castreren. lat. (castrdre), ontmannen,
lubben, de teeldeelen wegsnijden ; oneig.
verminken; castraat , m. een ontmande,
gelubde, een gesnedene; inz. een sopraanzanger in Italië, dewijl deze. ondanks het
verbod van paus Clemens XIV, doorgaans
als kinderen reeds tot castraten gemaakt worden; ook kuischheidswachter
in het oosten; castrãtie , f. ontmanning,
wegneming der teeldeelen bij menschen en
dieren inz. van liet mannelijk geslacht,
cciie uitvinding der Oosterlingen , die zulke
gesnedenen tot bewakers der vrouwen gebruikten en hen e u n o n c ho i , eunuchen, d. i. bedbewakers noemden; ook in
de godsdienstdeeperij heeft de castratie eene groote rol gespeeld.
castrum, mt. lat., vesting, burg, vaste
stad; in cie middeneeuwen adellijke stamzetel, familieslot , inz. castrum nobile,
burgzetel der «besloten » edellieden; rastrain dolöris , n. een treurtooneel, sniartenleger, toestel van een' catafaik (z. a.) ter
eere van vorstelijke personen.
casu, casue1, casuistiek eiiz. , z. oud.

cams.
Casuaris,

m. N. H., de hoornvogel, naar
den struisvogel gelijkende.
Casula, z. case!.

in. lat., pl. casus, een geval,
voorval, toeval, eene omstandigheid; Gram.,
de verschillende betrekking waarin ren
naamwoord voorkomt , de uitgangsveran
dering , de verbuiging , naamval, geval;
deze casus zijn nominativus, dc
eerste naamval, noemer , onderwerp, geriitiv us , tweede naamv., teler, bezitter,
alhankelijk geval, d a t i v u s, derde naamv.,
gever, doelgeval, accusa t ivu s, vierde
naamval, klager, voorwerp, v o c a t i v u s,
Casus,

-

CÂTACAS1ÏU.

CATALEPSIE.

vijfde geval, roeper, aanspreker, en ab la
tivus, zesde .naamval, nemer (in de ned rd. spraakkunst wordt de vijfde naamvale
thans tot den eersten gehrat, terwijl de
zesde steeds hij ons door een voorzetsel
'wordt vervangen; casus recti pl., onafhankelijke naamvallen (n o m i n at i v ii s
en vocativus) ; casus obliqul, pl. eig.
cheeve, d. i. afhankelijke naamvallen: g
nitivus, dativus, accusativiss en
in het lat. a b 1 a t i v u s ; casus conzcientiae, eene gewetenszaak; c. clabilis, een
gegeven of aangenomen geval; c. fortutus of improvsus, een onvoorzien of
met vooruit te zien geval, C. inevitabilis, een • onvermijdelijk geval; a. insolitus , een ongewoon geval; c. in terminis , juist hetzelfde geval , eene gelijke
ervaring van iets; C. merus , een louter toeval , iets , naartoe men geenerlel
aanleiding heeft gegeven , waaraan men
geene schoL heeft; a. mixtus, een gedeeltelijk le wijten of toe te schrijven geval;
C. necessitâtis , een noodzakelijk geval;
C. pro am7co, een geval, waarbij de vriendschap in aanmerking komt; c. providentiae, een voorval, (lat men slechts aan de
Voorzienigheid kan toeschrijven; c. rarr,
een zeldzaam geval; C. reservãtus , een
geval van voorbehouding ; c. solitus , een
gewoon geval ; c. tragicus , een treurig
voorval ; casu , hij geval, toevallig; casu
substrãto , in het voorliggend geval ;
suëel. lat. (easualiter), toevallig, hij toeval, hij gelegenheid, onzeker; casua1a,
pl., toevalligheden, toevallige, hij gelegenheid voorkomende ambtsbezigheden; Casualisinus, m. het stelsel van een bloot
toeval als oorsprong en regeling van alle
dingen; wie dit aanneemt heet easualIst;
casualiteit, f. de toevalligheid; casualiter, toevalligernijze , bij voorkomende gelegenheid ; ensuIst , m. een beslisser van
gewetenszaken; casuistiek , f. de leer of de
kunst om gewetensvragen op te lossen, inz.
dezulken, waarbij botsing van pligtdn plaats
heel»[; de gewetensleer (door Kant genoemd)
de dialectiek v. h. geweten; ook de kennis
v. merkwaardige regtsgedingen.
Catacásmus, m. gr. (v. akddzein, steken), Chir. , het koppenzetten , vgl. scan-

kan er ook toe brengen uitdrukkingen als:
koudvuur , bitterzoet , gouden hoofdijzer,
enz.
Cataclsis, f. gr. (v. klciein , breken),
krarnpachtige sluiting der oogleden ; ook de
beenverbrijzeling.
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ficeren.
Catacailma, n. ofcatacausis, f. gr. (vgl.
causis) Med. , diepe verbranding ; cata
caustiek , z. ond. diacaustiek.
Catachrësis of catachrëse , f. gr., eig. in

't algemeen: gebruik, clan misbruik), Log.,
een onjuist gebruik van een bijvoegelijk
woord, dat met het begrip v. h. hoofdwoord
niet bestaanbanr is, d. i. geen beeld kan
vormen, een misslag tegen de redekunde,
b. v. een verwelkend licht , luide tranen
.enz. ; ook een oneigen inplaats v. h. eigen
woord, b. v. vliegen voor hard loopen ; men

Catac1sma , n.

gr. (v. kataclydzö, ik

overstroom) , het darmbad, klisteer (z. a.);
cataclsmus . in. het dropbad , de overstrooming.
Catacómben, pl. (it. catacomba , fr. Pl.
catacombes , waarsch. ontstaan uit het gr.
kata (z. a.) en kymb, uitholling, holte),
onderaardscie gangen te Rome en lapels
met spelonken, gewelven en groeven, de
begraafplaatsen der Ouden; de catacomben
van Parijs dienen tot bewaarplaats der
doodsbeenderen , voortkomende v. h. opruimen der kerkhoven.
Catacustiek , ( vgl. acustiek) , ook Cataphoniek, (vgl. phoniek), f. gr., de leer
van den weêrklank of de echo.
Catadióptrisch , gr. (vgl. diopter) , hetgeen acne vergrooting ofschijnbare naderbijbienging van het beschouwde voorwerp
veroorzaakt , zoowel door braking der lichtstralen in glazen, als door terugkaatsiiig
van spiegels.
Catadüpen, pl. gr. , plaatsen , waar het
water uit cane rivier met groot geraas ne
derstort.
Catafalk, in. (it. catafalco, fr. catafalque; zoo men wil v. h. gr. kata en het arab.
falak, hoogte), de verhevenbeid, waarop
de doodkist v. eenen gestorvene v. hoogen
rang in cane kerk of ander gebouw wordt
ten toon gesteld , met wapens , ridderorden,
zinnebeelden en bijschrilten versierd , een
rouwtooneel , lijktoestel.
Catagma , n. gr. Chir., de breuk, beenbreuk , beenderbreuk ; catagmátisch , tot
genezing der beenbreuken dienstig ; catagmatïca , pl. middelen, die tot genezing van
beenbreuken noodzakelijk zijn.
Catalécten, pl. gr. (v. kata-le'gein, uitkiezen, lezen), Litt., verzamelde oude stukken of fragmenten, onvolledige overblijfsels
van oude weaken.
Catalecticus m. gr. (v. kata-lgein,
ophouden , eindigen) , Poet., eene gr. en lat.
versmaat , walker laatste versvoet acne lettergreep , soms twee , te kort is , in tegenoveast. V. acatalecticus, die geene lettergreep te veel of te weinig heeft, en den
hypercatalecticus die op het einde
eene lettergreep te veel heeft; ontbrak er
een geheele voet, dan werd zulk een vers
brachacatalecticus geheeten; cata
Iéctisch, onvolledig, afgebrok en; cataléxis,
f. de sluiting van een vers vóór de geheele
voleinding v. d. rhthmischen gang.
Catulepsië ofcata1psis, f. gr. (katalëp
sis, eig. het vatten , grijpen , de ziekte-aanval) , Med. , de zinvang , eene geheele
-
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onderdrukking en opheffing v. alle gewaar
willekeurige bewegingen -wordin,ge
terwijl ook het bewustzijn verloren is; Gene
wasachtige hui ;zaamheid der ledematen
maakt er een kenmerkend teeken van uit;
lihet. , cene figuur, door welke men uit
eenig voorstel, nagenoeg met dezelfde woorden , een geheel ander besluit opmaakt, dan
daarmede bedoeld wordt.
Catalogus, m. gr. (katdioyos v. kata-légein, afnoemen , optellen) , eene optelling

of lijst van meubelen, schilderijen, kunst
boeken , inz. van de laatsten als zij-werkn,
opentlijk verkocht worden , een register.
catalótisch, gr. (v. kat-alom, verbrijzelen), eig. verbrijzelend, nederdrukkend;
Chir. , geschikt om likteekenen te doen verdwijnen, likteekenverdrijvend..
Catalysis, f. gr. (vgl. l y s i s), oplossing
van enkele deelen of van het geheele menschelijke ligchaam; catalytisch, oplossend,
tot de oplossing behoorende.
Catamenien , pl. ge. (kataménia, van
mén, maand), Med., de maandelijksche zuivering der vrouwen; catameniaal, tot de
maandstonden behoorende , daarmede in
verband staande.
Catánia, m. eo voortreffelijke siciliaansche wijn, naar de stad Catania benoemd.
Catapásma, n. gr. Chir., strooipoeder op
wonden en zweren.
Cataphoniek, f. z. catacustiek.
Cataphóra. f gr., eig. het nedervallen, ne-

derzinken; I Ied , de slaapzucht, diepe slaap,
doodslaap; cataphora niagnetica, de magnetische slaap ; cataphórisrh , met de
slaapzucht behebt, de slaapzucht veroorzakend.
Cataphrácta, m. gr. (v. kata phrássein,
bepantseren), een borstharnas; Chir., een
harnasverband , verband v. gebroken ribben.
Cataplásma , n. gr. (v. kater plássein,
bestrijken, besmeren), Chir., een weekma kend omslag, breiomslag, pap.
Cataplëxis of cataplexie. f. gr. (v. katapléssein, nederslaan, verschrikken), Med.,
het verstijven v. h. menschelijk ligchaam
door beroerte ; ook het stompworden der
tanden ; catapléctisch , daartoe geneigd,
daaruit voortspruitend.
Catapósis, f. gr., het verslinden, ver

-zwelgn.
Catapsyxis, F. gr. Med., de koudwording,

pijnlijke verkouding; catapsyctisch, door
koudwording ontstaan, koud geworden.
Cataptosis, f. gr., z. V. a. epilepsie. (z, a.).
Catapults, f. lat. (gr. katapéltes), een
oorlogswerptu g der Ouden, door de Syriers uitgevonden. waarmede men zeer zware
steenen in de belegerde steden wierp. In
Frankrijk had men nog c a t a p u 1 t e n ten
tijde van Hendrik l\1 ; later werden zij geheel door de mortieren vervangen.

Cataract , m. lat. (gr. katarrhaktes) ,
hevige nederstorting , groote waterval ,
stroomval, b. v. die des Rins bij Schaffhausen; Med., de graauwe staar, eerie ver
stelsel der kristallens,-duisterngvah
dat is van de lens,. van haar beursje en vai.
het vocht van M o r g a g n i, welke in een
of meer dezer deelen hare zitplaats kan
hebben ; cataráctisch , tot de staar behoorende, door de staar aangedaan.
Catarcticon, n. gr. (v kat- árchein, aan
wat tot de inleiding, voorberei--vange),
ding eener wetenschap noodig is.
catarrhaal, z. oud. catarrhus.,
Catarrhéxis , f. gr., eig. geweldig ver
een hevige buikloop.
-scheurn;Md.,
Catarrhus, m. gr. (katarrhus, van ka
tarrhéin, afvloeijen), zinking, verkoudheid , eene ziekelijke prikkeling van het
heid
slijmvlies der ademhalingswerktuigen ; catarrhaal, zinkin aclitig, uit verkoudheid
voortvloeijende ; catarrhale koorts, zin kingkoorts ; catarrhéunna, n. een slijm vloed; catarrhoscésis, f. de onderdrukking
van eene zinking.
-

Catartisis, f. of catartisnlus, m. (v. kat

inrigten), Chir., de herzetting-artídzen,
eener breuk of ontwrichting ; catartista,
m. een werktuig daartoe.
Cataschésis, f. gr., eig. het aanhouden,
behouden ; Med. , goede , krachtige lig
tegenpest. van kwaad-chamstoend,
-sapighed.
Catasceuasis , f. gr., toebereiding, inrigting, herstelling, b. v. van eene plaats
uit een' oud schrijver; catasceuást, m. de
hersteller, verbeteraar.
Catastáltisch, gr. (v. kata-stéllein), ophouden, stuiten), 1Ied., ophoudend, terug
catastaltica, pl., terugdrijvende,-drijven;

zamentrekkende, inz. bloedstillende middelen.
Catastasis, f. gr. Med., het staan blijven;
de blijvende ligchaarnsgesteldheid; bij de
Ouden het 3de deel v. een treurspel , waarin de ontknooping voorbereid wordt.
Catastrophe, f. gr. (katastropM, d. i.
eig. de ommekeer, v. kata-stréphein, omdraaijen, wenden), eene plotselinge verandering der dingen, inz. in het rnaatschappelijk leven; groote ongelukken, volksram pen, de for tuinswending, de ontknooping,
inz. eene treurige ontknooping, gelijk die
in het treurspel , de ongelukkige afloop
eener zaak.

Catatásis, f. gr. (v. kata-teínein, uitzetten), Med., de uitzetting naar beneden;
ook Chir., liet leerzetten eener breuk.
CatechiSsis of catechése, f. gr. (v. kat
i eig. tegen klinken, dan onder -êchzin,d.
uit hoofde v. h. naspreken der kin--wijzen,
deren), een onderwijs hid wijze van gesprek,
in vragen en antwoorden ; catecheet , m.
een vraagleeraar, hij die onderwijs , inz. in
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de geloofsleer, door vraag en antwoord heeft
te geven; catecheten-scholen, kweekscholen voor christelijke leerars in de 3de tot
de 5de eeuw; catechétisch, vraagsgewijs,
in den vorm van gesprek onderwijzend, gesprekswijze behandeld ; . catechetiek , f. de
vraagkunst of de wetenschappelijke leer
hoe een goed vraag-onderwijs moet ingerigt
en gehouden worden; catechismus, m. een
vrageboek , onderwijs door vragen en antwoorden. inz. in de geloofsleer en bijbelsche
geschiedenis ; catechiséren, zulk onderrigt
mededoelen , vraag-onderwijs geven ; catechisátie , f. het vraagonderri8t, het leergesprek, inz. bij het godsdienst-onderwijs, de
kinderleering; catechuménen, pl., de leerlin g e n , die zulk onderwijs genieten, die van
den leeraar in de godsdienst worden onder
geloofsleerlingen.
-rigt,
Categorie , f. gr. (katëgoría, d. i. eig.
aangifte, bewering, prwdicaat, v. kategorein, aangeven, tegen spreken, ronduit ver klaren). ieder kenmerk van een oordeelsonderwerp; in engeren zin: het algemeene begrip, waaronder Bene zaak gedacht wordt,
verstands- of denkvorm; de klasse of het
vak ten gevolge der indeeling v. alle voor
zekere klassen; ca--werpndski
tegórisch, bepaald, beslissend , onvoorwaardelijk, stellig, ronduit, zonder omwegen; de categorische imperativus, het onvoorwaardelijk gebod der rede, de zedelijke
wet; vgl. imperativus.
Caténa, f. lat.. keten, ketting, pl., cate-

cathartïne, f. de nieuwelings ontdekte af
soortgelijke-voeringstfdjalp
middelen ; cathártisch, zuiverend, afvoerend.
Cathéder, m. gr. (kathèdra f. dat is in
het algemeen zetel, stoel), de leerstoel, redenaarsstoel , het spr eekgestoelte ; weleer
in de kerken de bijzondere stoel, waarin
de bisschop gedurende de dienst plaats
nam ; cathedrále kerk, eene bisschoppelijke kerk of domkerk, wegens het daarin
voorhanden bisschoppelijk gestoelte; in
Duitschland heet zulk eene kerk ook m u ns t e r; cathedrat cum, n. het leengeld op
hoogescholen, de collegie- gelden.
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nae; catenae pretrum of c. ecclesiae, pl.,

verzamelingen v. bijbelverklaringen uit de
schriften der kerkvaders; catenaria . Math.,
de kettinglijn, eene kromme lijn in de gedaante v. eenen aan beide einden opgehangen slappen ketting.
catéren, fr. (catir),doek persen, aan eene
stof den persglans geven.
Cathaerésis, f. gr. (van katltairéin,
wegnemen , verminderen , vernietigen),
Med. , afstemming, verzwakking; doodbijting ; cathaeretica, pl., sterk verzwak
middelen; doodende, het leven sto--kend
rende middelen ; bijtmiddelen.
Cath tri, pl. (v. h. gr. katharós, rein),
eig. de reinen , sedert de lade eeuw de
naam van vele secten, die wegens hunne
rnanichaéische leerstellingen door de kath.
kerk vervolgd werden (sommigen willen
van dit woord ons ketter afgeleid heb -

verkl. Haatje, vrouwenn.: eig. de reine, de zedige, ingetogene;
catharissnus, m. taalzuivering, het ijveren
voor taalzuiverheid , z. v. a. purismus
(z. a.); cathársis. f. gr. Med , de afvoering,
de zuivering V. li. darmkanaal; ook zedelijke reiniging, loutering, b. v. der hartstogten; cathartiek, f. de louteringsleer, de
geestelijke reinigingskunst : cathartica,
pl., afvoerende, buikontlastende middelen;
ben); Catharina,

Cathegeet, m. gr. (v. kathogéistliai ,

aanvoeren), een leidsman. leeraar. Cathéter m. gr. (kathetër, v. kat hiénai,
neder laten), Chir., eene naar den loop des
piswegs gevormde, min of meer dikke, uit
zilver of buigbare hars vervaardigde buis,
tot aftapping van de urine uit de blaas
dienende. een pisaftapper; catheteriséren,
de pis met zulk een buisje aftappen; catheterismus, m. de aftapping v. de pis met

den catheter.
Cathétus. m. gr. (v. gelijke afstamming
als het vorige woord), Arch., eene loodlijn,
die door het midden van het slakken
ionische kapiteel gaat, lood -ogv.h
lijn van doorsnede; Geom., de lood-regt
andere lijn of op een vlak-lijn,deop
valt; catheters, pl., de beide zijden om den
regten hoek eens regthoekig en driehoeks ;
cathetométer, m. een hoekmeter.
Cathypnie , f gr. (vgl. hypnos), Med.,
een diepe, vaste slaap. ..
Cato , m. lat., een ernstige wijze, streng
zederegter (naar den naam van twee mannen uit het oude Rome, om hunne strenge
zeden beroemd); catoniséren, den Cato, den
zedemeester spelen, streng rigten.
Catocathartica, pl. fr. Med., naar beneden reinigende middelen, z. cathartica.
Catóchus, m. gr. Med., hetzelfde als catalepsis , zinvang (v. katechó, ik houd

vast).
Catódon , m. gr. (v. odus , odón , de
tand), eene in de benedenkaak getande

walvischsoort.

Catophónisch. ge. (v. kdtó, afwaarts, en
phone, stem), afwaarts- of naar beneden

klinkend.
Catoptriek, gr. (v. koit-optron, spiegel),
ook anacamptiek, f. de spiegelleer, de

leer van de wederkaatsende lichtstralen ,
spiegel - perspectief; catóptrisch, den spie gel of de spiegelleer betreffende; catoptromantie, f. de voorzegging uit spiegels,
de spiegelwigchelarij ; catoptrische anainorphósen, verkeerd geteekende beelden,
die men in kegel -, rol of zuilvormige spie iels moet [zien, zullen zij het ware beeld
vertoonen.

CAULEDON.
Opaulédon, n. gr. (d. i. eig. stengelachtig, V. kaulós, stengel), Chir., eene dwarsche beenbreuk.
causa of caussa, f. lat., oorzaak, reden,
bron , oorsprong , grond , aanleiding of gegeveue gelegenheid ; ook zaak, handeling,
regtshandelinl; ; causa appellabilis, eene
regtszaak, in welke men zitli tot Bene hoogere regtbank kan wenden; c. civilis, Gene
burgerlijke zaak; c. criminális, eene lijf
zaak ; c. cognita, Gene onder-straleijk
zaak, ook: naliet onderzoek der zaak;-zochte
C. connéxa, eene zamenhangende, niet te
scheiden zaak; C. debéndi, de grond der
schuldvordering, de oorzaak, waaruit iemand iets schuldig is geworden; c. divortii,
eene zaak van echtscheiding ; c. ecclesiastica , eene geestelijke of kerkelijke zaak;
C. of ficiens, de werkende oorzaak; c. exhereditatiónis, de oorzaak, waarom iemand onterfd is ; c. f eudalis , eene leenzaak ; c.
f ïnalis, de eindoorzaak ; c. formalis, de
vormelijke oorzaak; c. impulsiva, de beweegrond, drijfveder; c. incognita, eene
niet onderzochte zaak , zonder onderzoek;
C. inconnéxa , eene onzamerihangende ,
scheidbare zaak ; c. j usta, eene regtmatige
oorzaak ; c. justa litig tindi , eene rcgtmatige reden tot een regtsgeding, tot proces
voeren ; C. legitima, regtrnatige en wettelijke oorzaak ; c. lucratzva , eens voordeelige ,
winstgevende zaak; c. matrirnoniulis, Bene
echt- of huwelijkszaak; c. morbi , de ziekte
c. mortis, de oorzaak des doods;-orzak;
pia causa, een vroom, weldadig doel, eene
vrome stichting; ad pias causas of ad pios
usus , tot vrome stichtingen of tot trilde
bedoelingen, b. v. kerken en scholen iets
geven of vermaken ; causa praeynans, dringende oorzaak ; c. praejudiciális, eene
voorloopig uit te maken zaak, die op de beslissing der hoofdzaak invloed heeft ; c.
praeparatoría , eene voorbereidende zaak,
die de hoofdzaak moet voorafgaan ; c. prima, grondoorzaak ; c. probabilis, eene bewijsbare,geloofélijke oorzaak; c. pupilláris,
de zaak van Benen onmondige of wees;
C. separáta, eerre bijzondere, van andere dingen onafhankelijke zaak ; causae
summariae, pl. , regtszaken, die zonder
wijdloopigheid of in het kort zijn af te doen;
causárum patrónus , een pleitbezorger;
causes célebres, pl. fr. (spr. koos' seli-br'),
beroemde regtszaken, pleidooijen; causaal,
oorzakelijk, redegevend; causaal-verband,
m. verband door oorzaak en werking, waar
verbondene -dingen een' schakel van-dore
oorzaken en werkingen vormen ; causaliteit, f. de oorzakelijkheid , oorzaak of aan
eerre zaak, het verband, waar--leidngto
door de eene der verbondene zaken de oorzaak van de andere is; causéren , veroorzaken, aanleiding geven.
Causes , f. gr. (v. kaíein, branden), het
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branden, de verrigting van het branden;
caustisch, invretend bijtend, brandend,
scherp; hekelend; caustica, pl., ets- of

bijtmiddelen, brandende, invretende middelen ; de etskunst ; causticiteit, f. dc
brandkracht, het etsend, invretend vermhgen ; oneig. de bijtende spotzucht ; canterium, n. een brand- of bijtrniddel ; ook
het brandijzer, brandmerkijzer ; cauterium actuale , het dadelijke brandrn ddel, het gloeijende ijzer; c. potentiále,
het vermogende brandmiddel ; cau eriséren , etsen , branden , uitbranden . dood -

branden , cauterisátie, f. de verrigtinij v. h.
branden of etsen , het uitbranden , doodbranden , b. v. van holle tanden, ook het
zetten eener fontanel en de daardoor voort
werking.
-gebrat
caute, lat., voorzigtig, behoedzaam; eautéla, f. lat. Jur., de behoedzaamheid, voor
-zigthed,vor sglbepking, voorbehoud; cautelaire jurisprudéntie, f. dat gedeelte der practische regtsgeleerdheid , dat voorzigtigheidsmaatregelen ter verhoeding van mogelijke schade
leert.
Cauterisatie, z. ond. causis.
Cautie, f. lat. (cautio, v. cavere, z. caveren), de borg, borgtogt, waarborg, borg-

stelling , zekerheid , verzekering , pand
pandgeld , onderpand , het goedspreken,
verantwoordelijk blijven voor zich - zelven of
voor anderen; cautio de danino infécto ,
zekerheid wegens de te vreezen, maar nog
niet voorgevallene schade; c. de evictióne,
zekerheid ten opzigte der borgstelling van
den overgedragen eigendom; waarborging
tegen het mogelijk betwisten eener zaak
van den kant eens derden; c. de judicío
sisti, verzekering van ten allen tijde naar
begeeren voor het geregt te verschijnen;
C. de lite prosequénda, verzekering wegens
de voortzetting van een re;tsgedinl,; c. de
non ainplius in juridndo vel of endéndo,

verzekering van eenen andere niet meer te
beleedigen; c. extra judiciális, eerie bui
gegevene verzekering of-tengrlijk
waarborg; C. fidejussoria, borgtogt-verzekering of waarborg van eenen borg; c. indemnitátis , borgtogt voor schadeloosstel ling; C. j2.udicaturn solvi, verzekering van
zich aan de uitspraken of vonnissen te willen onderwerpen ; c. judiciális, een geregtelijk gegevene waarborg of borgtogt;
c.juratoraa, eene verzekering onder cede;
C. pignoratitia , zekerheidsmaatregelen
wegens pand; c. pro expénsis et reconventione, borgtogt of zekerheid voor kosten en
verzet; C. raai, ratihabitiónis of de rato,
zekerheid wegens de goedkeuring van den

volmagtgever; c. renlis, goederenverzekering; C. usufructuaria, zekerheidsmaatregelen van den kant des vruchtbruikers tot
de behoorlijke uitlevering van het voor-
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werp des vruchtgebruiks ; cautionéren,
borg blijven, zich tot borg stellen.
Cavada, f. eene portugesche maat, ongeveer = 4 kannen.
Cavade, f. fr., een zot gebaar, eene
malle streek
Cavage, f. fr. (spr. kawda.ij' ), het in den
kelder leggen van eene waar, de keldering,
het kelderen; het arbeidsloon voor het kelderen; de kelderhuur.
Cavál of cabal, m. (v. h. lat. caballus,
it. caballo, paard), de ridder in het tarokspel; cavalláto, m. eene it. munt van ruim
45 ct.; cavalcade, f, een prachtige optogt
te paard, staatsierid, een schitterende rui
een statige ommegang, bij welken-terog,
een voornaam persoon wordt rond gereden;
cavalier, m. fr. (spr. kawali -e), een ruiter,
ridder , edelman, heer; Mil., de voorverschansing, walkant, een buitenwerk; casahere servénte. it., de begeleider der vrouwen , de plaatsvervanger des mans , vgl.
cicisbeo ; cavalièrement , fr. (spr. kawa (jer'mdng) , ridderlijk , ruiterlijk ; hof
sierlijk, los en vrij , ongedwon--felijk,
gen, fier; vlugtig, ligtzinnig; cavallérie, f. de ruiterij, voormaals de ridders
en de riddertrein ; cavallerist, m. een
ruiter, soldaat te paard ; cavallero , m.
(spr. kawajéro, thans gewoonlijk caballero geschreven), in Spanje een edel
laagste klasse ; cavallétta -manv,de
(minder goed cabaletta) f. it. Muz., een
aangenaam huppelend thema in de aria
of cavatine der ital. operaas ; cavalquet ,
n. fr. (spr. kawalkd), een trompetstuk,
dat bij liet binnenrukken der ruiterij in
eene stad wordt geblazen.
Cavallo, m. de kleinste napolitaansche
munt; 10 cavalli doen een grano, en
100 g r a n i een' nieuwen d u c a t o van 10
c a r 1 i n i , die omtrent = 2 gulden is.
Caváta of caváte , f. it. Muz., een
klein gezang naar de aria gelijkende; Mere.,
omzetting van Benen wissel tegen gereed
geld ; cavatána of cavatine , f. een kort
zangstukje, waarna terstond gedanst wordt,
zonder herhaling of tweede hoofddeel.
Caváte , f. (van liet lat. caves , hol,
cavãre, uithollen), een gewelf, een insteek -

cavéren, lat. (cavëre, zich wachten,
beveiligen enz.), borg blijven, goed spreken, borgtog t stellen, voor iets aansprakelijk zijn; MMlere., wissels tot geld maken
of aan den man brengen , verhandelen;
in het schermen : eersen stoot benCdenwaarts, langs het lijf afkeeren, onverdeBigde plaatsen zoeken; zich cavéren, tegen iets waken , op zijne hoede zijn, zich
in acht nemen; cavént, m. een borg,
goedspreker.
Caviteit, F. (v. h. lat. caves, hol), de
holte, Holligheid, inz. in het menschelijke
ligchaam ; de drie c a vi t e i t e n, hoofd -,
borst- en buikholte.
Cayenne , f. (spr. kajenn'), bij zeker
whistspel de beste kleur; Mere., eene
half- zijden gestreepte zomerstof, die men
in Frankrijk vervaardigt ; cayenne- peper,
eene sterke, bijtende kruiderij uit het rijpe
zaad y. capsicum baccatum (naar Cayenne in Z. Amerika.
Cazadór, m. in Spanje eenjager, een
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kamertje.
Cavecon of cavesson , m. fr. (spr*

kaw'sóng), neusnijper, een ijzeren halve
ring , dien men den jongen paarden op
den neus zet om hen .te temmen en af
te rigten.

z. ond. cavéren.
Cavezzo, m. ital. lengtemaat, ongeveer
3,14 ned. el.
cavilléren, (lat. cavillári), iemand bespotten, voor den gek houden, beet heb
bespotting, het be--ben;cavilát,f.d
trappen, vangen door sluwe vragen, spitsvondigheid, sophisterij.
Caves t ,

scherpsch utter.
Ceanothus [amerikaansche] , m. gr.

(keanót/zos), de taschbloem, de theestruik
van New-Yersey in N. Amerika.
cede, it., z. ond. cederen.
Cedel , ceêl, f. een lijstje, briefje, naam lijst, z. cedula.
Ceder, m. (lat. eedrus , gr. kedros) ,

een boom van het pijnboornen- geslacht in
Azië; de eigentlijke ceder, ceder des:
Li b an o n s bereikt eerre hoogte van 130
voet, en heeft roodachtig, zeer hard hout;
de cederhars is welriekend en bederfwerend, en werd bij de Ouden tot lijkbalseining gebezigd ; de cederolie dient tot
geneeskundig gebruik.
cedéren, lat. (cedére), afstaan, overlaten;
wijken, zwichte& inz. van een regt afstand
doen, z. bonis cedéren; cede major n , geef
den grootere, den hooger geplaatste toe ! wijk
voor den magtige; cedént, m. de overlater,
afstanddoener , b. v. van eene schuld aan
eenen andere; redo nulli, ik wijk voor
niemand ; N. H., de naam van eene der
schoonste kegelslakken, de parel - kegelslak.
Cedille, f. fr. (spr. sedie j' ; eig. Gene
kleine c, uit het spaansch cedilla in liet
fransch gekomen), een klein haakje onder
de fransche c (c), hetwelk beteekent, dat
men de c voor a , o en u als Bene s en
niet als k moet uitspreken.
cédola , f. it. (spr. tsj e-; vgl. cedula),
eene schuldbekentenis of credietbrief van
de bank- en leeninrigting te .Home, even
als onze banknoten in plaats van gereed
geld gangbaar.
Cedraat , . n. , it. eedrato , Bot., een e
soort van groote , kruidige, zeer welriekende citroenen, welker bast met suiker
wordt ingemaakt, de muskuscitroen ; ook
de boom, die hem draagt.
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Cedroboom (cedréla odoráta),. een
hooge boom in N. en Z. Amerika, met een
welriekend , bitter en zeer zacht hout.
Cédula, f. sp., Z. V. a. schedula, briefje,
cedel, lijstje, bewijs; een koninklijke gunstbrief, eene aanstelling, in. 't algemeen oor
voormaals een spaansche ver--konde;iz.
gunningsbrief om op de spaansche bezittingen in Amerika handel te drijven.
Cein.ture f. fr. (spr. séngtuur), de gordel,lendeband ; ook lijst, krans, insluiting.
Céladon , m. (sp. seladon , fr. celadon,
uit den roman A s t r é c van d' U r s é)
een verliefd herder, smachtend minnaar,
Celáster , m. het zeegroen, met Blaauw
en grijs vermengd groen , een struik in
N. Amerika met zeer buigzame en lange
stengels , die ieder nabijstaand gewas zoodanig omwinden, dat het daardoor ten
laatste moet sterven.
célébre, f. beroemd , vermaard; celebréren, lat. (celebráre), vieren, plegtig
gedenken , feestelijk prijzen; celebrant,
m. lat.. eig. een vierende , feestvierder;

Cembalo, m. it. (spr. ts^jémbalo), z.
rembaal.

de mislezer ; celebratie en eelebréring, f.

de viering; celebriteit, f. de feestelijk
vermaardheid, beroemdheid.
-heid,;
Celemine, f., eene spaansche inhoudsmaat voor drooge waren , = 4,696 ned.
kan (12 telemines doen een fenega).
Celerifère , f. fr., een snelwagen , een
middel tot spoedig vervoer ; celeriteit, f.
lat., de gezwindheid, snelheid, vaart.
Celibaat , z. ond. ecelebs.

Celestinus, mansn. (v. h. lat. Geier,
snel), de snelle, vlugge ; vr. Celestina;
V. a. van het lat. coelestis , hemelsch , z.
caelestinus.

Cella, cellula, f. lat. , kamertje, klooscel, bijencel, Anat. kleine
holten in het c e l w e e f s ei ; Bot., kleine
holten der vruchten , van elkander gescheiden als zoo vele vakken ; cellariën,
pl., celkoralen; cellepóren, pl. lat.-gr.,
zaadkoralen; celleporieten, pl. doorboorde
koraalversteeningen; cellieten, pl. celbewoners, celbroeders en celzusters, geestelijken, die voor de zieken zorgen ; celluleus, Anat. en Bot., uit cellen bestaande,
celvormig, in cellen afgedeeld.
Cello, m. it. (spr. tsjéllo afgekort voor
tervertr ekje ;

violoncello (z. a.) ; cellist , m. , z. v. a.
violoncellist.

Celotomie, f. gr. (v. këlé, breuk, en
te'mnein, snijden), Chir., de brenksnijding,
thans alleen bij de beklemming in het werk
gesteld.
Celten of Kelten , pl.. , volkeren, die
oudtijds het westelijk Europa, inz. Gallië,
Spanje , Brittannië bewoonden en uit Azië
zijn gekomen ; gedeeltelijk door de Iiomeinen onderworpen zijnde, versmolten de
overige onder de Iberiërs, Helvetiërs, Bojen,
I llyriërs en de belgische volkeren
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Ciment , n. (fr. ciment ; v. h. lat. caementum, bloksteen, mopsteen), een bindmiddel, metselkalk, mortel, tras ; cenientéren , vereenigen , door metselkalk ver
binden ; ook gloeijen, branden, louteren ;
cementatie , f. of het cementeren , liet
gloeijen van een lichaam in gesloten vaten tusschen een ander tot poeder gebragt
ligchaain (cementeerpoeder), dat door
behulp van het vuur zekere veranderingen
in liet eerste moet te weeg brengen ; ce
kiezelloog, koperhoudend-mentwar,
water,. water, dat door middel van het
zwavelzuur opgelost koper met zich voert
en liet op ijzer nederslaat ; cement -koper,
het kopernederslag , dat uit zulk water
ontstaat ; cement- staal , brandstaal , dat
men verkrijgt door staafijzer sterk te verhitten in een mengsel van kool, roet, asch
en keukenzout.
Cenangie of ceneangie, f. gr. (v. kenós,
ledig, en d ngos, vat), Med., de ledigheid
der bloedvaten ten gevolge van bloedingen.

Cenchrias , f. gr. (v. kénchros gierst),
Med., de gierstachtige vlechtuitslag.
Cenchrieten of cencbroiten, pl. gr. (van
kenchros, gierst), gierst of kuitsteenen,
steenen , die uit korrels, gelijk die van
gierst of vischkuit, bestaan.
cendre , fr. (spr. sangdré), ascligraauw,
aschkleurig; blond ; cendrillon, I. (spr.
sangdrieljóng), asschepoetster , eene onzindelijke keukenmeid ; cendres bleues,
pl. fr. (spr. sdngdr' bleu'), mineraalblaauw,
bremerblaauw, een mengsel van kalk ,
zwavelzuren kalk en tweede koperoxydehydraat , dat veel bij het schilderen wordt

gebezigd.
Ceneangie , z. cenangie.
Cenobium , n. gr. 1. caenobium, (koino-

bion, d. i. eig. gemeenschappelijk leven,
van koinós, gemeenzaam, en bios, leven),
het klooster ; cenobiárch , in . de opziener
van een klooster; cenobiet, m. een monnik, kloosterbroeder, in gemeenschap levend kloosterling, in tegenst. met de an achoreten; men houdt St. Pacomius
voor den insteller van het cenobieten-leven
vóór er nog geordende monniken bestonden ; cenobítisch, kloosterlijk , kloosterachtig.
Cenósis, f. gr. (v. kenoó, ik ontlast),
Med., ontlasting v. eenig vocht , ontlediging ; cenoticus , . door ontlasting ontstaan.
. Cenotaphium, n. gr. (kenotaphium, v.
kenós, ledig, en tdphos, graf) , een ledig
graf, grafteeken, praalgraf, tombe, opge-rigt ter eere van eenen elders begravene,
(bij de Ouden zeer in gebruik).
Censaal , .m. (fr. censal, it. censale, van
het lat. censualis, cijnsontvanger), een ma-
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kelaar, onderhandelaar, inz. in de Levant;
eenserie , fr. (spr. sangs'rIe), ook eensalie
en censare f. makelaarsloon , z. v. a.
courtage.
censeren

lat. (censëre) . heoordceien,
aan een oordeelkundig onderzoek onderwerpen., waarderen; berispen; censor, m.
een bcoordeelaar, inz. v. boeken, een boekenrigter , boekbeschouwer; hij de oude
Romeinen een regeringspersoon , met de
handhaving der goede zeden en openbare
orde belast; censureren, fr, berispen,
wraken , afkeuren , nadeelig beoordeelen;
in den ban doen , uit de kerkelijkegemeenschap sluiten ; censuur, f (censüi-a),
de monstering, beoordeeling , het onderzoek , de boekbeschoirwing , het boekengerigt of de door den Staat verordende
onderzoeking en beoordeeling van nieuwe
geschriften en de daaruit voortvloeijende
bewilliging of weigering van de openbare
uitgave door de drukpers (vgl. irnprimatur); censüra ecciesiastica, lat. Jur., de
kerkstraf, kerkelijke boete; census, in. de
schatting, telling des volks bij de Romeinen ; de schatting v. h. vermogen der bur
gers, volgens welke alle burgers in zes
klassen en deze weder in centuriën verdeeld waren; ook de daaruit volgende belasting, opbrengst, cijns; census annuus,
de jaarlijksclie belasting; c. areãium, de
grondbelasting; censiJta bona, p1., cijnsbare,
met cijns belaste goederen ; eensuãles, pl.,
cijnspligtigen , belastingschuldigen.
Cent,
van liet lat. centum, honderd,
de verhouding van de winst met het kapitaal b.v. 5 per cent of 5'/., d. i. v. h.
kapitaal; eene koperen munt, het honderdste gedeelte van den nederlandsehen
gulden, ook van den dollar in Amerika
( 2 cent) en op de ionische eilanden
cent jours, pl. fr. (spr. sang zjóer),
de honderd dagen van den 2 0sten maart
tot den 28 junij 1815, gedurende welke
Napoleon na Zijne terugkomst van Elba
in Frankrijk regeerde; centenar-Jus, m.
centesimaalre
lat., een
kening, f. de rekening naar honderdste
deden ; centesiméren den honderdsten
man uitnemen, afzonderen ; centésimo, m.
it. (spr. tsjent—), eene kleine maat in
liet voormalig koningrijk Italië ; centiare,
Fr. (spr. sanyti—), are of I vierk. ned.
ei (z. a.) ; centiceps , lat., honderdhoofdig; centifolie , f. lat., de honderdhladerige roos; centigradisch , honderdgradig;
centigramme, fr. ( spr. sangti Itrarn'),
gramme ofv korrel (z. a.) ; centilitre
- 1iu
(spr. sangti—), ir litre of ned. kan
(z. litre). of 1 vingerhoed ; eentime (spr.
-

centipes . lat., honderdvoetig ; centistére,
z. ond. stère ; centenaar , In. een gewigt
van 100-110 pond.
Cent 2), hoogd. Zent (spr. tsent), f. (v. h.
mid. lat. centna), bij de oude Germaneii een

district, regtsgebied, lijistraffeljk rogtsgebied, onder eene gemeenschappelijke overheid staande , zoo geheeten, dewiji het
doorgaans tut honderd landhoeven of pachtgoederen was zamen gesteld ; centgerigt,
de overheid van zulk een district, he4, lijfstralfelijk geregt, de bloedban; centgraaf,
de opperregter van een ceutgerigt.
Centaurus , m. gr. (kentauros) Myth.,
een paardmensch , een der fabelachtige
monsters, half meusch en half paard, afkomsti g uit Centaurus, zoon v. Ixion,
dien deze teelde bij de wolk, in welke hij
waande Juno te omhelzen ; ook een sterrebeeld aan den zuidelijken hemel , dat
door eene figuur, half mensch half paard,
wordt afgebeeld ; centaura , £ het duizendguldenkruid , eerie geneeskrachtige
plant, van welke de c e n t a u r u s Chiron
zich bediende om zich te genezen van
de wond , die hem door eene der pijlen
van Hercules was toegebragt.
Centenaar, z. ond. cent 1).
CentEirhoek , m. lat. -ned. , Math. ,

de •
middelpuntshoek, ontstaande door uit het
middelpunt eens regelmatigen veelhoeks
lijnen naar de uiteinden van acne zijner
zijden te trekken.
Centgerigt , enz., z. ond. cent 2).
Centiceps, centifolie, centipes, enz., z.
ond. cent 1).
Canto , m. lat. (pl. centJnes), lapwerk,

arlekijiispak , inz. een mengelmoes van
verzen of stukken van verzen , uit den
zamenhang genomen , waarin zij hij de
dichters te vinden zijn, en tot een nieuw
zamenhangend geheel gemaakt; een lappedekenvers ; Muz., een oratorio of opera,
door verscheidene meesters gecomponeerd;
ook wel p a s t i C C i 0 (spr. pastIetsjio) of
pastiche, Ir. (spr. pastiesj'), geheeten.
Centrum , n. lat., het middelpunt, b.v.
van een' cirkel, van een ligchaani, het vercenigingspunt; oneig. de plaats , waar
iemand behoort, zich als te huis, in zijn
schik bevindt ; Mil., het middengedeelte
van een slagvaardig leger, in tegenoverst
van de beide vleugels ; centrum gravitã
tis, het zwaartepunt ; centraal , middelpuntig , hetgeen tot het middelpunt van
eenig ding behoort of het uitmaakt, zich
daarin bevindt , daarheen gerigt is enz.
centraal-bestuur, het van een middelpunt
uitgaande bestuur ; centraal-beweging,
de kringvormige beweging of de kromme
sangtiern') ; z. franc ; centimetre (spr.
baan van een bewegend ligchaam om een
sançjti—), ir m etre of ned. duim (z. a.),
zeker punt , waardoor het wordt aangetrokken, b. v. de beweging der maan om
centimanen, lat. Myth., honderdhandigen,
bijnaam van Briareus en andere reuzen;, de aarde ; centraal-krachten , dc twee-

honderdjarige;

-

,
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tlerlei krachten of wetten, aan welke de bewegende ligchamen bij hunne centraalbe
weging gehoorzamen en waardoor zij in
hunne baan worden gehouden ; deze zijn:
de centripetaaikracht, de middelpuntzoekende , naar het middelpunt strevende
kracht, en de centrifugaal-kracht, de
midclelpuntschuwende kracht, die , waardoor een ligchaam zich van het middelpunt zijner cLrkCIl)aafl poogt te verwijderen; centraal -machine, f. een werktuig,
waardoor de centraal-beweging in eenen
kring aanschouwelijk wordt voorgesteld
centraal-organen, pl. , de hoofd-levenswerktuigen, b. v. het hart, de longen enz.;
centraal-positie, f. Mil. , de midden- of
hoofdstelling; centraal-projectie, z. projectie; centraal -punt, het middelpunt;
centraal -school kring-, kreits- of hoofdschool , die in het midden van een disfriet ligt, waarvoor zij bestemd is ; eentraal -vergadering, centraal-congregatie,
lat., hoofdverga ering, eig. micidelpunts
vergadering, d. i. zulk eene, in welke zich
de werkzaamheden van andere vergaderingen als in een middelpunt vereenigen;
centraal-vuur, Phvs. , het reeds hij de
Ouden vooronderstelde middelpunts- of
kernvuur des aardbois, in hetwelk men
weleer den oorsprong der vulkanen en
soortgelijke verschijningen dacht te vin
den; thans de warmte, die aan het binnenste des aardbols eigen schijnt te zijn
en van de verwarming door de zon geheel
onafhankelijk is; centraliseren, in een
middelpunt vereenigen , zamentrekken;
centralisãtie, f. lat., de vereeniging, zaznentrtkking, vereenvoudiging; de vereeniging van de maat der regering in een
middelpunt, in eene hoofdstad enz.;

Centulplum, n. lat., het honderdvoud,
honderdvoudige ; centupléren , verhonderdvoudigen , met honderd vermenigvuldigen.
Centurien, f. lat (centur'ae), afdee li ngen van 100 dingen of personen, waarirk
onder anderen hij de oude Romeinen de 6
klassen van het volk verdeeld waren (vgl.

d

-

traliteit, f. de middelpuntseenheid. puntvereeniging; centréren , het middelpunt

zoeken, vinden, aanwijzen; een glas naar
het middelpunt bewerken of slijpen, d. i.
zoodanig , dat het-middelpunt der opening
van het objectief glas ook dat der grootste
dikte van het glas is; centrisch , z. v. a.
centraal; centrobarïca , gr. (v. këntron,
middelpunt, en har,is, zwaar), een regel
in de werktuigkunde om den inhoud van
een vlak of lgchaam, dat door de omwenteling van eene lijn of eene figuur
ontstaat, door het zwaartepunt der be'wegende lijn of figuur te vinden ; centro
Lárisch, gr., het zwaartepunt betreffend;
centroscopie, f. gr., de beschouwing der
zwaartekracht.
Centümvir , m. lat., een honderdman,
een der centumvTri, honderdmannen of
105 (later 180) regtersin het oude Rome,
die de geschillen der burgers over eigendom, erfenis, schuld enz. beslisten ; eentumviraat, n. het geregt der honderdmannen, de waardigheid v. C e a t u m vi r.
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census); de maagdenbur gsche ceñturiën,
eene naar eeuwen ingedeelde kerkelijke gesehedenjs, op kosten der evangelische vorsten ondernomen en door F 1 a c i ti s in
1522 begonnen ; centuro , m. lat., een
hoofdman, bevelvoerder over 100 man hij
de oude Romeinen.

Cephalaia , f. gr. (v. kephai, hoofd),
Med., de aanhoudende hevige hoofdpijn
cephalágra, n. de hoofdjicht; cephalalie , f. de hoofdpijn , het hoofdwee; ce-g
phalálgisch , tot hoofdpijn geneigd, tot
hoofdpijn behoorende; cepha1antca, pl,
hoofdzuiverende middelen; cephalica, Pl.,
hoofdversterkende middelen; cephalitis, f
de hersenontsteking; cepha1odesmon, n.
een hoofdverband; cepha1ogensis, f. de
hoofdvorming; cephalométer, n. een hoofdmeter, een werktuig om het hoofd van pas
geboren kinderen te meten; cephalologie,
f. de hoofd-, de hersenleer; cepha1ophma,
n. een uitwendig hoofdgezwel; cephaloponie, f. een gevoel van zwaarte in het hoofd;
cephalopyösis, f een ettergezwel aan het
hoofd; cephalotosnie, f. de ontleding van
het hoofd of het bekkeneel; cephaloloxie,
f_ de scheeve hals scheefhoofdigbeid.
Ceramographiek, f. gr. (v. kerámos,
klei), de leem- of tegelschilderkunst, het
schilderen op vazen.
Cernphylliet, m. gr. (v. ke'ras, hoorn),
Min., hoornblende; cerateçtomie, f. Med.,
het uitsnijden van het hoornvlies; cerati
-si,
f. een hoornachtig uitwas des ligchaams, het uitgroeijen der hoornen ; ceratmne , f. log., eene bedriegelijke sluitrede , sophistische gevolgtrekking; Veratitis, f. Med., dc ontsteking van het hoornvlies; ceratocële , f. de hoornvliesbreuk;
ceratoglössus, In. Anat., de hoorntong spier, een gedeelte van de tongbeen-ton-spier, dat v. h. groote tongbeenshoorntje
naar de tong loopt; ceratolden, pl.. N. II.,
hoornachtige versteeningen ; ceratolithen,
pl., N. H., versteende hoornen; ceratopha
ryngus, m. een gedeelte van de middelste zarnensnocrende spier v. h. keelgat,
de hoornspier v. h. keelgat; ceratotoom,
a. Chir., een werktuig ter doorsteking of
doorsnijding van het hoornvlies ; ceratomie, 1. ceratotomie, de hoornvliessnede
ceratonxis, f. de doorsteking v. h. hoornvlies om de staar te verbrijzelen ; ceratophten, pl., versteende hoornkoralen, afdrukse l s van hoornaardige zeeplanten.
Cerást , in. gr. (kerastes) , N. II. , de
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hoornslang ; cerastium, Bot., de hoornbloem.
Ceratiasis , ceratieten, enz.. z. ond. ceraphylliet.
Ceratium,

n. kleine oudgrieksche munt,
het 3 van een' obolus (z. a.).
Cerátum of ceraat, n. lat. Med., eene
waszalf, waspleister.
Ceraunga, pl. fr. (v. keraunós, donder
bliksem-, dondersteenen; cerauno--slag),
méter, m. dondermeter; ceraunoscople, f.
de wigchelarij uit den donder of het onweder.
Cerbérus, m. lat. Myth., de helhond, een
hond roet drie koppen, die den ingang van
den Tartarus bewaakte.
Cerchnásmus , m.

gr. (v. kercknaein ,

ruw maken). Med., gierstuitslag, doorgaans
reet asthenische koorts verbonden.
Cercle , m. fr. , een gezelschapskring;
de voorste kring in schouwburgen.
Cercópen, pl., N. H., gestaarte apen;
ook sluwe, arglistige, teugellooze menschen; cercopithéken, pl. gr., langstaartige apen, meerkatten.
Cerdonisten, pl., ketters der 2de eeuw,
aanhangers van C e r d o, die een goed en
kwaad beginsel als oorzaak van alle dingen leerde.
Ceréa of ceria , f. gr. (v. kërós, was),
eene soort v. kwaadaardig hoofdzeer, welks
kleine zweren niet ongelijk zijn aan honiggraat.
Cereali'en, z. ond. Ceres.
Cerébrum, n. lat., de hersenen; cerehéllum, H. de kleine hersenen, die onder
en achter de groote liggen en voor den
zetel der ziel gehouden worden; cerebraal,
wat de hersenen betreft ; cerebraal-systeem, n. dat gedeelte van het zenuwstel
-sel,
hetwelk de hersenen en de van haaruitgaande zenuwen bevat ; cerebrósis, f.
de hersenwoede.
Ceremonie, f. lat. (caeremonia, caerimonia), in 't algemeen een gebruik; eene

pligtple ging, gewoonte, gebruik van hoffelijkheid , wellevendheid; hof- of kerkgebruik; plegtigheid; ceremonieel , n. het
vooraf bepaald en geregeld gebruik voor
plegtigheden en feesten, het gebruikelijke,
door gewoonte of landsgebruik gevorderde
bij deze of gene gelegenheid; ceremoniemeester, de persoon, die met het regelen
der ceremoniën is belast , die aan eenen
feestelijken maaltijd den gang der pligtplel;ingen, de toasten enz. regelt; ceremoniens, plegtig, feestelijk, wellevend, inz. vol
pligtplegingen , lastig beleefd , stijf, vormelijk.
Ceren, pl. gr. (këres), Myth., de doods
godinnen Iles noodlots, die inz.-godine,
een' geweldigen dood aanbrengen; ook in
't algemeen onheilsgodinnen.
Cererium , minder juist cerium , n.

CEfTIONEREN.

(naar de planeet Ceres benoemd), Min.,
een enkelvoudig metaal , van chocolaadbruine kleur, door Hisinger en Berzelius in
1803 in Zweden ontdekt; cereriet, n. cerinsteen, M. of ceriet, n. eene metallische delfstof, die cererium bevat.
Ceres, lat of Demëter, gr. f. Myth., de
godin des landbouws of der veldvruchten,
dochter van Saturnus en Rhea; ook de naam
der planeet, die 1 januarij 1801 door Piazzi
te Palermo werd ontdekt; Ceres en Bacchus, Poet., liet koren en den wijn; cereáliën, pl , feesten ter eere van Ceres, Ceresfeesten , door de oude Romeinen van den
9-18 april gevierd; ook halmvruchten of
zulke planten, die holle , met geledin-.
gen voorziene stengels schieten, lange en
smalle bladeren hebben, met vezelige wortels voorzien zijn en melige zaden dragen,
alzoo tarwe , spelt , rogge , gerst, haver,
mais en gierst; door sommigen wordt er
ten onregte ook de boekweit toe gerekend;
cerevisia , f. bier , kruiderhier , waarin
bloedzuiverende kruiden zijn getrokken.
Cerine, f. nw lat. (v. cera, was), Chem.,
eene bijzondere stof, die men in het was
der bijen heeft gevonden.
Cerinsteen, cerium, z. ond. cererium.
Cerinthiërs, eene secte van scheurmakers der 1 ste eeuw , naar eenen C e r i nt h u s benoemd , die leerde , dat Christus
bij zijne tweede komst aan zijn volk vleeschelijke geneugten zou schenken.
cernéren, lat. (cernëre) , waarnemen,
gade slaan; Mil., insluiten, omringen.
Cerocensuálen, pl. gr.-lat., zulke personen , die aan een landgeregt, waaronder zij
staan, Bene jaarlijksche belasting in was
moeten opbrengen.
Cerographie, f. gr. (v. kërós, was), het
wasschilderen; ceromantie, f. de wigchelarij uit droppels van gesmolten was bij de
Ouden; ceroplastiek, f de boetseerkunst,
de kunst om wassen beelden te maken.
Certamen, n. lat., de wedstrijd; certé ren (certáre), wedijveren, strijden.
Certepartie, charte partie, fr., carta partita it. f. Mere. , het schriftelijk verdrag,
dat tusschen den reeder of scheepsbevrachter en den schipper wordt aangegaan ,
vrachtcontract, scheepsvrachtbrief
certihcéren, nw lat,, verzekeren, bevestigen , getuigen, een getuigschrift geven;
certificaat, n. eene getuigenis, een getuigschrift; certif icat cd'origine, fr. (spr. ser tifika dorizjIedn'), een bewijs of getuigenis van oorsprong, afkomst, inz. voor koop
certificatie, f het bevestigen, ver--waren;
zekeren, voor waarheid verklaren; certif
cátor of certificateur, m. die eene borg
een geschrift enz. bevestigt , verze--tog,
kert, die zich borg stelt van eenen borg, de
achterborg.
certionéren, lat., verzekeren, vergewis,
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sen; certiorátie, F. Jur., de inlichting omtrent zekere regtsverhoudingen, welke naar
het voorschrift der rekten somtijds moet
gegeven worden aan dezulken, bij wie men
de eigene bekendheid daarmede niet voor
-onderstl
mag.
Ceruis , n. (fr. ceruse , lat. cerussa)
loodwit, spaansch wit; blanketsel.
cervantésk, cervántisch, Litt., dat naar
den stijl, de manier van Cervantes,
schrijver van Don Quixote, zweemt.
Cerveladeworst (it. cervelldta, v. eer
lat. cerebellum, hersenen), eig. her--velo,
senworst , gerookte en sterk gekruide
vleeschworst.
eervicaal, lat. (v. cervix, nek), den nek

Cetacéa of cetaeeën, pl. (v. h. lat.
gr. këtos, walvisch), de groote in
het water levende zoogdieren, de wal
walschot,-vischorten;aéum,.
sper ►n a c e t i ; eetroe, f. eene vetstof, die
de basis van het walschot uitmaakt ; ce
beschrijving der-tographie,clf.
walvischsoorten.
cetéri, de overigen; cetéris paribus, lat.,
al het overige gelijk gesteld, of onder overigens gelijke omstandigheden.
Cetra, f: lat. , een halfrond schildje,
met leer, doorgaans met olifantsleêr, overtrokken ; cetrátus, met zulk een schild
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gewapend.
Ceurawath , eene secte v. B a n i a n e n
in Oost- Indië, die in het geloof aan de
zielsverhuizin.0 ook niet het kleinste insect
dooden.
Ceylaniet, m. N. H., een zwarte steen,
eene verscheidenheid van spine 1.
Cha, chah, de chinesche naam der
thee; ook eene zeer ligti zijden stof, die
men in China gebruikt, chinesche zomer
-taf.
Chabin , - m . fr. (spr. sjab^ng) , de fabelachtige bastaard van den geitenbok en
het schaap.
Chablon, m. het vormbord, b. v. der

betreffende.
Ceryctiek, f. gr. (v. kéryx, de heraut,
keryssein, uitroepen, luide verkondigen),
de predikkunst.
cesséren , lat. (cessáre) , ophouden,

wegblijven, wegvallen, een einde nemen;
cessat , het houdt op , valt weg ; cessante
causa cessat effectus, met de oorzaak

houdt ook de werking, uitwerking op, eene
grondstelling, die niets meer beteekenen
moet dan : zonder oorzaak geen uitwerking; want de eenmaal daargestelde werking kan langer duren dan de oorzaak;
algemeener zegt men : cessante conditióne klokgieters; een bouwmodel, schildermodel
cessat conditionatum; cessatie, f. het dra- enz. ; vgl. model.
Chabnam, n. Mere., indisch neteldoek.
len, talmen, vertragen, stilstaan, ophouden.
Chabraque , f. fr. (v. h. turksch tschaCessie, f. lat. (cessio, van cedére z. cederen) , de afstand , overdragt, overlating prak), een sierlijk zadeldek, schabrak.
Chacart , n. fr. (spr. sjakd ar) , Mere.,
van eene zaak of een rept aan een aneene soort van indisch katoen.
der; cessio bonórum, de overgave, afChacoli, m. een biscaysche wijn.
stand van zijne goederen of have aan de
chacun a son gout, fr. (spr. sjakuing
schuldeischers ; cessie-acte, f. eene oor
waardoor aan een ander een reft-konde, a song ghóe), ieder naar zijn' smaak of
wordt afgestaan; cessionarïus, lat. of ces - welgevallen.
Chaconne , f. fr. (spr. sjaónn'), of it.
sionair, m . de aan- of overnemer, hem, wien
ciaccona, sp. chacona (spr. tsjakóna),
door iemand eene zaak, eenig refit enz.
wordt afgestaan ; vgl. cedent ; cessus, rei. Muz., eene symphonie, waarop men verzen
lat., hij, tegen wien iets wordt afgestaan, maakt, doorgaans met een refrein ; een
voor den dans gezet stuk in 4 maat, met
die dus betalen moet; cessibel , voor afstand vatbaar, waarvan men afstand mag matige beweging en duidelijk sprekenden
doen; cessibiliteit, f . de vervreemdbaarheid, tact.
Chadis, pl., eene soort van janitscharen.
de geschiktheid , bevoegdheid tot afstandChaeraphrosyne, f. gr. (v. chairein, verdoening.
blijden en aphrosyne, verstandeloosheid),
c'est â dire, fr. (spr. set a dier'), dat is
te zeggen, dat wil zeggen, dat is, dat be- de krankzinnigheid, _ waarbij de lijder vrolijk en opgeruimd is.

duidt.
c'est tout comme chez nous , fr. (spr.
sè toe komni' sjee nóe), liet is juist zoo als
bij ons, wij zijn in hetzelfde geval.
Cestus. m. lat. (v. h. gr. kestoï , leveren, vaak met metalen platen voorziene
riemen , waarmede de olympische vuist vechters zich de armen en handen om -

wonden), een strijdhandschoen, een zware
handschoen der romeinsche vuistvechters;
ook een vrouwengordel, inz. die van Venus; cestoídisch, riemvormig.
Cesuur , z. ceesuur.

Chagrin, chagrain, m.

fr. (spr. sja-

ghrèng), 1) Mere. , eene soort van ruw,

als met korrels bezet gelooid leder, doorgaans van muilezels of ezelsvel bereid, sa grijn, sa rijnle'r, zeekattenvel; vischhuid,
inz. haaijenvel ; ook eene daarnaar gelijkende stof, sagrijntaf, gekeperd taf; 2) chagrin , verdriet, kommer, droefheid, leed ;
chagrainéren (spr. sjaghrèn—), leder tot

sagrijn maken, het korrelen of groeven;
chagrinéren (spr. sjaghr--), bedroeven,
verdrieten, kwellen, ergeren , krenken ;
-
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krenkend, bedroevend enz.

Chahi, chahee, m. eene kleine perzische munt, = 15 et.
Chaine f. fr. (spr. sjèn') , de keten,
ketting; de keten in de danskunst, de
kettingdans ; eene voortloopende rij van

uitgezette posten, aangestelde werklieden.
Chairman , M. eng. (spr. tije'ermen),
een roshaardrager ; ook de voorzitter in
eene vergadering (van chair, stoel).
Chaise, f. fr. (spr. sjèz'), eig. de stoel,
de zetel; eene halfkoets, een ligt rijtuig
met twee wielen, eene sjais of sjees chaise
longue (spr. —long/i'), eene soort v. sopha
of leuningstoel; chaiseperce'e , een nacht;

stoel voor natuur). behoefte, een stilletje.
Chako, shako, f. (van het hongaarsch

czako) Mii., eene soort van hoofddeksel der

huzaren en der meeste corpsen voetvolk.
Chaland m. fr. (spr. sjaldng),hij, die gewonljk hij denzelfden koopman koopt, de
kalant, klant; chalandIse, f. (spr. sjalangdIez), de ruime afzetting van waren, de
'eelbeklantheid, kalandisie.
Chalàsis, f. gr. (v. c/talaen, ontspannen), Med. , de verslapping der zachte deelen, bv. van de horsten; chalastca, Pl.,

verslappende, ontspannende middelen.
Chalãza. £ of chalazium, n. gr. (v. c/taladza, gerstenkorrel, hagel, hagelkorrel),
een klein, rond gezwel aan het oo1id; cha
lazösis, i: de vorming van zulk een gezwel;
chalazophylikes , pl., priesters bij de Onden, aangesteld om door offeranden den hagelslag en de onweders te voorkomen.
Cha1aza , pl. lat., hagelsnoeren, witaclitige vezels of koordjes over het dojer
vlies van het ei , wier zamenlooping men
hanetreê noemt; Bot., de inwendige kern
( arnygdála) van eerie zaadkorrel.
Chalcedoon, m. gr., cone soort van troebele, doorgaans gewolkte, halfdoorzigtige
topaas, zoo genoemd naar het landschap
Chalccdonië in Klein-Azië alwaar hij
vroeger menigvuldig werd gevonden; de
nevel- of melksteen, kwarts-agaat; chal
eedonyx, in. een melksteen niet afwisselende bruine, witte en grijze strepen.
Chalciet , m. Min., zwavelzuur koper;
een edelgesteente.
Chalcos, m e gr., erts, metaal, inz. koper;
eene oudgr. munt, ongeveer Ct. (8 chal
coi deden 1. obolus, 48 eene drachme); ook een oud-gr. gewist als onderdeel der d:aclime ; chalcogástrisch, N. H.,
met koperklcurigen buik; chalcograaph,
m., eig. een metaalschrijver; een plaatsnijder; chalcographie , f. de plaatsnijkunst,
de graveerkunst; chalcográphisch , de
plaatsnijkunst betreffende; chalcolith m.
hlin, uranium-spath , geoxydeerd uranium
z. uranium; chalcoptérisch , met koper
klcurige vleugelen; chalcopgisch , met
kope i- kleurigen aars.

Chalciron , n. eng. (spr. tsjddrun) , of
chalder (spr. tsjddur), n. eng., de kolenmaat van Engeland van 36 eng. schepels (bushels) of 2000 pond, = 1308,5158

kop.
Chale , m. fr. (spr. sjaal'), z. shawl.
Chaleur , f. fr. (spr. sja—), de warmte,
hitte, zoo in ei fr,. als oneig. zin ; chaleureus

heet, heet van aard.
Chalif , z. khalif.
Chalmieten , pl. Min., paddesteenen van

oogvor m ige gedaante.
Chalon , Hi. fr. (spr. .cjalóng), eene wollen stof tot voering (ver.noedelijk naar
Chalons in Frankrijk benoemd).
Chaloupe, f. fr. (oorspr. nederd., waars c hijnlijk van sluipen. als ongemerkt
en ligt overal doorvarende), eene sloep,

eene scheepsboot, een klein, snelvarend
roeisch u itje bij groote schepen.
Chalyhs5nans , n. gr.-lat., (v. clzalyts,
gr., staal, en sonãre, lat., klinken) een
door D i e z uitgevonden nieuw speeltuig uit
staal en glasstaven.
Chamade, f. fr. (spr. sjamdad'), (it.
c/tiamata, v. c/tiamare, lat. ciamare, roe~
pen. alzoo eig. de roep of het geschreeuw
der overgave), Thl., liet teeken van de trompet of de trommel of de witte vanen, dat
eene belegerde stad wil onderhandelen of
parlementeren, de ocergaafmarsch.
Chamalion , kaznelèon n. gr. (woor-

delijk: aardleeuw), een viervoetig dier uit
0. Indië van het geslacht der hagedissen,
iets grooter dan eene kikvorsch ; het vooroordeel heeft dit dier verkeerdelijk de eigenschap toegeschreven van de kleur dec
voorwerpen aan te nemen, waarop het zich
zet; van daar oneig. : een onbestendig., zeer
veranderlijk mensch, iemand, die gedurig
van de cciie partij tot (le andere overgaat,
een meester in het veinzen, een weêrhaan;
Astr., een zuidelijk sterrebeeld.
Chamare , chamarre , fr. (spr. sja—),
een niet passement omzette poolsche rok;
cbamaréren (spr. sja—), beleggen, bezetten, met galons omzetten b.v. kleederen ; chamarière , f. bet omzetsel , omboordsel met gouden of zilveren passementen.
Chambellan, fr. (spr. sjangbeilàng) of
chamberlain, eng. (spr. trje'emberlin),
fl1 een kamerheer; chambre, f. fr. (spr.
sjdngbr') , kamer, vertrek; c/tarnbre ardente (spr. —arcldngt'), eig. heete, gloeijende kamer; voorheen in Frankrijk eene
niet zwart behangen zaal, waarin men
voorname misdadigers bij kaarslicht verhoorde, een buitengewoon geregtshof, misschien zoo geheeten naar de straf des
vuurdoods, die het vaak uitsprak; c/tambce garnie (spr. _g/tarnie) , eene met
huisraad voorziene of gemeuheleerde kamer; ek. introuvable (spr. —éngtroevdbl'),
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cig. de niet te vinden hare wergA niet
hebbende kamer, een spotnaam der kamer
van gedeputeerden, die in 1815 na de tweede
restauratie inFrankrijk bijeen kwam; chamher-cloak , m. eng. (spr. tsjéember kloole),
een wijde, lange huisjas, doorgaans van
çeb1oemde stof.
Chanibertin , m. ft. (spr sjangberténg),
eene goede soort van bourgogne-wijn.
Chamhrière, f. fr. (spr. sjangbrér'), de
afrigtings- of dresseerzweep in de rijschool.
Chamiet m. (v. Ii. gr. c/tarna, op aarde,
laag?), eene versteende seheip, die in haren
natuurlijken toestand reuzenseheip heet.

derseheidene kleuren zijn genomen, weérschijuend, met een' weerschijn; ook ccii
sehioone vlinder; changement, n. fr. (spr.
sjangzj'mdng) , de verandering , afwisse-

Chamillen , z. kamillen.
Chamois (spr. chamod) , de fr ansche

naam der gems ofklipgeit, van daar gemskleurig, naar de izabeikleur zweemende,
bieekgeel ; chamoiséren , tot zeemleder
looijen ; chamoiseur, in. een looijer of he-

reider van zeemleêr.
m. fr. (spr. sjdng
cl batálj') , de kampplaats, het slagveld;
champ de féde'ration (spr. - ra -sióng),
liet verbotidsveld ; c/tamp de Mars, liet
Champ de bataille,

Marsveld te Parijs.
Champagne-wijn , ni. ( spr. sjangpdnje), eene bekende wijnsoort uit de provincie Ch am p a g e (pr. sjangpánj') in
Frankrijk ; vgl. mousséren ; champagner
bier, koolstofhoudend suikerwater.
Champignon , m. fr. (spr. sjançjpien jong, v. champ, veld), kampernoelje, een
eetbaar zwam, veld- of aardzwam, heere
duiveisbrood ; ook de-zwam,pdestol
kop of neus aan de brandende pit eener
lamp; oneig. id, die snel , onverwacht fortuin maakt.
Champion, m. fr. (spr. sjangpiong), een
kamnpvecliter, strijder,, held, kampioen.
Chamsin, z. samum ; chan, z. khan.
Chance, f. fr. (spr. sjangs' , eig. de
Val,

eertijds cMance , v. choir, vallen),

eene soort van dubbelspel ; de daarbij geworpen oogen ; een waagspel, kans, de mogelijkheid van gelukken of mislukken.
Chancre, m. fr. (spr. sjangkr') , eig.
kreeft, eene kankerachtige, urn zich vretende, venerische zweer of gezwel, een
sjanker; chancreus, met zulke gezwellen
bchebt, venerisch (z. a.).
Change, in. fr. (spr. ijdngzj'), de ruil,
roiling, verwisseling , tuisching ; afwisse
ling, verandering ; wisselhandel , wisselbank; change-conto, n. de rekening, op
welke de boekhandelaars de met andere
boekhandelaars verruilde werken opteeke
nen; changéren, veranderen, verwisselen,
vertuisehen; ook veranderd worden, ontaarden , verschieten (v. kleuren) ; chan
geant, fr. (spr. sjangzjcing). veraiderlijk,
verschietend (v. kleuren); changeant, mu.
z ek ere taf, die van verschillende kleur
schijnt, omdat dc inslag en ketting vats on-

)

ling.
Chang-ti, eig. koning van boven ; de
naam, waarmede bij de Chinezen soms de
scheppende godheid wordt aangeduid.
Chanoine, m. fr. (spr. sjanodan'), z. v. a.
canonicus (z. a.); vr. chanoinesse.
Chanson , f. fr. (spr. sjangsóng) , een
lied, gezang ;chansons, pl. oneig. laffe praat,
beuzelingen ; chansonnette , f. een liedje
of deunije; chansonnier, rn (spr. —ni -1),
een liedjesdichter (bijnaam van den franschen volksdichter d e B e r a n g e r); chanterélle f. (spr. sjangt—), Muz., de eerste
of dunste snaar van een speeltuig en die
den fijnsten toon heeft , dc zan3snaar,

quint.
Chantier , mu. fr. (spr. ijangti-e) , dc
timmerwerf, de scheepstimmerwerf.
chantournéren , fr. (spr. sjançjtoern—),
uitsnijden naar een model, uitwerken, uithollen.
Chaomantie , f. waarzeggerij uit de
lucht.
Chaos, m. gr. (v. c/taein , open , ledig
zijn), verward mengsel; bij de oude dichterlijke wijsgeeren: de oorspronkelijke stof der
wereld, die men zich als een geheel ruwe,
vormelooze en ongeordende klomp dacht,
eer de scheppende alinagt aan de stof hare
tegenwoordige gedaante gaf ; de warrel
of mengeikiomp, de bajert; in 't algemeen:
verwarring, wanorde, een warboel; chaötisch , woest , verward , ongeordend, verme n gd.
Chaouxi , mu. eene zilvermunt te Ti fl is,
= 1 0 cent.
Chapeau, m. fr. (spr. sjapó), pl. chapeaux, de hoed; een manspersoon, een heer,
inz. als geleider en beschermer eeuer dame (in deze beteekenis is echter chapeau
niet frausch: men gebruikt daarvoor cavaher); chapeau bas (spr. -ba), met den
hoed af., met den hoed onder den arm; cha
peau-rouge (spr. —roezj' ), de kardinaalshoed.
Chapelet, m. fr. (spr. sjap'lé), de rozenkrans, paternoster.
Chapelgorris, pl. sp. (spr. tsjapelgliórries) , d. i. eig. roodhoeden , roodmutsen
( v. h. baskisch chapela, hoed, en gorria,
rood),-ligtgewapende, onregelmatige baski
sche troepen, die aanhangers der Christinos
in Spanje zijn.
Chaperon, m. (spr. sjap'róng) , hoofddeksel, kap, oneig., eene bejaarde of stenimige vrouw, die het opzigt houdt over jonge
meisjes of vrouwen., eene cerbewaasster;
chaperonnéren, dames begeleiden en beschermen; vgl. chapeau.
.

Chapeton, m., ph. chapetones, sp. (spr ,
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tsjapetónes, waarsch. v. h. mid. lat. capitare, aankomen), nieuw aangekome euro-

zachte uitdrukking voor iets leelijks, eene
kiesche scherts; charistie, z. eucharistie;
charisticon , n. gr. , een tegengeschenk,

peaansche volkplantelingen in voormalig
spaansch Amerika (ter onderscheiding v. Bene wedervergelding.
creolen , die in Amerika geboren zijn).
Charátas, f., z. caritas ; charite. f. fr.
(spr. sjarité ), de mildheid, weldadigheid;
Chapitre , n. fr. (spr. sjap etr') , het
de verzorging, verpleging van zieken; de
hoofdstuk, hoofddeel, de boek- of schrift
naam van een ziekengasthuis te Berlijn en
kapittel; het punt, voorwerp,-afdeling,
de stof van een gesprek; de vergadering, elders , een hospitaal ; charitable (spr.
sja—), liefderijk , milddadig , weldoend,
ook de vergaderplaats der domheeren.
Char, hoogd. (oudd. chara, rouw, klagt),
zachtmoedig ; charitatief of charitatívum,
in zamenstellingen, b. v. charwoche, de n. nw lat., Bene noodbijdrage.
treurweek, stille week, de week voor paCharitínnen of charíten, pl. gr. Myth.,
schen; charfreitag, rouwvrijdag, de goede de bevalligheden, z. gratiën.
vrijdag, vrijdag voor paschen.
Charity-school. n. eng. (spr. tsjdrrittieskoel), eene liefdadige school, armschool,
Char, m. fr. (spr. sjaar'), eig. wagen;
Gene wijnmaat in franseh Zwitserland, = vrijschool.
Charivari, n, fr. (spr. sjariwari, waar
618,3 ned. kan; char-cc -bane, m. fr. (spr.
ijnlijk een onomatopoëtisch of klank-sch
sjaar a bang), een open bankwagen met
zitplaatsen langs de zijden.
woord), geraas van potten, pan--nabotsed
nen, ketels enz., dat soms gemaakt wordt
Character , enz. , z. karakter.
voor de deur van bejaarde lieden, die herCharade, f. fr. (spr. sjardad'), een lettergrepen- of syllaben raadsel, waarbij een trouwen, voorts ieder geschreeuw, getier,
meerlettergrepig woord in zijne enkele let- gejoel, waarmede een volkshoop zijne afkeutergrepen ontbonden en ieder van deze be- ring van hetgeen er voorvalt te kennen
geeft, een standje; slechte, oorverscheurendektelijk omschreven wordt.
de muzijk, kattennluzijk; een fransch dag
Charádsch, m. turk., hoofdgeld; in 't alwaarin de geesel der satyre scherp-blad,
geineen de belasting, opbrengst, waaraan
gezwaaid wordt; nog in het kaartspel : de
christenen en joden in Turkije onderworpen zijn; charádschis, pl., de ontvangers v. vier vrouwen in ééne hand ; charivarisédat hoofdgeld; charádschi-baschi, de op- ren; iemand door geschreeuw enz. honen. .
Charlatan, m. fr. (spr. sjarlatdnrj), (sp.
zieners over die hoofdgelden en regters in
charlatan , it. ciarlatano , _ v. charlare ,
de daarover ontstaande moeijelijkheden.
ciarlare, zwetsen), een zwetser, snoever,
Charavari, pl. hongaarsch (spr. sjarawari), overbroek, eene wijde lange broek pogcher , snorker , praalhans , windbuil,
grootspreker; een kwakzalver, wonderdocder Hongaren.
tor; charlatanerie, f. of charlatanismus,
Charbon, m. fr. (spr. ƒjarbóng), kool,
n. de kwakzalverij, de grootspraak, snoehoutskool ; eene bloedzweer, pestbuil.
verij, snorkerij enz.
Charcanas , m. Mere., eene zijden stof
Charlemagne, fr. (spr. sjarl'mdnj'; v. h.
uit Oost -1 ndië.
lat. Carolus magnus), Karel de grooCharcoal, n. eng. (spr. tsjdrkool), houtste, de bekende koning van Frankrijk en
kool.
keizer van het Westen; van hem schijnt de
Chardons, pl. fr. (spr. sjardóng), ijzebij vele spelen gebruikelijke zegswijze ontren punten op hekken, muren en dgl.
leend: Charlemagne maken, wanneer een
Charge, f. fr. (spr. sj arzj' ), 1) de eerepost, bediening, liet ambt, eig. de last: speler, die aan de winnende hand is, het
spel ontijdig staakt.
van daar: a charge zijn, tot last zijn, las
bezwaarlijk vallen; 2) de aanval der-tig,
Charles, fr. (spr. sjarl'), mansn., z. v. a.
troepen in den strijd; ook het teeken tot Karel (z. a.); Charles d'or, z. Carolien;
den aanval; de lading van een schietge- Charlotte, vrouwenn., z. v. a. Caroline,
weer; charge-paard, Mil., dienstpaard, inz. (z. ond. Karel).
Charliere, f. fr. (spr. sjarlie'r'), een met
tot gebruik der officieren; chargéren, (spr.
sjarzj— ),belasten, beladen, bezwaren, op- waterstofgas gevulde luchtbol, zoo geheedragen, b. v. Gene taak of werk, opleggen; ten naar den natuurkundige Charles.
overladen, b. v. eene schilderij; ook een
Charme, m. fr., de wonderbaarlijke uit
bijgeloof aan tooverkunst-werking,dht
schietgeweer laden en daarmede vuren ;
of invloed van booze geesten toeschrijft,
chargé d' affaires, m. (spr. sjarzjé dafir'),
een zaakgelastigde, inz. de plaatsvervan- een toovermiddel, tooverij, betoovering; al
ger van een' gewonen ezant aan eenig hof; wat zeer behaagt. gevoelig treft, de bekoor
chargéring, f. de lastgeving, opdragt; de
aanvalligheid, innemendheid, ver --lijkhed,
rukking; charméren, innemen, bekoren,
lading.
verliefd maken , verrukken , betooveren;
Chariage, f. (spr. sj arid azj' ), het vrachtcharmant, bekoorlijk, allerliefst, schoon,
loon, de vracht, vervoerprijs.
aanvallig , innemend , betooverend ; als
Charientismus , n. gr. P.het. , de ver-

CHARMILLE.

CHAT-SCHERIF.

subst. de minnaar ; charmante, f. de geliefde, liefste, minnares.
Charmille, f. fr. (spr. sjarmie j'), eene
heg van haagbeuken.
Charnico, m. een zoete spaansche wijn.
Charnière, f. fr. (spr. sjarniér' , doorgaans echter uitgesproken s c h a r n i c r),
het lid, Bewind, de vereeniging of ineen vatting van twee stukken of deden van
eene kist, doos enz. door middel van Bene
spil, waarop zij draaijen.
Charon , m. gr. Myth. , de veerman of
schipper der onderwereld, die de schimmen der gestorvenen over den Styx en
Acheron bra0t, tegen betaling van een'
o b o l u s, dien de Ouden daarom hunnen
dooden in den mond staken ; Charonsboot, de dood, de overgang tot een ander

nadenken over God en zijne geboden de
bron des lichts naderbij te komen.
Chasma , n. gr. (van chaó, open zijn) ,
Med., de wijd geopende, opgespalkte mond;
chasmus , m. het geeuwen, de diepe inademing met wijd geopenden mond, waardoor de trage bloedsomloop in de longen
versneld wordt.
Chasse, f. fr. (spr. sjass') , de jagt, de
vlugt ; de speelruimte bij het kaatsen: Muz.,
een klein jagtstuk ; a la Chasse, een bil
ballen ; chasse morte, een-jartspelm15
verkeerde mislukte slag in liet kaatsen;
oneig. verlorene moeite Chasse Chien, m.
spr. (—sjéng), de kerkenknecht, hondenslager; chasséren, (spr. sjas—), weg
voortjagen ; in de danskunst eene-jagen,
colonne op- en neêrdansen ; chasse m.
(spr. sjassé), de zijpas, waarmede die dans
wordt uitgevoerd ; chasseur , m.-figur
(spr. ij—) , de jager, liefhebber van de
jagt; chasseur a cheval (spr. --sj'wdl),
een jager te paard, een rijdende jager.

leven.
Charoniet , m. gr. , een bij testament
vrijgelaten slaaf.
Charpie, f. fr. (spr. sjarple, mid. lat.
carpia, van het lat. carpére, plukken,
afpluizen), pluksel, uitgerafeld linnen
om op zieke ligchaamsdeelen te leggen,

wick.
Charque, n. in kleine stukjes gehakt
vleesch der Amerikanen, dat uitgedroogd
is om ver vervoerd te kunnen worden.
. Charre, n. eng. (spr. tsjaar), 30 gegotene blokken lood (als gewigt).
Charta, f. lat. (eig. papier, blad, schrift),
charte, f. fr. (spr. sjdrt'), charter, n. eng.
(spr. tsjdrter), eerre oorkonde, handveste,

in 't algemeen ieder stuk, dat in de staatsarchieven wordt bewaard; tegenwoordig
verstaat men er meer bepaaldelijk de grond
constitutie door, de wetten, waardoor-wetof
de regten van volk en vorst worden geregeld;
charta magna of magna charta, f. lat.
(magna, groot), eng. great charter (spr.
ghreet tsjdrter), de grootti oorkonde, welke
de grondwet der engelsche staatsinrigting
bevat en in 1215 door koning Jan zond e r 1 a n d is gegeven ; charte constitutionnelle, f.fr.(spr. sjart' Icongstitusionéll'),
de oorkonde der fransche staatsinrigting,
door Lodewijk XVrll I in 1814 gegeven;
charte-partie, fr. (spr. sjart'--). z. certepartie ; chartiaticum , nw lat., papiergeld;
ook zegelpapier; chartomantie, f. gr., het

kaartleggen , het waarzeggen uit de speelkaarten ; chartophylax, m. gr., een oor
-kondebwar.
Charybdis, z. Scylla.
Chasidim, chasideeërs, d. i. de vromen,

Bene joodsche secte, die sterk verspreid is in
russ. Polen, Moldavië, Wa.11ac'..ije, en in eenige streken v. Galicië en Hongarije, gesticht
door Israël uit Podolië, bijgenaamd B a a 1s c h e m , d. i. de wonderdadige ; zij houdt
zich aan den Talmud, hecht weinig waarde
aan het Oude Testament en zoekt door een
deugdzaam leven, bidden cn kabbalistisch

;
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Chasséki , of voluit Chasseki sultana, f.
chass, eigen, den vorst behoorenturk.

(v.

de) , de eerste sultane, de moeder van den

kroonprins.
Chasselas , m. fr. (spr. sjass'ld ), "eene
soort van zeer zoete druif; peterseliewijn
(hoogd. gutedel spr. ghoet—).
Chasse-maree, m. fr. (spr. sjass'--), de

vischvervoerder, ventjager, de man, die met
spoed de versche zeevisch naar de stad
rijdt .; ook de kar, vischkar, waarmede dit

geschiedt.
Chasseur, chasséren, z. ond. chasse.
Chassis, m. fr. (spr. sjassí), een raam,

rand, eerre lijst.
Chateau-la-Rose, -laTour. -Margaux,

m. fr. (spr. sjató la róz', latoer, marghó),
fijne soorten van Bordeaux -wijn ; chateaupremeaux (spr. prenó), eene soort van

bourgogne-wijn.
. Chatelain, m. fr. (spr. sjat'leng), de
burgvoogd, kastelein; chatelaine , f.
cig. de burgvoogdes; een lint, band of
ketting, die de dames om het lijf dragen
en waaraan sleutels, reukfleschjes en dgl.
hangen.
Chatelet, n. fr. (spr. sjat'lé-), een voor
te Paris; ook eene e--maligertshof
vangenis aldaar.
Chatkos , m. eene oudgrieksche munt,
ongeveer = 1. cent.
Chatoulle, f. (hoogd. scliatulle, spr. sjatoelle, van het mid. lat. scatula, it. scdtola,
doos), eig. een kistje met vakken ter bewaring van geld, kostbaarheden, gewigtige
papieren enz. ; de bijzondere kas van eerren
vorst , waaraan de staat geen deel heeft,
chatouilleux, fr. (spr. sj atoei j éu ), kittelig; netelig, bedenkelijk, gevaarlijk.,

Chat-scherif of chatti-scherif, z. hatscherif

CHATTACK.

CHEMIE.

Chattack, eene landmaat in de Indien.
Chattery, n. eng. (spr. tsjétt'rie), katoenen of linnen stoffen (een plat woord).
Chaudeau, m. fr. (spr. sjodo), warme
eijerwijn, een warme drank. bereid uit wijn,
eidojers, specerijen enz., kandeel.
Chaudepisse , f. fr. (spr. sj ood'pless') ,
een druiper, slijmvloed van de pisbuis.
Chaussée , f. fr. (spr. sjossé'), van liet
lat. calcare , treden ; calceus , schoen; van
daar fr. chausse, voet - en beenbekleedin ;,
schoeisel), eene verhoogde straat, dijk, kade
of hooge weg, de straatweg, steenweg,
kunststraat ; chausséren , ( spr. chos—)
1) schoeijen, met kousen en schoenen
bekleeden ; 2) eenen weg in eene kunststraat veranderen, hem met zand of puin
ophoogen en aan de zijden met slooten
voorzien , straten , plaveijen ; chaussoris ,
pl. (spr. chossórng), ligte schoenen van zeer
zacht leder om te dansen of te schermen ;
ook Gene soort van appeltaartjes ; chaussure, f. het schoeisel , het voet- of beenbekleedsel.
. Chauve -souris, f. fr. (spr. sj ow'soerz ),
Bene vledermuis; eene straathoer; een maskerkleed, zwarte domino met overgeslagen

Cheikh , m. het opperhoofd van Benen
stam hij de Arabieren.
Cheilalgie, fr. g. (v. cheilos n. de lip),
Med.. de pijn aan de lippen door eenig gebrek
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kap.
Chav, m. eene inhoudsmaat voor drooge
waren in sommige zwitsersche cantons in
gebruik, = 2497,5904 kop.
Chaveri , m. eene opentlijke verkoopplaats, groote winkelzaal in 0. Indië.
Chavonis , m. Mere , eene soort van indisch mousseline.
Chayaver ook chavayer ni. eene
plant, die in vele streken van 0. Indië
in het wild groeit, en inz. op de kust van
Coromandel wordt aangekweekt ; de wortel dier plant is voor de Indiërs wat de
meekrap voor ons is, nl. de roode verwstof
bij uitnemendheid, en levert het zoogenoemde indisch rood.
Chaye , f. eene zilvermunt in Perzië ,
ook Z a e j u e genaamd, = 11.5 cent.
Che, m. eene harp, een speeltuig der
Chinezen, dat met 25 snaren is voorzien.
Chebel, m. eene oude lengtemaat in
Egypte, Judea en andere deden v. Azië,
ongeveer = 2 ned. ellen , de groote mor genlandsche vadem.
Check, n. eng. (spr. tsjék), de kassiers
orde aan-anwijzg,hetksrbf;d
den kassier om te betalen ; een geruit weef-

sel.
Chef, m. fr. (sjef), een hoofd, aanvoer der, bevelhebber, opperste, hoofdaanvoerder ; generaal en chef (spr. — ang sj éf),
een opperbevelhebber; chef d' oeuvre, n.

(spr. sjè deuwr'), een meesterstuk, kunststuk, het voornaamste werk; chef d'escadre , m. de aanvoerder van eene afdee-

ling oorlogschepen ; chef- president ; de

eerste voorzitter, opperpresident.

veroorzaakt; cheilinus, m. N.H., de lipvisch;
cheilocarcinóma, n. de kanker aan de lippen ; cheilitis , f. de lippenontsteking;
cheilocace , f. lippenkwaal, inz. z. v. a.
cheil®neus, m. de zwelling aan de lippen;
cheilophyma,
een uitwas aan de lippen ; cheiloplastiek, f de lippenvorming,
de lippenvormkunst; cheilorrhagie, f. de

n.

bloeding uit de lippen.
Cheiranthus , m. gr. (eig. handbloem),
Bot., liet viooltje, de violier, violette, eene
tuin- en potbloem.
Cheiriáter , in. gr. (v. cheir, f. de hand),
z. V. a. wondheeler, chirurgijn ; cheirisma,

n. hetgeen de wondheeler met de handen
aan eenig beschadigd deel doet ; cheirographum, z. chirographum ; cheiroscopie , z. V. a. chiromantie ; cheirosoph3.e,
z. v. a. chironomie.
Chekao , m. Min., een chineesch spath,

dienende tot de vervaardiging van het porselein.
Cheki , de eenheid der gewigten in Turkije voor goud en zilver, = 0,318935
ned. pond.
Chelem, fr. (spr. sj'lém) , hoogd.
schlerm, van het eng. slam, doodslaan,
eene nederlaag), een term in liet whisten bostonspel ;. groot-chelem maken, alleen of niet een' tweede al de slaoen halen ; klein-chelem maken , al de slagen
op één' na halen.
Chelidonium, n. gr. Bot., zwaluwwortel, goudwortel , schelkruid , stinkende
gouwe, oogenklaar; chelidonius , m. de
zwaluwenwind, een luwe wind bij den
aanvang der lente; chelidoniet, m. N.H.,
zwaluwsteen , een witte of roode steen,
dien men soms in de maag der zwaluwen
vindt.
Chelinque of chelin gue, f. een platboomd vaartuig, eene boot op de kust van
Coromandel.
Chelles, pl., 1lere., een indisch katoen.
Chelys, f. gr., de schildpad; ook eene
luit, kleiner dan het ba rb i ton ; chelonieten , pl. gr. N. H. , sehildpadsteenen ;
chelonophágen, pl. , schildpadeters in
iEthiopië.

Cheme of chema , f. oud-gr. vochtmaat,
onderscheiden in groote en kleine ; de
laatste deed 2 cochlearions, de andere 4.
Chemie of chymie , f. (volgens som
V. h. gr. cheó , gieten , v. a. van-migen
C h e ni i s, eene stad in Egypte, alwaar de
wetenschap, die het woord aanduidt, het
eerst haar aanzijn zou hebben gekregen),
de leer van de eigenschappen en de natuur der stof, de meng- en scheikunde,
de wetenschap van de wetten en oorzaken

CIIEMMIN COUVE R T
verschijningen, die zich daarbij voordoen,
doorgaans eenvoudig s c h e i k u n d e geheeten ;

chemicus , chemist, m. een schei -

kundige; chemisch , «at tot de scheikunde
betrekking heeft, scheikundig; chemiatrie , f. uitoefening der geneeskunst naar
chemische grondslagen, onderscheiden van
i a t r o c h e nu i e; chemiater,, m. een arts,
die volgens zulke gronden genezingen
zoekt te bewerken ; chemicalia, pl., chernische

toebereidingen.

Chemin couvert. m. fr. (spr. sjeméng
koewér). Nlil., een bedekte weg of gang ;
chemin de fer of chemin a ornières, een

spoorweg, Bene ijzerbaan.
Chemise , f. fr. (spr. sj'míes', eig. het
hemd, afkomstig van het arab. k a ni i s s,
z. a.), een vrouwelijke slaaprok, hemdklced;
chemisette, f. een Halfhemd, voor - of kraaghemdje; een kort vestje; chemiset- speld,
borstspeld, doekspeld.
Chemósis, f. (van het gr. cheó, gieten;
of misschien v. h. arab. chamm , charm,
ontstoken zijn; nog anderen denken aan het
gr. chemé, spleet). eene hevige ontsteking
van het bindvlies des oogs.
Chemsin, pl. turk. (v. h. arab. chems ,
vijf), vijf gebeden. die de muhamedanen
dagelijks moeten bidden.
Chenal, m. fr. (spr. sj'ndl, v. h. eng.
channel, kanaal ) , een naauw v aarwater tusschen klippen, zandbanken enz., eene kil.
Chenica , f. inhoudsmaat voor drooge
waren in Perzië, =1,3151 ned. kan.
Chen`ce of chenix, f. acne oudgrieksche inhoudswaat voor granen, iets meer
doende dan een kop; vier c o t y 1 e n deden
cene chenix, 48 chenices een m e d i m n e.
Chenille , f. fr. (spr. sj'níej', eig,. de
rups), een boordsel van fluweelzijde, rupsvormige snoer of koord als omzetsel, ook
wel chenillette (spr. sj'nieljétt) geheeten;
ook eene soort van vrouwen-overrok.
Chenopodium, n. gr. Bot., ganzevoet,
Bene plantensoort uit de 5de klasse 2de

orde van het Linnésche stelsel.
cher , fr. (spr. sjér), lief, waard ; kost
duur; mon cher, mijn waarde; ma-bar,
chére , mijne lieve ; cheri , geliefd, hartelijk bemind.
Cherassi, m. perzische goudmunt, ook
chevesi genoemd: die van Schach-loran =
2 g]. 50 et. , die van Abul Faiz — 7 gl.
33.5 ets. die van Koulikan =18 gl. 25 ct.
Cherbali , cherbassi , Mere. , de beste

soort van perzische zijde.
Cherconnée, f. fr. (spr. sjerk—), Mere.,
cone indische stof, half zijde half katoen.
Cherif,, m. de regent van Mekka ; ook
Bene goudmunt in Egypte, = 3 gl. 22 Ct.;

het gebied van eenen cherif.
Cherlesker , ni. de turksche luitenant generaal.
Chersonésus, f, gr., schiereiland , b. y.
cherifaat , n .

CHETISONESUS.
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ch. taurica, het taurische schiereiland, de
Krim.

Cherub, m. pl. cherubim, hebr. (eig.
de naam van een gevleugeld wonderdier
met een menschengelaat , dat door het hebraïsrnus dikwijls in verband met Jehovah
en vooral als drager van zijnen wagentroon
wordt voorgesteld). in de oude joodsche oor
een hemelgeest van den tweeden-konde
rang na de Seraphim, vuur- of vlam
kunst stelt de cherubim voor-menbod;
als gevleugelde kinderhoofden.
Cheruscen, pl ., een germaansche volks
noorden van Duitschland-stam,dienh
was verspreid.

Chervi, m. Bot., suikerwortel, eene voedzame en geneeskrachtige plant.
Chesnegar-aga, m. turk., de voorproever derspijzen aan hetturksche hof.
Chester-kaas , ni. eng. (spr. tsjes—),
eene voortreffelijke kaassoort in Engeland,

zoo geheeten naar de stad Chester, die
daarin inz. handel drijft.
Chetib, n. hebr. , de tekst - leerwijze in
den hebreeuwschen bijbel; eig. het geschrevene.
chetif, fr. (spr. sjetIef ), gering, ellen
onbeduidend , armzalig .
-dig,
Cheval, m. fr. (spr. sj'wdi), paard; clieval de bataille, (spr. --batd j') eig. strijd paard ; iemands lievelingsonderwerp , lijf
stukje, stokpaardje ; à cheval , te paard;
Mil., aan beide zijden, b. v. it clteval eener
rivier, d. i. de beide oevers (bezet houden);
chevalerie, L (spr. sj'walríe ), de ridder
graad en waardigheid v . ridder;-schap,de
chevalerésk, ridderlijk, avontuurlijk; chevalier, m. (spr. sj'wali-é), een ridder; het
paard in het schaakspel; chevalier d' honneur (spr. —doneur), een eereridder; chevalier d' industrie, (spr. --déngdu-stri),
een geluksridder, geluk- of fortuinzoeker,

een rondreizend, geslepen bedrieger.
Chevalet , m. fr. (spr. sj'walè) , eene
pijnbank voor de vroegere martelaars der
kerk; de strafezel voor soldaten; een schildersezel; de kam aan speeltuigen.
Chevau- leger, fr. (spr. sj'wo lezje), een
ligt r uiter; chevau- legers , pl., ligte ruiters,
de ligte ruiterij, het lil;tgewapend paardenvolk.
Chevelure, f. fr. (spr. sjew'luur'), het
hoofdhaar , de lokken ; de stralen of het
haar cener komeet.
Chevesi. z. cherassi.

Chevet, n. fr. (spr. s^ j'we ), hoofdkussen,
onderlage; Mil., het blok, waarop ale broek
of de staart van een stuk geschut rust.
Chèvrefeuille, f. fr. (spr. sjew'rfuilj'),
z. caprifolium.

Chevron, m. fr. (spr. sj'wróng), eig. dak
-spar;Mil.,hetondcgskva
rang op den mouw der onderofficieren; een
keper op het wapenschild.

CHINCHILLA.

CHIANTI.
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Chianti , m. it. (spr. kz anti ), een tos
wijn.

-kansche

Chiaous of chious, m. turk., een officier
aan het turksche hof, met de aandiening
belast; ook een turksch gezant aan vreemde
hoven; chiaous-bachi, m. de meester der
verzoekschriften.
chiaróscuro, m. it. (spr. kiaroskoero ),

Chignon , m. fr. (spr. sji-njong), de nek;
het opgestreken nekhaar der vrouwen, de
nekvlecht, nekllaarbundel.
Chila, m. inhoudsmaat, dezelfde als de
cab.
Chilare of kilare , 1000 ares, z. are.
Chilat, n. arab., een eerekleed, dat de
sultan aan hooge ambtenaren na het ontvangen van goede tijdingen schenkt.
Childebert of Hildebert, oudd. mansn.:
prachtkind ; Childerich of Hilderich, m.
een, die rijk in kinderen is.
Chiler-baschi , m. de opperschenker
des sultans.
Chiliade , f. gr. (eig. chilias, van chi1 oi, duizend), eene verzameling of getal
van duizend, een duizendtal; chiliárch,
m. een overste of bevelh bber over 1000
man bij de Grieken ; chiliásmus, n. de
leer van een toekomstig duizendjarig rijk
van Christus op aarde, of de verwachting
van Christus op aarde in zigtbare gestalte
en heerschappij , duizend jaren voor het
einde der wereld ; naar Kant : het geloof
aan den vooruitgang der menschen tot het
verafliggend doel van zedelijke volkomen
; chiliást, m. een vriend, aanhanger-heid
of verdediger der leer van het duizendjarig rijk ; chiliogoon, n. een duizendhoek;
chiliómbe, een offer van duizend dieren;

z. clair-obscur.
Chiásma, n. gr., het teeken of de figuur
eener grieksche x of eener latijnsche X;
Med., de vezeldoorkruising, inz. der zenuwen; chiásmus, n. het merken met een
of kruis.
Chiastolith, m. gr., holspath, eene steensoort.
Chibouque, f. fr. (spr. ijibdek, van het
turksch tschibuke, z. a.).
Chic , m. fr. (spr. sjiek), Piet., gemak
vlugge en krachtige behandeling-kelij,
van het penseel.
Chica, f. fr. (spr. sjiká), of sp. chic/ia
(spr. tsjí-tsja) , een zuid -amerikaansche
gegiste drank uit mais of andere vruchten ; een zekere negerdans ; eene amerik.aansche verwplant.
Chicáne , f. fr. (spr. sjikaan'), de regtsverdraaijing, pleitstreek, arglistige kunst
om eene zaak in regten lastig te ma--grep
ken of onder een verkeerd gezigtspunt te
plaatsen ; haarkloverij , vitterij ; chicanes, chilo grámme of kilogramme, z. gramme;
chilolitre of kilolitre , z. litre ; chilomèpl., looze streken, bedriegerijen; chicanéren, zonder gegronde reden voor het refit tre of kilomètre , z. mètre.
Chilperich of Hilperich, oudd. mansn.:
betrekken, pleitstreken , regtsverdraaijin—
gen gebruiken; haarkloven, vitten , bedil- de hulprijke helper, hijstandbieder.
Chimaera, f. gr. Myth., een monster met
len ; iemand verdriet aandoen , het lastig
maken, hem om den tuin leiden. beet heb - den kop van een' leeuw, het lijf van eene
geit en den staart van een' draak, dat vuur
ben ; chicanerie, f. de looze en bedriegelijke streken in regtszaken, de haarkloverij; en vlammen uitwierp en door Bellerophon
chicaneur, m. een pleitzieke, een pleit - gedood werd ; overdragtelijk noemt men
of twistzuchtig mensch; regtsverdraaijer; chimaera of chimère, fr. (spr. sjimér'),
eene ongegronde onderstelling, eene herhaarklover , bediller.
senschim , ongerijmd verdichtsel, inbeelChicar, hebr. , een talent gouds , =
ding, droomerij, gril; chimé isch of chir 4125 gl.
50000 grl, ; een talent zilver, =
meriek, ingebeeld, grillig, ongerijmd, geChicha, z. chica.
drogtelijk.
Chico , chigo , z. chique.
Chimetlon, n. gr. (v. cheima, winterChieorée, f. fr. (spr. sjikore ), z. cichorei.
chiffonneren, fr. (spr. sjifoneren) , koude), Med., eene vorstbuil.
Chimon, m. gr. (cheimón), eig. de winkreuken , frommelen, verfomfaaijen , in
wanorde brengen, b. v. het t o i l e t ; ont- ter; hevige koortskoude.
Chimpanse, Schimpanse, z. Barnis.
rusten , plagen , (eene vrouw) onbetameChina (eig. tsjina uit te spreken), een
lijk aantasten ; chiffonnière , f. (spr. sjif on—), eene bergplaats voor vodden, lap- groot land en keizerrijk in Azië; Chinees,
pen, kleinigheden; een stuk huisraad met ingeborene van dit land ; chineesch, uit
China afstammend , afkomstig of daartoe
laden, Bene hooge latafel.
behoorende; chinescheschimmen, een kinChifre, n. fr. (spr. sjiefr'), het geheim
derspel, waarbij men achter een doorschijdat inz. bij de briefwisseling van-schrift,
de diplomatische agenten met hunne ho- nend voorwerp uitgeknipte figuren ver
-ton.
ven wordt gebezigd ; cijfer, getalteeken;
China, f. of chinabast, z. kina.
;ook de in elkaar gevlochten voorletters der
Chinchilla , f. sp. (spr. tsjientsjiielja) ;
,voor- en toenamen ; chifl'réren, met vooraf
bepaalde geheime teekens voorzien of zich eig. kleine weeg- of wandluis als verklw.
daarmede uitdrukken ; cijferen ; chiffreur, V. chinche, wandluis, = lat. cimex), het
peruviaansch stinkdier, een rat of molachm. een geheimschriftmaker; cijferaar.
;
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tig dier in Z. Amerika, en het daarvan v,ervaardigde zeer zachte, witgrijze bontwerk.

niet Bene daarop volgende verwoesting
daarvan door beenbederf; chirographie, f.
de kunst om figuren op de hand te teekenen; chirográphum, n. het handschrift;
ook z. v. a. chirographaria cautio ; chiro-

chinéren, fr. (spr. sji-), Manui., aan
de kettingdraden verschillende kleuren geven en ze zoodanig schikken, dat men in
de stof eene teekening bespeurt; met vlammen weven, bewerken; gechineesde stoffen , gev lamde, met figuren gewevene goe-

deren.

Chines, pl ., bij de Chinezen pyramidale
torens met een afgodsbeeld daarop.
Chinine, z. quinine.

Chino, m. sp. (spr. tsjíno), eig. de chinees ; de afkomelrrig van eenen neger en
eene indiaansche in Amerika.
Chint, Mere. , eene indische katoenen
stof.

Chiocadar, m. turk., de kleedingdrauer,
een slaaf, die den sultan steeds een geheel
stel kleedingstukken achterna draagt.
Chionanthus, n. gr. Bot. , de sneeuw
sneeuwbloem , eene soort van jas--bom,
mijnplant, een pronkgewas.
Chióne, f. gr. Myth., de dochter van Boreas en Orithyia, die haren zoon Eumolpus, dien zij bij Neptunus had, uit schaam
wierp; eene andere Chitine, ook-teinz
P h i 1 o n i s genoemd, bezwangerd door
Mercurius en Apollo, werd door Diana doorschoten, omdat zij zich voor schooner dan
deze godin hield.
Chiourme, f. f1. (spr. sjioerm'), de ge
galeislaven, galeiboeven in een-zamentlijk
bagno; ook de roeibank eener galei. ..
chipren of chippéren, fr. (spr. sj ),
h. leder op de deensche wijze toebereiden of
looijen ; chippage, f. (spr. paazj' ), de
toebereiding der vellen op deensche wijze.
Chippolin, M. fr. (spr. sjiepol^ng), gevernist schilderwerk in waterverw.
Chipur, m. een dag van vergiffenis bij
de hedendaagsche joden.
Chique, f. fr. (spr. sji ek'), ook chico,
chigo, de zandvloo, een zeer klein, lastig
insect, rood wormpje in Midden - .Amerika,
dat zijne eitjes onder de nagels van 's menschen teenen legt, waardoor hevige ontstekingen kunnen ontstaan; het draagt nog
de namen van nigua, ton en aïtum;
ook een balletje tabak om te kaauwen, een
pruimpje; een knikker; nog de zijde van
onvolkomene, slechte cocons of tonnetjes;
chiquét, m. eene slechte soort van zijden
-

stof.

Chiquito , m. sp. (spr. tsjikíto) , cig.

zeer k 1 e i n; Bene koningin -cigaar , voor
dames.

Chiragón, ni. (v. h. gr. cheir, de hand),
de handvoerder, een middel tot de leiding
der hand bij het schrijven der blinden; chi-

de handjicht, het handeuvel; chirapsie, f. het aanraken met de han den; chirarthrocace, f. de slepende (chroragra, n. Med.,

nische)

ontsteking van het handgewricht
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graphárisch, handschriftelijk, wat op en
handschrift berust ; chirog raphar a actb, f. lat. Jur., eene regtsvordering op handschrift; ch cautio, eene schriftelijke schuld
belofte bij handschrift ;-bekntis,
ch. pecunia, op handschrift geleend geld,
eene niet door pand verzekerde leening;
chirographar us creditor, Jur., iemand ,
wiens regt enkel op een handschrift ge grond is, in tegensi. met den hypot/ ecarims ; chir. debi'tor , een schuldenaar op
handschrift; chirologie, f. gr ., de handen spraak, vingerspraak of de kranst om met
de handen en vingers zijne gedachten uit
te drukken; chiroloog, m. iemand, die niet
de vingers spreekt; chiromanie, f. fie zelfbevlekking, z. V. a. masturbatie, manustupratie, onanie; chirománt, m. gr., een
-

handkijker, handwaarzegger; chiromantie,

f. de kunst om uit de hand en hare lijnen
waar te zeggen, de handwaarzer gerij; chirométer, m. handmeter, handmaat; chironomie , f. de leer der handbeweging ,
eene aanleiding tot een behoorlijk bewegen
der handen bij het redevoeren; chiroplást,
m. Muz., de handvormer, handleider, een
door Logier uitgevonden middel tot de
behoorlijke houding der vingers bij het
klavierspelen ; chiroplastiek, f. de handvormkunst, de kunst om uit weeke stoffen,
als was, klei enz., beeldwerk te vormen;
chiroptéra, pl. N. I., genagelde zoogdieren
met ledematen, die niet gescheiden, maar
door een vlies in de gedaante van vleugels vereenigd zijn, waardoor zij in staat
worden gesteld om als de vogels te vliegen , gelijk de vledermuizen; vleugelhan digen ; chirorrheuma, of chirrheu.ma, n.

gr. Chir., een v loeijingachtig gezwel aan
de hand; chirothëce, f de wapenhand
een verband , waarmede hand-schoen,
en vingers worden omwonden , een uit
verband; chirotonie, f. de opleg-drijven
handen bij de bevestiging van-ginder eenen leeraar in zijne eerste dienst; chirurgus, m. een hand- of wondarts, heelmeester, wondheeler, chirurgijn; chirurgus
jurátus, een beëedigd wondarts; chirur gaat, n. het beroep van wondheeler; chif., eig. handwerk, handenarbeid;
de wondheelkunst, de met handen uitgeoefende heelkunst ; chirurgisch , tot die
kunst behoorende.
rurgie,

Chironium , n. gr. Med., eenekwaadaardige, moeijelijk te genezen zweer, naar men wil
zoo genoemd, omdat zij slechts te heelen is
door een' C h i r o n; in de gr. Myth. de naam
van een' der centauren, die door zijne bekwaamheid in de geneeskunde uitmuntte;
19
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CHIROUTE.

chirona f. eene plantensoort naar C h i
benoemd, meestal uitlandsche pronk--ron

gewassen.
Chiroute , f. fr. (spr. sfiróet') , eene
cigaar in de taal der matrozen.
Chise, fl1 Z. kiseh.
Chitarónne, f. it Muz., eene soort van
luit, basluit, met een groot getal snaren.
Chitine, f. Chem., eene bijzondere stof
in het vlengelbeklcedsel der kevers.
Chitomb, m. de opperpriester, het hoofd
der godsdienst hij de negers.
Chiton, m. gr., onderkleed, lijfrok zoowel der mannen als der vrouwen.
Chits, n. oostind. fijn bont katoen, eig.
oostind. fijne stof van boomwol,welker blocmen en figuren niet, gelijk hij het gewone

katoen, opgedrukt, maar geschilderd zijn.
Chladnische proeven , Phys. , proeven
over de acustiek (z. a.), zoo geheeten naar
den grondlegger dier wetenschap C hl adni van Wittenberg, overleden in 1827.
Chiamys, f. gr., wijd overkleed, mantel
der mannen. krijgskleed.
Chlenâsmus, In. gr., eene fijne manier
van bespotting.
Chloásxna, m. gr. Med., eene huidviek,
loof- of levervlek, inz. hij zwangere vrouwen.
Chloë, f. gr., vrouwenn.: de kiemende,

CHOLECHYTICUS.

noemde witte koorts; chlorurëtum of chlof. Chem., chloorverbinding, verbinding van het chloor met soda, tin, ijzer enz.
riire,

Chiothilde, z. clotilde.
Choánen, pl. gr. (v. c/thanë,

trechter).

Med., de achterste of binnenste neus'ope
ningen; choanorrhagie, f. de bloedvloei
uit die openingen, de neusbloeding. -jing
Choc, m. fr. (spr. sjok), een stoot, schok,
slag, aanval, aanloop, aangreep, aanval;
inz. het geweldig op elkander rennen van
twee strijdende ruiterliniën ; choqueren,
stooten, aanstooten , tegen elkander stooten, aanvallen ; aanstootelijk zijn, beleedigen, mishagen, tegen de borst stuiten
choquant (spr. sjokdng) , bevreemdend,
aanstooteljk , beleedigend , in 't oog loopend.
Chocolade, f. (sp. chocolate, uit het
mexicaansch ; fr. citocolat, it. cioccolata),

een voedzaam deeg, uit vooraf gerooste
en met suiker, vanilla, cardamom, kaneel,
nagelen enz. vermengde kakauboonen bereid; ook de drank daarvan; ontbreken d
anders bijgevoegde specerijen, dan heet zij
gezondheids -chocolade ; worden die specerjen door kina of andere geneeskruiden
vervangen, dan is het medicinale choco
lade, of door ijslandsche mos, mos-chocolade.

hloeijende, een bijnaam van Ceres, omdat het kiemend zaad haar werk was en onder hare bescherming stond; ook de gewo
ne naam der herderinnen in herderdichten en romans.
Chloor, n. of chlorine, f. gr. (v. chlörós,
groengeel), Chem., overzuurd zoutzuur, een

Chodabende , f. perzische munt van biljoen, ongeveer = 15 ct.

enkelvoudig, 'weegbaar, niet metallisch ligchaam van geelachtig groene kleur en verstikkenden reuk, dat zich met waterstof tot
h. bekende zoutzuur verbindt, bijna 2 maal
zwaarder dan dampkringslucht ; cbloor-sodium, n. eene verbinding, uit 39,7 pet. iodium en 60,3 chiorium bestaande ; chlorãten, pl., ehloorzure zouten; ohioriden, pl.,
verbindingen v. h. chloor met stoffen, die
geene zuren zijn ; Chiorinde, vrouwenn.:
de bloeijende , groenende; Chioris, f. gr.

benoemd.

Myth., cle gernalin van Z e p h y r u s, de godin der bloemen, de Flora der Romeinen ; een herderinnennaam ; chioriet , n.
Min., een lookgroene talksteen met korre-

lige breuk ; chloÈophaan , Min. , groene
vloeispath ; chlorophyl , n. gr. Chem.,
naam door Pelletier en Caventon
aan de groene stof der bladeren gegeven,
bladgroen. Zij is donkergroen , bijna onoplosbaar in koud , maar oplosbaarin warm
water, en zeer gemakkelijk in alkoliol,
athec en vaste oliën; chrornule, n. gr.,
b, z. V. a. chlorophyl; chloröSi5, f. gr. Med., de bleekzncht, de bleeke

gelaatskleur uit terug geblevene maandeljksehe zuivering, meisjesziekte, de zooge-

Choenix , z. v. a. chenice, chenix (z. a.).
Choiras of chairas , f. gr., z. v. a. scro
phulis (z. a.).
Choisi , fr. (spr. sjoazI), eene soort van

half-porselein, naar de gelijknamige plaats
choisissren , fr. (spr. sjoasies—), kiezen , uitkiezen , uitzoeken , uitlezen.
Cholagoga , P1 gr. (v. chöios , chilë,
gal), Med., galafvoerende middelen; cholas en cholix , f. de gal en leverstreek.
Cholâsma , n. of cholösis , f. gr. (van
citoölos , laai), de verlamming.
-

cbolechytcus, a, um, gr. (v. cMlos,

chólë, gal). Med., door galuitstorting ontstaan; cholecystitis, f. de galblaasontsteking ; choledcbus ductus, m. de gemeenschappelijke galbuis, die ontstaat uit de vereeniging van de gal- en galblaasbuis en in
den twaaifvingerigen darm uitkomt ; choleine , f. de gristof; cholelith m. N. H.,
de galsteen; cholelithisis, f de galsteenziekte; cholelogie , f. de galleer of leer
van de gal ; cholernesie J. het galbraken;
cholepoësis, f. de galbereiding; cholepra , f. de galkoorts ; cholra , f. of c h olera morbus, Med. (sommigen willen het

woord niet v. c/tól, gal, maar v. c/iolas,
darm, afgeleid hebben), de braakloop,
het braakkoljk, ook wei bort of hoort genoemd, inz. de aziatische braakloop, die
in Indië te huis behoort en met al zijne

CHOLIAMBUS.
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schrikbarende verschijnselen en verwoestende gevolgen inde jongste tijden Europa
bezocht; cholericus , m. een galzuchtig,
opvliegend, driftig menscli ; ook iemand,
die aan de cholera lijdt; cholerrhagie,
cholorrhagïe , f. de galvioed , aanhoudende
galuitstorting; cholologie, f., z.v.a. chole
logie ; cholorrhcea , f. eene voortdurende
galuitstorting; cholostearmne , f. Chem.,
galvet, eene bijzondere vetstof in de gal.
Gholiâmbus, ook scâzon, m. 8r. Poet.,
eene voetmaat in de gr. en lat. dichtkunst,
de hinkende jambus ofHipponactische maat
(naar haren uitvinder ilipponax van
Ephesus), een jambische trimeter of zesvoetig jambisch vers van twee sneden, doch
welks laatste voet een' trochus of spondeus in plaats van een' jambus heeft

geschiedt; choreomanie, f de danswoede,
de ziekelijke, ontembarc zucht tot dansen;
chorëütjek, f. de danskunst; chorëus, m..
z. v. a. trochaeus (z. a.); choriámbus, m.
eene grieksche en Iatijnsche voetmaat, bestaande uit een' trochus en een' jambes,
ofeen vierlettergrepige versvoet, waarin de
eerste en laatste lettegreep lang, de beide
middelste kort zijn (- -), b. v. j u
b ei gezang.
Choras, m. N. H., eene soort van baviaan
op Ceylon en in Afrika, ook m o r in o n of
maskeraap geheeten, omdat zijn gezigt als
met eene mom bedekt is.
Chordápsus, m. gr. (v. cliorde, darm, en
aptein, binden, v. a. van citorcie en Imepsein,
week worden), Med., het drekbraken, de
darmjicht , door inschuiving of omsnoering
der darien ontstaande.
Chorde, gr., ofcorde, fr. , corda, ital. F.
de darmsmiaar, snaar; het touw der wipgaig,
een gewoon strafiniddcl der italjaansche
policie; Math., koorde, pees, eene regte lijn,
die twee punten van den omtrek des cirkels
of de beide eindpunten van een' boog vereenigt; chordométer, m. een koordemeter,
werktuig ter meting van hoeken door bepaling hunner koorden bij gegeven straal;
chordome1odion een door Kaufmann te
Dresden uitgevonden snaren-speeltuig.

( -- -- I

Cholo , m., pl. c/solos , sp. (spr. tsjó
los), afstammelingen v. za inbos (z. a.);
spaansch sprekende Indianen, die ook onder de Europeanen zijn voortgeplant.
Cholöma, n. of cholösis, f. gr., z. cho-

lásma.
Chomer,

m. eene morgenlandsche inhoudsmaat, = 13,74 ned. mud.
Chondroc1e , £ gr. (v. c/sóiulros , m.
kraakbeen) , eene kraakbeenige vleesch
breuk; chondrocrãsis, een lijden der kraak.
beenderen als derde tijdperk van de oostersche melaatschheid ; chondrogenësis, f.
de ziekelijke verandering der zachte deelen in eene kraakbeenachtige zelfstandiglieid, kraakbeenvorming; chondroglossus,
rn Ana t., de kraakbeenspier van liet tongbeen; chondrographie, f. de kraakbeenbe
schrijving ; chondrologre, f. de leer der
kraakbeenderen, kraakbeenleer ; chondroznalacie, f. kraakbeenverweeking ; chondropharngeus , m. Anat., de kraakbeenspier V. h. keelgat; chondrotomie, f. de
kraakbeendoorsn ijding
Choor , z. koor.
Chopine, f. fr. (spr. sjopIen'),

eene oude
fr. wijnmaat, pint, = 0,46561 ned. kan.
choquant, choqueren, z. ond. choc.
Choraal , z. koor; choraag , m.

de
aanvoerder der koren in Athenen , die
bij feesten de kosten van de uitrusting
der koren of de opvoering van een tooneelstuk bestreed; een reivoerder, voorzanger,
voordanser in het koor, z. v. a. coryphsens;
c/sorëa Si. Viti, lat., de Vitus -dans, dansziekte, zekere zenuwziekte, welke zich
door algemeene stuiptrekki n gen kenmerkt,
waardoor de zeldzaamste li g chaamsbewegingen ontstaan, die dikwijls veel overeenkonist met dansen hebben, ook clmorëa
St. Joannis of St. Vaientlni; choregra-

phie, f. gr., de dansteekening, dansbeschrijving, de afbeelding of aanduiding
der dansliguren door tcekens , gelijk dat
voor de muzijk met de toonen, maten enz.
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Chor&m, choregraphie, chorentiek, cho
-reus
, z. ond. choraal.
Chorioïda of choriolde, f. gr. (v. clmonon, vlies, en eidos, gedaante), Anat., het
ader- of vaatvlies van het oog; chorioidus , a , urn , wat naar een vlies gelijkt;
chorioldeitis, F. Med., de ontsteking van
het vaatvlies ; chorion, n. gr., het vaatvlies of buitenste vlies , dat de vrucht
omhult.
Chorist, z. koor.
Chorobtes , m.

gr. (v. c/iZ5ra , ruimte,
grond), een waterpasmeter in de gedaante
eener T; chorographie, F. de oordbeschrj
de beschrijving, afbeelding van land--ving,
streken, landen op zich-zelven, in tegenst.
van g e 0 g r p h i e;chorogrâphischekaarten, kaarten van afronderlijke landstreken, districten, departementen enz.; cho-.
rographiemetrie F. gr., eene in 1839 door
K 1 e in te Mentz uitgevondene nieuwe methode om hoogten en afstanden gemakkelijk enjuist te meten; zij moet inzonderheid
den landschapschilder van nut zijn; chorohydrographie , F. water-aardbeschrjving;
chorolithen, pl., landschapssteenen, stee
ge--nemtdrischknge,d
heele oorden voorstellen.
Choromanie, f., z. v. a. choreomanie, z.
ond. choraal.
Choses, pl. Fr. (spr. sjooz'), zaken, dingen; choses maken, potsen, streken uitvoeren; chosesmaker, een potsemaker, grappenmaker.
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CHOU.

CHROMA.

Chou , m. eene zeer kleine chinesehe
rekenniunt, het eener cache, welke
laatste omtrent met onzen halven cent
overeen komt.
Chouan, m. fr. (spr. sjoedng), levantsche karrnijnzaden , naam voor de zaden
eener soort van fantolina, groenachtige zaden, die mede tot de bereiding van het kar-

mijn gebezigd worden.
Chouans , pl., de naam van zekere opstandelingen of aanhangers der koninklijke
partij in het westen van Frankrijk na den
dood van Lodewijk XVI, dus 8enoemd naar
hunnen eersten aanvoerder J can Cotte
r e a u, gewoonlijk C ho ii a n geheeten.
Chou King, choe-king , m. een der 5
oudste en heiligste boeken (kings) van de
Chinezen, dat de geschiedenis der eerste
vier chinesche keizers bevat.
Choultry, m. de morgenlandsehe verblijfplaats voor reizigers , herberg in de
oostersche landen.
Chous, m. oudgr. vochtmaat , omtrent
= 3,5 ned. kan; 12 cotXles deden 1 chous
en 12 chous een metrete. Dc chous is
hetzelfde als C 0 fl g o.
Choustak , eene poolsche zilvermunt,
ongeveer= 10 et.
Chrematologie , f. gr. , de finantie -wetenschap ; chrematonomie , f. de leer van
de aanwending des rijkdoms chremato
c, f. de leer van dc verwerving des

rijkdoms.
Chrësis, f. gr., het nut, de bruikbaarheid, het gebruik, de aanwending, de bevoegdheid tot gebruiken.
Chresmologie, J. gr., aarzeggerij; chresmoloog, in. een waarzegger, voorspeller.
Chrestomathie, £ gr. (eig. de aanleering
van liet beste, wetenswaardigste), eene verzameling. keur, bloemlezing ofeen uittreksel der beste stukken uit een of meer boeken, inz. uit prozaschrijvers, terwijl het verwante woord anthologie alleen v. eene
keur van poëtische stukken gebruikt wordt.
Chrie, chria, f gr. (cltrela, eig. in 't algemeen voorwerp der bezigheid , weik),
Log., eene stelling , spreuk , opgave ter
schriftelijke uitwerking ofuitbreiding; eene

korte redevoering schoolrede.
Chrisam 1. chrisma,

n. gr. (v. clsriein,

overstrijken , zalven) , de wij-olie, zalfolie , die in de r. k. kerk bij den doop,
liet vormsel enz. gebruikt wordt ; ook de
zalving; chrissnatorium, n. de kruik met
zalfolie; chrismus, in. het naamcijfer J. C.
(Jezus Christus); chrisis of chrismatie, f.

de zalving, het vormsel; christen, ni., christin, f. een belijder of belijderes van de
christelijke godsdienst, van Christus (gr.
C/tristóz), d. i. eig. de gezaifde (vgl. Messins), in zamenstelling door letterverzettilig ook kerst of bij verkorting kers,
b. v. kersavond , kersfeest, kersgeschenk

enz., kerstnen voor doopcn, tot christen

inwijden; cliriste, n. liet tweede gedeelte
eenerroomsch katholijke mis; christendom,
n. de geheele omvang der godsdienstbegrippen, instellingen en levensvormen, die J. C.
aan de menscliheid heeft bekend gemaa'kt;
Christiaan, mansn. , z. v. a. christen; vr.
Christina. Cbristiãna; christiaan d'or, rn

cene deensche goudmunt, ongeveer =1 0 gl.;
christinen, pl., leden eener secte ontstaan
in de Vcreenigde Staten in het begin der
1 9de eeuw ; christianismus , n. het christelijk geloof; de christelijke leer, het christendom ; christianiséren , tot een christen
maken , tot het christendom bekeeren
c/srnsttanzssimus , rn. lat., de allerchristeijkste , eene pauselijke benaming van den
koning v. Frankrijk; christine, 1' eene zilvermunt in Zweden, = 12 et.; christinos, Pl.
sp., aanhangers der koningin C h r i s t i n a
van Spanje, regentes van Spanje gedurende
de minderjarigheid van hare dochter isab cl I a ; christodnen , pl., de naam, dien
men aanvankelijk den gereformeerden gaf,
omdat zij gedurig den naam C Ii r is t u s
in den mond hadden; Christoffel, mansu.,
verkort uit christophörus , christusdrager,
iemand, die Christus draagt, hem in het
hart draagt , lief heeft ; het aarvormig
st. christoffelskruid , eene woudplant, die
l

als zeer heilzaam tegen schurft wordt geroemd; christolieten , pl., scheurmakers
der 6de eeuw, die de godheid van Christus afscheidden van zijne menschheid;
christologie, f. gr., de messiasleer, christusleer; christophanie, f. de verschijning
van Christus; Christus-daalder, m. verschillende munten en medailles, waarop dc
geboorte van Christus is afgebeeld; Christus-orde, eene militaire ridderorde, dooi'
Daniël I, koning van Portugal , in 1318
opgerigt , om den adel tot den strijd tegen
de Mooren aan te vuren; ook eene in 1 0 5
door Albert, bisschop v. Riga, gestichte orde
ter verdediging van de nieuwe christenen.
Chröma , n. gr. , de kleur , de kleurmenging; chroma duplex, Muz., de ver-

hooging des toons met eene halve noot;
chromatiek, f. de kleurleer, de leer van
het ontstaan en de verhoudingen der kIenren, een gedeelte der optica; Piet., de
kunst der kleurmenging, licht en scha
duw., vgl. coloriet ; chromátiseh , kleurig, gekleurd, vgl. achromatisch, Muz.,

met halve schreden , of in versc h illend
op elkander volgende halve toonen opof afgaande; chromatIsmus, n. de kleuring, inz. van ligchaamsdeelen ; chrornatotechniek of chromurgie , f. de aanwending der scheikunde op de verwbereiding
en verwerij ; chroniopsie ook chrupsia,
chrwpsie (niet crupsie), 1. het kleurenzien , wanneer eenen zieke de voorwerpen niet in hunne wezentlijke kleuren

CHYLUS.
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verschijnen; chromium, n. Chem., een
bijna loodgrijs, bros en zeer hard metaal,
door den fr anschen scheikundige Vauqu e I i n in 1797 ontdekt en wegens het
hij uitstek kleurend vermogen van al zijne
verbindingen dus geheeten ; liet is vuurbestendig, specifiek bijna 6maal zwaarder
dan water; de smaragd ontleent daaraan
Zijne sehoone groene, de robijn zijne roode
kleur; het wordt gewoonlijk uit den
chromium -ijzersteen gewonnen en vormt
twee merkwaardige zuurstofverbindingen:
de eerste is het chromium-oxyde , dat
uitstekende diensten doet in de p1'fabrijken, hij het e m ail -schilderen enz.; de
andere een purperkleurig zuur, welks
zouten, chromaten , chromiumzure zouten geheeten, de verscheidenste en schoonste kleuren opleveren.
Chromule, z. chiorophylle ond. chloor.
Chronhyométer, gr., z. hyetoscoop.
Chronica , pl. gr. (v. chrónos, tijd), het
tijdboek , de chronique scanclaleuse, fr.
( spr. kroniek' skandaleuz') , de schand
kronijk, schandgeschiedenis, al de in omloop zijnde kwade geruchten, de zoogenaainde kletspraatjes, b.v. van eene stad; chronisch, langdurig, slepend, b. v. chronische
ziekten, langdurige ziekten, in tegenoverstelling van haastige ; chronist of chrono
m. een tijdrekenaar, eenjaarboe--graph,
ken-schrijver; chronodistchon , n. een
tijddicht, tijdvers, een tweeregelig gedicht,
in hetwelk de letters M. D. C. L. X. V. en I,
als romeinsehe talletters beschouwd, bij
zamenstelling een jaargetal uitmaken;
chronográmma of chronostchon, n. tijdgeschrift, eene korte krachtige spreuk,
waarvan de rom. getalletters hij zamen
stelling een jaargetal geven; ook zulk
een veelregelig vers; chronographie ,
de tijdbeschrijving, de wetenschap om
den tijd volgens een' juisten maatstaf te
bepalen en te verdeelen ; chronologie , f.
de tijdrekenkunde, tijdleer, kennis van
den juisten tijd der gebeurtenissen; chro
nolôgisch , tijdrekenkundig, overeenkomstig de tijdrekening; chronoloog of chronologist, m. een tijdrekenkundige, tijd-

vorscher, tijdberekenaar ; chronometer, m.
of chronoscoop, n. een werktuig om den
tijd naauwkeurig te bepalen, een tijdmeter, zee-uurwerk, dat een' geregelden gang
houdt, onafhankelijk van den invloed van
warmte, vocht enz., door George Graham
te Londen uitgevonden, bij de Engelschen
t i in eke e p e r (spr. taimideper) geheeten;
ook een slingerwerktuig , door Bavaux
uitgevonden, om naauwkeurig de maat in
de muzijk af te meten; chronomérisch,
tijdmetend, tijdbepalend.
Chroognosie of chroologie , f. gr., de
leer van de kleuren der steensoorten en
hare erkenning.
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Chrupsie , z, chromopsie oud. chroma.
Chrysalide, f. gr. (v. chrsós,goud),

N. H. , de goudpop of goudkleurige dagvlinderpop met eene harde getande bedekking; chrysanthmum , n. Bot. , de
goudsbloem, ganzebloem , in 't algemeen
eene plant met goudgele bloemen ; chrysiet, in. de goudsteen, toetssteen; goudglit of lithargyrium ; chrysoberl, chrysoliet en chrysoprãs , m. goudsteenen

of goudgroene edelsteenen , die uit het gele
in het groenachtige spelen, edelsteenen van
niet veel waarde ; chrysobulle , f. eene
pauselijke bulle met gouden zegel ; chrysograaph , m. de goudschrijver, goudschil-,der, die gouden letters enz. schrijft of
schildert ; chrysographie , f. de goudschrijfkunst, de kunst om met goud te
schrijven of letters te vergulden; chrysocólla of chrysocól, n. kopergroen, berggroen; chrysolIne , f. een door de Fran-

schen uitgevonden middel ter bemesting,
dat men nog boven gips roemt, dewijl de
daarmede bestrooide voederplanten niet
schadelijk voor de dieren worden; chrysológisch, zeer welsprekend; chrysomanie, f. de goudwoede, goudzucht, goudgierigheid, goudhonger, gouddorst ; chrysomële, f. N. H. , de gouden tor, de
goudkever, het goudhaantje; van daar:
chrysomelienen, pl., bladkevers, eene
talrijke familie van torren; chrysoot , n.
een naar goud gelijkend metaalmengsel;
chrysojnna, f. de kunst om goud te maken , goudmakerij, het vinden van den
steen der wijzen; Cbrysostömus, mansn.,
eig. goudmond, guldenmond; de welbespraakte.
chthothsche goden. gr. (van c/it/iöis,
aarde) , Myth., goden der onderwereld;
ook landsgoden of -helden; chthona , f.
de onderaardsche , een bijnaam van 1) e

mëter of Ceres; chthonïos, m. de onderaardsche , een bijnaam van verscheidene goden.

Chub , m. sp. (spr. tijóelo), de stieraanhitser te voet bij de stierengevechten
in Spanje.
Chupmessahieten , pl., eene secte van
Turken, die in het geheim christenen zijn.
Chuppa , m. de draaghemel, onder
welken bij de joden de trouwpiegtigheid
voltrokken wordt.
chut! fr. (spr. sjuut), stil, zwijg, st!
Chylus, m. gr. (chylos, van chyö, ik

vergiet, maak vloeihaar), Anat., het melksap, een vocht, hetwelk , uit de spijzen
bereid, gedurende de spijsvertering door
de melkvaten der darmen wordt opgeslorpt,
de chijl; chylificãtie , gr.-lat., beter chy1oposis of chylösis , f. gr., de bereiding
van dat vocht uit de gebruikte voedingsmiddelen; de chijlbereiding ; chyloclepsie , f. het allengsche verlies van chijl;,
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chylophthársis, het bederf der chijl ; chylopoëtisch, chijlbereidend, tot chijlmaking dienende; chylologie , f. de leer van
de chijl ; chylophórisch, chijlvoerend;
chyllorrheea, f Med., ziekelijke chijlvloeijing, chijlvloed; chylothórax, m. uitstorting van chijl in de borstholte ; chylurie, f.
het chijlwateren.
Chymie, z. chemie.
Chymus, m. gr. (chymós, van chyó,
ik maak vloeibaar) , Anat. , de spijspap,
de brij in de maag, uit de gebruikte spijzen bereid , chijm ; chymórrhasa, f. het
uitvloeijen der spijspap uit de wonden der
dunne darmen in de buikholte ; chyrn®sis , f. de zuivering van de spijspap , als
tweede spijsvertering ; chymifcatie, f. gr.
lat., de omzetting van de voedingsmiddelen in chijm of spijspap.
Ciaccona, z. chaconne.
Cibariën, pl. lat. (cibaria), spijsbehouders; eetwaren.
Cibëben, pl. Mere., naam van de beste
en grootste razijnen.
Ciborium, n. gr. (kibór on), een drinkvat; in der. k. kerk de o uwelkast of liet kaste, de vaas, waarin de gewijde hostiën bewaard worden.
Cicade, f. lat. (cicada), 1\T. H., een naar
den sprinkhaan gelijkent insect, met vier
netvormige, daksgewijs liggende vleugels.
Cicatricantia, pl. (v. h. lat. cicatrix,
likteeken) , Chir. , middelen , die de lik
sluiting der wonden-teknvormig,d
bevorderen; cicatricatie of cicatrisátie, f.
de sluiting, heeling eener wonde.
Citer, m. lat., de sisererwt, eene soort
van eenigzins spits toeloopende kleine erwten in liet Oosten en in Z. Europa.
Cicero, f. lat., eene soort van drukletter,
het midden houdende tusschen d e s s e nd i a a n en a u g u s t ij n, dus genoemd naar
de uitgave van Cicero's werken te Rome
in 1458, die met zulke letter werd gedrukt;
rri e di a a n; ciceroniaansch , op de wijze
van Cicero, Cicero navolgend, sierlijk wel
ciceroniséren, den stijl en de-spreknd;
vormen van Cicero nabootsen.
Cicerone, n. it. (spr. tsjítsjeróne), de
wegwijzer , leidsman der vreemdelingen
die dezen de merkwaardigheden eener plaats
aanwijst en verklaart. Doorgaans leidt men
deze benaming af van den beroemden rom.
redenaar C i c e r o; doch anderen zien er
slechts eene verbastering en versnelde uit
c/tiacchierone, een-sprakinvhetl.
babbelaar, praatjesmaker, het zou dan eene
schertswijze benaming zijn, die mettertijd
Gene edeler beteekenis heeft gekregen.
Cichorei, f. (lat. cichorium, gr. kichór on), eene bekende plant en haar wortel,
inz. als plaatsvervangend middel van de
koflij gebruikt, bij verbastering doorgaans.
.

genoemd suikerij.

CIMBREN.
Cicisbeo, m. it. (spr. tsj-i- tsjiesbeo), cig.
fluisteraar; een vrouwenbegeleider, de dagelijksche leidsman, dienstvaardige gezel
vertrouwde vriend eener-schapoudren
gehuwde vrouw van aanzien in Italië, alwaar de goede toon verbiedt, dat de e!htgenoot -zelf die betrekking vervult ; een
plaatsvervanger des mans, bijman , huis
begunstigd minnaar; cicisbeaat,-vriend
n. het ambt van geleider.
Cicüta, f. lat., de scheerling, gevlekte
dolle kervel, eene bekende giftplant; cicutine , f. Gene bijzondere stof in den
scheerlino.
Cid, m. arab., heer, de bijnaam van den
beroemden spaanschen krijgsheld der 11de
eeuw Don Rodrigo (of li.uy) Diaz, graaf van
Bivar.
Cidáris, f. de perzische koningsmuts; de
joodsche hoogepriestersmuts; een arcadische
dans.
Cider, m. (fr. cidre, van het lat. sicera,
gr. sikera. een bedwelmende drank; oorspr.
oostersch: hebr. schekar, crab. selcer, iedere
bedwelmende drank), ooftwijn, appeldrank,
appel- of perenmost; ciderazijn, ooft- of
vruchtazijn.
ci-devant, fr, (spr. sidewáueg), voor dezen, eertijd , wijlen; als subst. in scherts:
cidevants, pl., de voormaals adellijke en
vorstelijke personen in Frankrijk.
Cidli , vrouwenn. (waarsch. v. arab. oorsprong): de sterke, krachtige.
Cigárro , m. of gew. cigaar, f., pl. cigárros of cigaren , sp. (eig. de benaming
eener tabakssoort op het eiland Cuba) ,
een tabaksrolletje , dat men roet of zon
pijpje rookt; de beste soorten levert Ha--der
vannah.
Cijns, m. (v. h. lat. census, z. a.), de

schatting, tol, opbrengt, belasting.
Cilia, pl. lat., -de ooghaartjes, wimpers;
eene cilia tang of - pincet (z. a.), f. eene
kleine wondheelers-tang tot het uittrekken
van zieke ooghaartjes ; ciliair, met oog
voorzien; wat de ooghaartjes be--wimpers
treft; ciliaire- zenuwen, - arteriën, zenu-

wen , aders enz., die naar het regenboogsvlies loopen ; ciliaire krans, de geplooide kring van het adervlies naar het regenboogsvlies , haarkrans ; ciliaire-rand,
de buitenste rand van het regenboogsvlie-s.
Cilicium, n. (gr. kilikion, tig. v. cilicische geitenharen) , een ruw haren hemd,
boetkteed , boetgordel , ruw doek, dat de
pelgrims op het bloote lijf dragen bij wijze
van boetedoening.
Cilinder, z. cylinder.
Cinebaal, z. cymbaal.

Cimbren, pl., z. v. a. strijders, kamp
een oudduitsche volksstam, die,-vechtrs,
met de T e u t o n e n vereenigd, sedert het
jaar 113 voor Chr. op de Romeinen in vele
veldslagen de overwinning behaalde.,
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Cime1in , eig. gr. keimelia, p1., kleinoodiën; de kerkschat.
Ciment en cimenteren, z , cement.
cimmérisch, gr., van de Cimmeriërs of
Kimmeriërs, die, naar luid der overlevering,
aan het noordelijkste einde van Scythë in
eenwige duisternis woonden; van daar cimmerische duisternis, hij de dichters voor
dikke duisternis, stikdonkerheid.
Cimoliet , m. een graauwwitte , deels
roodachtige, 'sveeke en taaije steen van het
leemgeslacht, zoo genoemd naar het eiland
Cimólis, thans Argentiva, een der Cycladische eilanden; cimólische aarde, vollersaarde, volaarde.
Cinadus, m. gr. (knasdos), een sehand
van onnatuurlijke zon--jonge,bdriv
de; cinaedie, f. die onnatuurlijke ontuchtzelve ; de zeifhesmetting ; cinadïcus , a,
urn, door onzedelijke aanraking der teeldeden met de handen voortgebragt.
Cinchona , f. een zuidamerikaanseh
plantengeslacht, welks soorten den eehten
k i n a b a 5 t opleveren (zoo genoemd naar
de gemalin van den graaf C i n e ho n, onderkoning van Peru in de 1 7de eeuw, die
tot het bekend worden van den kinabast
veel bijdroeg) ; cinchonine, een bijzonder
alkaloide in den kinabast.
Cincinnãtus -orde, eene ridderorde voor
den krijgsmansstand in de noordameri
kaansche vrijstaten.
. Cinder ,z. v. a. coaks (z. a.).
Cinellen, pl. (spr. tsjinéllen), bekkens
van koper of ander metaal bij de turksche
veidmuzijk.
Cinerara , f. lat. (v. cinis , asch), het
aschkrnid, een pronkgewas ; cinerarum
n. eene aschkruik, urne, lijkbus, waarin de
Ouden de asch der verbrande lijken bewaarden; cinerarus, m. een bediende bij
de oude Romeinen, die de vrouwen het haar
krulde met een in de asch heet gemaakt
ijzer; cinerãtie en cinefáctie , f. de verbranding tot asch.
Cinglage, f. fr. (spr. séngghlaazj'), de
weg, dien een schip in 200 uren aflegt.
Cinguulum, n. lat., een gordel; bruicis
; cingulum pu&i-gordel;pist
tthe , kuischheidsgordel , een band, dien
de Ouden hunne wederheiften om het onderlijf plagten te winden, ten einde zich
zoo tegen dadelijke onkuischheid te vrijwaren; cingulum venris, de liefdesgoidel;
ook eene lijn in de hand, van m e1ke de oucle chiromanten veel werks maakten.

Cintar, ns. eene oude munt van Egypte
en Azië, die 200 danken gold; ook een
gewigt uit dezelfde landstreken, gelijk aan
100 rotulen of 9600 drachmen.
Cion of ciönis f. gr. (kiön, d. i. eig. zuil,
pilaar), de huig, ontsteking van dezelve.
Cipier, m. (v. h., lat. cippUs, de stok,
het hout, waarin de voeten der misdadigers
werden gesloten), gevangenbewaarder, kerkermeester, stokmeester.
Cipollmne, m., it. cipollino (spr. tsji—,
dig. jonge uije, v. cipolla, uije), italiaansch
marmer met groote groene of blaauwach
-tigrjzeadn.
Cippus, m. lat., eene korte zuil, halve
zuil hij de Ouden, waarop men verschillende opschriften plaatste; een verheven lijksteen; ook een strafwerktuig, waarin de voeten der overtreders gesloten werden, de stok.
Cirage, f. fr. (spr. siráazj'), het overtrekken met was, het insmeren; het smeersel, schoensmeer; de waskleur, eene schilderij met eene naar was gelijkende gele kleur,
in tegenst. met grisaille
circa, circiter, lat, ongeveer, omstreeks,
bijna.

-

cinq premiers, fr. (spr. séng premi-é),

in het omberspel de 5 eerste slagen of trekken des spelers, ook premières geheeten;
cinquille, f. fr. (spr. séngkIelj') of quintule (spr. kéuigtiej'), eene soort van ons-

berspel met 5 personen, vijfspul.
Cinquino, m. (spr. tsjienkwmno, van het
it. cinque, vijf), eene napolit. munt,5 ct.

Circassienne, f. fr.

(r

.cierkassi-énn'),

Mere., eene fijn gekeperde wollen stof, halflaken.
Circe, f. gr. Kirke, Myth., eene vermaarde tooveres , die menschen in dieren veran
derde (z. de Odyssea v. Homerus); eene verleidelijke boeleerster.
circénsisch, z. ond. circus.
Circuitie, f. lat., het rondom gaan, omgaan; Log, omweg in het redeneren, de omschrijving eener zaak; circutus, m. de ommegang, kringloop, omloop.
Circülus , m. lat. (eig. een verkleinwoord
van circus z. a.), cirkel, Geom., het vlak,
besloten door eene kromme lijn, die in zichzelve wederkeert en overal denzelfden afstand van het middelpunt heeft, het cirkelvlak; Ceog., de omtrek, de kromme grenslijn des cirkels; ook de passer, het werktuig om cirkels te trekken; circilus Itorarius, m. de uurcirkel; circlus in cleenonstrdnclo , Log., een omweg, cirkel in
het verklaren of betoogen ; eene drogrede,
waarbij men datgene, wat nog bewezen.
moet worden, als bewijzend deel opneemt;
C. in probdnclo , een cirkel in het bewijzen ; C major, Med., de groote omloop des
bloeds door het ligchaam ; a. minor, dc
kleine omloop des bloeds door de longen;
C. tropicus canCri, Geogr., de kreeftskeer
kring; C. trop. capricórni , de steenbokskeerking ; circuleren, fr., omloopen, rondgaan, zich in eenen kring bewegen; in
omloop zijn; circulaire, f. fr. (lat. cir
culãre, n.), een rondgaande brief, hetzelfde
berigt, aan ieder der belanghebbenden gezonden; circulair, kringvormig, kringsgewijs, rond, rondachtig; circulair ver-

-
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band, Chir., een heelkundig kringvormig
verband; circulair fortificatie, f. Mil., de
ringversterking; circulair vuur, een ringof kringvuur; circulair-snede , Chir. , de
kringsnede bij de amputatie ; circulátie,
f. de kringloop, omloop, b. v. van het bloed,
het geld; Chem., de dikwijls hervatte over-

circumspicéren , lat. (circumspic ére) ,
omzien , rondom zien ; circumspéct, omzigtig, voorzigtig, behoedzaam, bedachtzaam ; circumspéctie, f. de omzigtigheid,
voorzigtigheid , behoedzaamheid, bedachtzaamheid; het rondzien.
Circumstántie, f. lat. (circumstantia),
de omstandigheid, gesteldheid, geschapen heid; circumstantïa facti, eene voorgevallene omstandigheid ; circumstantiëel ,
omstandig, breedvoerig beschrijvend; circumstantiéren, in al zijne bijzonderheden
voordragen, omstandig beschrijven, verklaren, verhalen ; van alle bijomstandigheden gewag maken.
circumvalleren , lat. (circumvalláre),
omvallen, omschansen, insluiten; circumvallátie, f. de insluiting, omwalling, omschansing, ook z. v. a. circumvallatie-lijn,
de schanslinie , omschansings- of omwal lingslinie van eene legerplaats.
circumveniéren , lat. (circumvenire),
omgaan, omringen ; bedriegen, misleiden;
circumvéntie, f. de misleiding, het be-
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haling ;

circulatie-bank ,

f. Mere. , eene

openbare bank ,- die in stede van gereed
geld omloopende banknoten uitgeeft; circulatie- papieren , pl. , credietbriefjes en
wissels , die voor eenigen tijd het gereed
geld moeten vervangen, zonder dat hunne
betaling door een zeker fonds wordt gewaar -

borgd.
circum , lat. voorzetsel, dat in vele zamenstellingen voorkomt : rondom, om henen, bijgelegen , aan alle zijden, omtrent;
circurncirca , omtrent, bijna.
circu7ncellió , m. lat. (van circum en
cella, cel), cig. de naam eener soort van
dweepzieke monniken , die de cellen van
anderen afliepen; in 't algemeen een rond
circumcéntrisch,

-loper,and.
nw lat., alomzijdig,

van alle zijden het middelpunt omgevende.
nm
Circucisie,
f. lat., de besnijding; circumcisie -feest , het feest der besnijding
van Christus.
CireumdUctie, f. lat., het bedrog; circumductus terminus , Jur., een door beide
partijen verschoven of niet afgewachte
regtsdag.
Circumferéntie, f. lat., de omvang, omtrek , z. peripherie ; circumferéntor, m.
nw lat., liet astrolabium , de hoekmeter.
Circumflex , m. lat. (eig. círy umflexus
se. accentus , de omgebogen toon), Gram.,
het toonteeken eener verlengde lettergreep,
het verlengingsteeken, kapje (^ of gr.
oneig. een houw, eene schram.
Circumgyratie , f. nw lat., de duizeling,
de draaiziekte.
Circumincéssie , f. nw lat., het bestaan
der drie goddelijke personen in elkander.
Circumlocutie, f. lat., omschrijving met
r);

woorden.
Circumluvie, f. lat., dc omgeving, liet
omgeven zijn met water.
Circummeridiaans-hoogte der sterren,
nw lat., de hoogte , die de sterren in de
nabijheid des meridiaans (z. a.) hebben.
Circumpolair-sterren, nw lat., de vaste
sterren, die het naast bij den pool des
requators staan.
Circumpotátie , f. lat., het in de rondte
drinken, liet rondgaan van den beker.
circumscriberen, lat. (circumscribére),
omschrijven , omgrenzen , bepalen , b. v.
iernands magt ; wijdloopig beschrijven of
.omschrijven ; circumscriptie, f. de om,schrijving, beperking, insluiting binnen
bepaalde grenzen; omschrijving met woorden, ronding der rede, volzinnenbouw.

drog.
Circumvolutie,

f. lat., de omwinding,
krulvormige draaijing om een middelpunt;
circumvolutiën der hersenen , de kronkelingen der hersenmassa aan de oppervlakte.
Circus, m. lat., bij de oude Romeinen
eene groote , langwerpig ronde of ovale
schouwplaats voor allerlei openbare schouw spelen, circensische spelen geheeten ; panem et cireenses, brood en schouwspelen,
een uitroep der Romeinen, waarmede zij
te kennen gaven, dat zij, in het bezit van
die gaven, zich weinig om liet overige bekommerden ; cirkel, z. onder circulus;
cirque olynzpique, m. fr. (spr. sierlc'
oléngpiek'), eig. olympische circus of cirkelbaan; eene rijbaan voor kunstrijders,
een paardenspel.

m. een wolmeter, een werk
om de sterkte der wol in hare af--tuig
zonderlijke draden te meten en daardoor
hare deugdzaamheid in verhouding tot hare
fijnheid te heoordeelen.
cirrochl®risch , gr., grijs en groen; cirCirométer ,

bruinkleurend; cirrhosis, f.
Med. (v. kirros, rood), naam door Lae nn e c aan Bene korrelachtige ontaarding
van eene roodachtig gele kleur, aan de
lever voorkomende, gegeven ; de muskaat
-notlevr.
cirque olymnpique, z. ond. circus.
Cirrus, m. lat. (pl. cirri), eig. haar
haarbos; oneig . eene dunne, vlok -loken,
kige wolk ; ook ranken aan den wijngaard
en andere gewassen; ci.rrhagra, n. Med.,
de poolsche vlecht, eene ziekte der haren,
die in Polen te huis is.
Cirsácas , m. Mere. , eene indische stof.
Cirsus, m. gr. (kirsós) , Med., eene
verwijding der aderen ; cirsicus, a, urn,
rográphisch,

C's.
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door eene aderspat veroorzaakt; cirsocële, 1.
eene aderbreuk . eerie aclerspattige zwel
ling van de aderen der zaadstreng; cirsomphàlus, m. de aderspattig uitgezette
navelader in de naveistreng ; cirsophthal
mie. f. eene geheele aderspattige uitzetting van den oogbol , oogontsteking met
aderverwijding ; cirsotomïe 1. de uitsnijding of afbinding der aderspatten.
cis, lat., aan deze zijde; liet komt in
verbinding met andere woorden voor, b. v.

ting, dienende om de stad te beschermen of
ook in toom te houden, eene bijvesting,
stadsvesting, burg.
Citata, citatie, z. ond. citeren.
Cité, f fr., destad, de oude stad; burger-

1

cisalpmnisch ofcisalpijnsch, aan deze zijde
der Alpen; cisjuránisch , aan deze zijde
van het Jura -gebergte; cispadânisch,
aan deze zijde van den Po; cisrhenánisch
ofcisrhenaansch, aan deze zijde des Rijns.
Cisaliën, j)I. (fr. cisailles, spr. sizdlj'),

het afknipsel van de muntstukken, -de afval van het geslagen geld in de munt;
cisel e ren [Ir. ciseler ,, van ciseau (spr.
sizo), it. cisello (spr. tsjizéllo) , beitel],
met de graveerstift of den beitel sierlijk

bewerken, uitsteken, beitelen, uithouwen;
zilver drijven; uitsnijden (van fluweel);
ciseleer-werk, gedreven werk.
Cissa en citta, f. gr. (kissa, /dtta),
ziekelijke eetlust van zwangere vrouwen.
Cissoide, f. gr. (v. /dssós, klimop), Math.,
eene door Diodes uitgevondene kromme
lijn van den derden graad, om hare gedaante dus genoemd; hare vergelijking is x =
( a - x) y2, in welke a eene gegevene lijn
voorstelt.
Cista of eiste, F. lat., kist, kast, pronkkastje.
Cisterciénsers, pl., graauwrokken, witte
broeders, eene monnikenorde, gesticht in
1098 door den benedictijner abt Robert te
Citeaux (spr. .ritó) of Cistercium in
Frankrijk; daar noemden zij zich later Ber
nardijnen , naar Bernard, abt van
Clairveanx, door wiens ijver de orde Lot lioogen bloei geraakte. Reeds voor de hervor.
minggeraakte zij in verval en ging later
geheel te niet; cistercienserinnen,
vrouwelijke orde naar denzeifden regel, gesticht in 1120.
Cisterne, f. lat. (cisterna, v. cista, kist),
een waterbak, waterkelder, regenput.
,

Cistocele z cystocele.
Cistophóren, pl. gr. (kistopltóroi),

eig.

kistdragers; ook eene eenmaal wijd verspreide zilveren munt, die haren naam had van
de cista mystica of geheimzinnige kist,
die bij de Bacchus -feesten werd omgedragen, en welke op hare voorzijde was gestem-

peld.
Cistus, M. of cist-roos (gr. kistos, fr.
ciste), een talrijk plantengeslacht met roosvormige, schoone bloesems in Italië en
Spanje, de veldroos.
Citadel, f. [it. cittade'ila (spr. tsjiet—),
eig. stadje, verkl. v cittâ, stad], eene nabij
eene versterkte stad gebouwde kleinere yes-
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schap.

citeren, lat. (citãre), oproepen dagvaarden, voor 't geregt roepen; ook eene plaats
uit een boek aanhalen, bijbrengen, zich
daarop beroepen; eenen geest citeren, hem
laten verschijnen; citaat, n., p1. citãta of
citaten , aanhalingen , aanwijzingen (van
eene plaats uit eenig geschrift); citãto loco,
op de aangehaalde plaats; citãtie, f. de aanvoering, aanhaling; Jur., de dagvaarding,
oproeping om voor het geregt te verschijnen; citatio dilator/a, eene verschuifbare
dagvaarding, naar welke iemand omver schuiving en uitstel van den termijn kan
vragen; c. edictãlis seupubilca. eene opentlijke dagvaarding door aariplakking aan
openbare plaatsen, door de dagbladen enz.;
C. peremtoria, eene bepaalde, niet te verschuiven dagvaarding die, in geval van nietverschijning, het verlies der regtszaak ten
gevolge heeft; c. mediãta, eene middellijke
dagv. ; C. immediãta , eene onmiddellijke
dagv.; C. orãlis , vei-bãlis , eene mondehuge dagv.; C. scuipta, cciie schriftelijke
dagv. C. simplex , eene eenvoudige, onbepaalde, d. i. termjnlooze dagv.; citãtus,
de gedaagde, voor het gerigt geroepene.
Cithira, lat. ( v. Ii. gr. kit/uui-a), of either, f. een snarenspeeltuig der oude Grie
ken; van daar de nieuwere guitar (z. a.);
citharIst, rn een either- of guitarspeler;
citharistca, f. gr., de kunst des eitherspehrs; bij de Ouden eene bijzondere, door
A m p h I o n uitgevondene dichtsoort, inz.
tot begeleiding der either; citharcedus, m.
een citherspeler en -zanger.
cito! lat. (op brieven), met spoed, snel,
gezwind ; citissime , allerspoedigst , met
grooten haast.
Citoyen , m. fr. (spr. sitoajéng) , een
burger, Vrije burger van den fr anschen
staat , ïnz. tijdens de republiek; vr. ci;

toyenne.

citra consequentarn , lat., zonder gevolg, voor éénen keer.
Citraat, n. lat. (v. citrus, citroenboom),
Chem , citroenzuur zout; citrIne, f Min.,
een wijngeel bergk r istal.
Citroen, m. (v. h. gr. kitron, lat. citrurn; citrus, de citroenboom), de vrucht van
den citroenboom; citronaat, m. de vrucht
van den citronaatbooni, van welks schillende succade tot allerlei gebak bereid
wordt; ook ingemaakte citroenschillen
citroenhout. een zeer vettig, ligt brandbaar
hout, van reuk en kleur naar eenen citroen
gelijkende; het komt echter niet van den
citroenboom, maar van een' anderen boom,
die in Amerika, inz. op de Lewardscilandcn
20
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vast; citronéren, met citroensal) doortrek-.
ken bereiden ; citronnél, F. een met citroensap gemengde drank, citroen• brande'wijn; Bot., melissekruid.
Citrouille, L fr. (spr sitroeilj'), de kanvoerde, water-nieloen, ook angoerie.
Citrm , n. het afrikaansche ceder-

(le engelsche naam voor rooden Bordeaux.
wijn, en wei voor de fijnere soorten, die
in flesschen worden ingevoerd ; clairette, f. eene likeur van brandewijn , suiker enz. , eene soort van schuimenden witten 'wijn.
clair-obscur, n. fe. (spr. klir obskuur),
eig. helderdonirer of klaarduister ; bij
schilders de verdeeling , de verhouding van
licht en schaduw of bruin, ook chiaroscûre,
it. (spr. kiaro-skóero) ; clair -voyant , fr.
(k1ér-noajuing), helderziend, scherpzigtig;
als subst. : een helderziende, d. i. in
de taal des magnetiseurs iemand, die gezegd 'wordt met gesloten oogen en slapend
beter te zien dan andere, die wakker
zijn' met geopende 00gm clir-voyance, f.
(spr. klei -woajdngs'), de helderzigtigheid,
het klaarzien.
clam , lat., heimelijk; ook een ge'wigt
in Siam, ter zwaarte van 12 rijstkorrels.
clamãbel, nw lat., wederkoopbaar, terug
te krijgen; clamant, m. de terugkooper;
de bezorger, van den terugkoop; clamtor, m. de roeper, schreeuwer; clamatórisch, schreeuwend , uitroepend; clamor,
m. geroep, geschreeuw; clamor bellicus,

hout.

City f. eng. (spr. sItti) stad, inz. de onde stad v. Londen; cityha11, f. het stadhuis.
Civadiër, m. eene graanmaat in Marseille, ongeveer = 8 kop.
civis, m. lat., de burger; civis academrus, een academie -burger , student; civiel,
(lat. civ ilis), 1) burgerlijk, b. v. civiele
stand, de burgerlijke stand, d. i. het kan[oor, waar de registers der geboorten, hu
w elijken, sterfgevallen enz. gehouden wor-.
den; civiele bouwkunst, burgerlijke I)OUW
kunst, d. i. die naar de behoeften en oogmerken der burgerlijke zamenleving is berekend; civiel regt, het burgerlijkregt (lat.
jut; civile), dat bij de oude Romeinen teenover het regt der volken (fits gent urn)
gesteld was; tegenwoordig staat het tegenover crimineelregt (strafregt); 2) beleek, hoffelijk, welgemanierd; 3) matig,
billik in prijs ; - civiele lijst, hetgeen in
sommige stalen tot onderhoud van den
vorst en zijn huis bestemd is in onderschei
ding van de eigentlijke staatsuitgaven; de
hofhoudingsbehoeften of -kosten ; civilegum,

TI. flW

lat., een burgerbrief, bewijs

van burgerscliap; civiliséren heschaven,
verlijnen , welgemanierd maken, ontbolsteren ; civilisãtie, f. de beschaving. verfijning,
verzachting en verbetering der zeden; zij
staat tegenover het ruwer , instinctmatig
leven in den natuurstaat; civilist, m. een
burgerlijk ambtenaar ; civiliteit , f. lat.
(civilitac) , de hoffeljkheid, beieefdheid;
civiliter, burgerlijk ; civiliter niortuius,
burgerlijk dood, d. i. voor dood beschouwd,
ofschoon nog in leven, leveuddood, eer- en
regteloos; civiloquum, n. nw lat., het vodrlezen van de regten en pliglen der burgers,
dat b. v. te Lubeck viermalen 's jaars geschiedt; civisch, lat. (csvuczts, a, urn), den
burger betreffende , burgerlijk ; civismus,
Ii. flW lat., de burgerzin, hurgerdeugd; het
gevoel van burger; civiteit, 1. (lat. civitas),
het burgerschap, het burgerregt;ook z. v. a.
civism us.
Clabaud, rn. fr. (spr. .—bo), een keffer,
zvetser; clabaudéren, keffen, blaflen, razen, kijven, geweld maken over kleinighe

-

;

krijgsgeroep, wapenkreet; clamor violentIae , Jur. , noodgeschrei.
Clamz, eene indische munt, ongeveer
= 2 centen.
Clan , m (spr. klen), schotsch en iersch,
eig. kinderen, afstammelingen , nakome
lingschap ; stam, geslacht, inz. het voorm.
vrijwillig leensverband tusschen cerien
grondeigenaar (Laird) en zijne onderdanen in Hoog-Schotland; clansman, m.
de stamgenoot, die tot eenen clan behoort.
clandestien , lat. (clandestinus, a, unt),

heimelijk, geheim, volgens de wetten verboden; clandestine -f. Bot., de plant met
geslotene, eenbiaderige bloemen ; clandestiniteit, f. de geheimhouding. verborgene
en verboden handelwijze; clandestmna possesso , heimelijk aangematigde bezitting;
clandestina sponsalia , pl., heimelijke
verloving of trouwbelofte ; clandestmnum
4 conjugum
of clandestinum matrimo-

thum , n. heimelijke echt.
Claque, f. fr. (spr. kiek'), een klap, een
slag met de vlakke hand; m. een klaphoed;
ook de overschoen; claque-bois, in. (spr.
Llak'bod), een voormalig klephouten spel;
cla queur, m. de gehuurde toejuicher in
schouwburgen enz
Clara, Klaartje, lat. (v. clams, a, urn,

helder, klaar enz.) vrouwenn.: de heldere,
reine; ook de beroemde: clara yore, lat.
met heldere stem, luid, duidelijk ; clarurn

den; clablaudage (- daazj') of clabaude
f. kefferj, gekef, lastig, onnut getier;-ne,
clabaudeur , III. CCfl schreeuwer, ophef-

ingenium .

maker.

vernuft.

Clairet m. fr. (spr. iclirét), een ligte,
bleeliroode 'nijn, bleekert ; ook een zoete
kiniderwijn ; claret, m. eng. (spr. kle'rret),

fl

een heldere kop, uitstekend

Clara -orde of orde der clarissen, eene
nonnenorde in 1212 onder toevoorzigt van
den h. Franciscus van Assises door de

rswi
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h. Clara gesticht; de orde bestond tot
op het einde der 1 8de eeuw.
Claret, m. z. clairet.
clarificéren, lat., helder, klaar maken,
zuiveren ; in 't licht stellen , bewijzen,
ophelderen ; clarificãtie , f. de zuivering,
kiaring; Jur. de opheldering , het bewijs.
Clarigãtie , f. lat. (clarigatzo), bij de

oude Romeinen de terugeisch van het geroofde of de vordering van genoegdoening,
welke steeds de oorlogsverklaring vooraf
ging, in 't algemeen de opentlijke bekendmaking, aankondiging, uitroeping.
Clarino, m. of clarine , f1 it., de trom-

pet; koeschel ; clarinet of clarinétte, f.
de scheifluit , een bekend blaasspeeituig;
clarinettist, m. de schelfluitblazer.
Clarissa, vrouwenn. : de schitterende,
blinkende ; clarissen [orde der], z. ond.

Clara; clarum ingeniurn , z. oud Clara.
Classe of klasse , f. lat. (classis) , de

orde , afdeeling , indeeling van personen
of zaken , het vak ; de school; classifi
céren , uw lat. , indeelen, afdeelen, regelen, in klassen of vakken ordenen, splitsen ; classificatie, f. de verdeeling in klassen ; classiek , clássisch (lat. cla$slcus,

eig. tot de eerste klasse behoorende), voortre!Thlijk, uitstekend , voorbeeldig in zijne
soort, hetgeen tot model kan dienen das
sieke sdhrijvers of classieken , algemeen
goedgekeurde schrj vers , hoofd- of rsiodel
schrij vers dlassieke werken , hoofd- of
modelschriften , voriningsboeken voor de
Ieereiiden; dlassieke litteratuur, F. in engercu zin de letterkunde der oude Gric
ken en Romeinen ; zoo ook classieke oudheid , enz. ; classiciteit, f. b. v. van den
stijl , het klassiek aanzien , het voorbeeldige, op de proef goed bevondene.
claudéren, lat. (clandie), sluiten, toemaken ; opsluiten ; ook hinken, lain zijn;
b j de boekbinders het opsluiten der clansuren (z. beneden); Claudius, m. en
Claudia, f. mans- en vrouwennaatu bij de
Itomeinen ; Claudine, vrouwenn.: de bedekt liandelende , de geheime ; v. a. de
hinkende, manke, lanime ; clausa, f. mid.
lat., een eng hol; monniken- of herernieten-woning, kluis; ook een bergpas, eene
bergengte, die tot verdedip1 ing is ingerigt;
clausüle, lat. (c
lausula), de bepaling,
beperking, het beding, voorbehoud, petit
van vergelijk; ook aanhang; Poet. en
hetsluitstuk, het slot; clausula czssatorw,
Jur., de opheflings- of vernietigingsbepaling ; el. codiciliãris, de bepaling, volgens
welke een testament, wanneer het niet als
zoodanig kan gelden, Loeli nog als codicil
van kracht blijft; el. saivatoeia, het aani
eene regtszaak toegevoegde verzoekaan den
regler oril het verkeerd gestelde of gevraagde teregt te brengen ; clausuléren,
roet alle iioodige bepalingen, voorwaarden
;

;

i
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enz. voorzien; zich beveiligen, vrjwaren;
clausuur, f. (cl(i usüra), de innerlijke opsluiting, de kloosterdwang, de verpligting
derbewoners van vele kloostersom in hunne
cellen opgesloten te blijven; het beslag,
de haken , het slot, waarmede iinen welée
de boeken plagt te sluiten; ook het ezeisoor, de vouw in een boek.
Claustrum , n. oorspr. slot, grendel; afgeslotene plaats; van daar een klooster.
Clavis, f, pl. claves, lat, een sleutel;
Muz.. de toetsen , klavieren der orgels
( alsof men zeide sleutel, omdat daardoor de windpijpen geopend en gesloten
worden); ook de notensleutel, liet teeken,
dat den toon der noten aanduidt ; philo
logsdhe davis een sleutel tot taalkennis, een woordenboek; claves Sti Petri,
eig. de sleutels van den heiligen Petrus,
de sleutels van binden en ontbinden, de
kerkelijke magt ; claviatuur, f. uw lat.,
het geheel der toetsen, het toetsenbord;
claveoin , m. fr. (spr. klaav'sèng) , 'clavichord., clavicembalo , it. (spr. kiawitsjénibalo) , cembalo of clavecimbel,

alle naar liet klavier gelijkende snarenspeeltuigen; claveoiine , f. een door Carl
Schmidt te Presburg uitgevonden inozijk
instrument, of liever eene verbetering van
Esschenbachs }Elo d ï c o n ; clavecinroyal m. (spr . —roajdi) , een speeltuig,
waarbij houten hamertjes de toonen opgeven, terwijl door aangebragte pedalen
het geheele speeltuig als van toon kan
veranderen; clavi-cylinder, in. een door
Dr. Cliladni uitgevonden soort van klavier
met een' zich draaijensden klaiikcyhndër
onder de snaren; clavier, ii. een bekend
speeltuig, de grondtypus van alle besnaarde
claviatuur-instrumenten, thans door het
piano-forte schier geheel verdrongen; cIavicuila , f. het sleutelije , Aunt., het sleutelbeen; clavicula Salomönis, lat., eig.
Salomo's sleuteltje, een berucht boek voor
toovenaars en goudmakers, hetwelk ko
ning Salomo wordt toegeschreven ; ciavicuiair, het sleutelbeen (claviciila) betreffende; clavicularius , m. de kerkelijkt
schatmeester.
clavus, m lat., de nagel, spijker; Med.,
de spijkerkop in hei oog, eene uitzakking
van het regenboo1svlies door eene zweer
van het hoornvlies; clavus pedis, de likdoorn, het eksteroog; clavus hystericus„
de hysterische hoofdpijn , welke zich tot
een zeer klein gedeelte van het hoofd bepaalt, en een gevoel verwekt, alsof daar
een spijker werd ingedreven.
Clearance, f. eng. (spr. kilerens), Mere.,
het bewijs der inklaring van koopmansgoed (z. klaren).
cledonusmus , n. gr., het waarzeggen
uit plotseling geruisch.
Cleidagra, n. gr. (van klein, sleutel,

CLEMATIS,

CLINOMETER.

sleutelbeen), Med. , de hals- en sleutel

eene kunst, die thans bij de zoogenaamde
geillustreerde werken eene zeer uitgebreide
toepassing heeft gekregen, en ook vaak
wordt aangewend om vormen en namaak
medailles, munten, lettersoorten-selvan
enz. te vervaardigen ; cliché, n de afdi uk,
langs dien weg verkregen , gietafdruk
clicheermachine , f. een werktuig, waar
matrijs met steeds-doreslagvn
gelijkmatige kracht en loodregt in het
gunstigste oogenblik kan bewerkstelligd

15(

-bensjicht.
C1emátis, f. gr. (lat. ook elimátis), pot..
Gene slingerplant : wilde wijnstok , dui
velsgareri.
Clematitis, f. gr. Bot., de meelbloem.
Clémens , lat. mansn.: de goedertierene,
zachtnmoedige; Clementine , vrouwenra.: de
goedaardige , zachtzinnige , lankmoedige ;
cleméntie, f. lat. (clementïa), de goed
zachtmoedigheid , goedertierenheid-heid,
van eenen vorst ; clementinisch, clementijnsch , tot paus C l e m e n s in betrek
staande.
-kinl;
Cleopatra, f. gr., vrouwenn. , woordelijk des vaders roem.
Clepseh eum , n. gr. (van klepten, stelen , in 't algemeen iets heimelijk of ter
sluik doen ; wegens de allengsche en onmerkbare toevloeijing) eene lamp, waarin
even zooveel olie toevloeit, als door de
vlam verteerd wordt; clepsydra, f. een
wateruurwerk der Ouden, bestaande in een
naauwhalzig vat op de wijze onzer zand

-lopers.
Clepten of Klephten , pl. gr. (kleptis,

de dief) , eig. rooverlioofdlieden ; krijl;saanvoerders in het nieuwere Griekenland;
cleptisch , diefachtig , ter sluik, als een
spitsboef.
Clere , m. fr. (v. h. lat. clericus), een
geestelijke ; een schrijver , een kantoorschrijver; ook een bediende der holland
oostindische maatschappij ; clergé,-sche
m. fr. (spr. --zjé). z. v. a. clerus (z. a.).
Clermont . m. fr. (spr. —mong), een
roode fransche muskaatwijn uit het gelijk
departement Puy--namigdstrche
de- 11óme.
Clerus , in. (v. h. gr. kléros, het lot, toegedeelde erfgoed ; van daar de uitgelezene,
bijzonder bevoorregte stand), de clerezie
of geestelijkheid, de gezamentlijke geestelijken eener plaats ; ook de priesters- of
leeraarsstand. liet priesterschap ; clerácus,
m. een geestelijke, priester, schriftgeleerde ; clericus clericurn non decimal , de
eene geestelijke neemt geene tienden van
den anderen ; clerïca, f. , z. v. a. tonsuur
(z. a. ); clericaal, geestelijk, den geestelijken stand betreffende, dien toebehoorende;
clericaat, n. de geestelijke stand; clerogaf. het priesterhuwelijk; clerocratie,
f. de priesterheerschappij; cleromantie, f.
de v aarzeggerij door het lot of uit gegeven
getallen.
clicheren, fr. (spr. kliesj—), eenera
vorm of matrijs met kracht in gesmolten
en afgekoeld metaal doen vallen om er
den afdruk van te krijgen ; afkloppen ,
afgieten , afstampen , eene handelwijze
waarvan men zich bedient om gemakkelijk metalen verdiepte vormen van verheven of verdiept gesneden werk te bekomen ,

mie,

,

worden.
Cliént, m., pl. cliënten, lat. (diens, pl.

clientes), de beschermeling, hij wiens zaak
door een' pleitbezorger wordt gevoerd, een
pleiter, in tegenst. met den patroon;
cliëntéle, f. (lat. clientela), de bescherming van een' pleitbezorger, de bijstand ,
plaatsbekleeding, voorspraak in regten; de
verhouding van den beschermde tot den be-

schermer.
Clima, n. gr. (eig. de neiging, inz. der
aarde tot de polen, v. klInein., buigen, neigen) , de hemelstreek, aardstreek, lucht
gewest , k 1 i--strek,luchgdi
m a a t; . climátisch, naar de aard- of hemelstreek; cliraatologie, f. de leer der hemel

-strekn.
f. gr., eig. de ladder, trap; van
daar eene trapsi% ijze opklimming, inz. Log.,
de klimming of versterking der uitdruk kingen in eene rede; vgl. gradatie; climactériseh, trapsgewijs , wat eene helling of
eenen trap maakt; het climacterische jaar
of annus climactericus, een trapjaar, klim mend jaar, d. i. ieder zevende jaar des menschelijken levens, in hetwelk men meende,
dat er eene merkelijke verandering in het
ligchaam voorviel.
Climax,

Clincaillerie, f. fr. (spr. klèng kalj'rie),
z. quincaillerie.
clinisch, gr. (van kliné, bed, en eidos,

vorm) , wat tot een bed betrekking heeft ;
clinische les , eene les , welke in een
hospitaal bij het bed der zieken gegeven
wordt ; clinische geneeskunde, die, welke
zich bezig houdt met de behandeling der
ziekten, in het bijzonder beschouwd; clinácum wordt wel eens als zelfstandig gebruikt voor clinische school, school, waar

men de ziekten op de zieken-zelven leert
kennen; clinoïdisch worden genoemd vier
uitsteeksels , welke aan de bovenste oppervlakte van het ligchaam des wiggebeens
voorkomen en die men met de vier kolomtaen van een bed vergeleken heeft ;
clinologie, f. de leer van de beste gesteldheid en inri.gating der ziekbedden ; clinotechniek , f. de kunst om krankbedden
naar eisch in te rigten.
Clinométer, H. gr. (v. klínein, neigen,
hellen). een hellingmeter, een werktuig
ter bepaling van de ligging der beddingen
en ertsaderen in de bergen.

CLD QUAINT.
Clinquant, m. fr. (spr. klêngkáng), klatergoud, Lyonsch goud, een verguld of ver
koperen plaatje, door het pletijzer-zilverd
gedund , gouddraad ; ook valsche glans,
ijdele pronk, klingklang.
Clio, z. muze.
Clique, f. fr. (spr. kliek'), de zamenheu-

ling, het rot, pak, cie bende, spitsbroederschap, Gene verbinding van velen tot een
slecht oormerk.
Cliseométer of clisiometer, m. gr. (v.
ilisis, buiging, neiging), Med., een bekken meter, een werktuig ter meting v. h. vrouwelijke bekken, uitgevonden door S tei n.
Clitoris, £ gr., de kittelaar, de vrouwelijke roede, een gedeelte der vrouwelijke
schaamdeelen; clitorismus. n. eene zieke
opzwelling van de clitoris.
-lijke
Cloak, m. eng. (spr. klook), de mantel.
Cloaque, f. (lat. cloaca), het riool, de
moddergoot, stinkkolk, liet verlaat, de vuil
ook fig. eene morsige plaats, een vuil-niszjp;
mensch; cloacina, F. de godin over de hei
gemakken, de vuilnisgodin der-melijk
oude Romeinen.
clonisch, gr. (v. klónos, hevige, verwar
beweging, klonen , hevig bewegen,-de
schudden) , Med. , stuiptrekkend, kramp
bewogen.
-achtig
Closet, n. eng., een afsluitingsmiddel,
toom, mondslot; ook een klein afzonderlijk
vertrek , kabinetje; het heimelijk gemak,
het sekreet.
Clothílde of Clotílde, oudd. vrouwennaam (van chlod, Alud, dat is luid, beroemd, en hilta, pilde, strijd, gevecht): de
krijgsheldin , de onversaagde , strijdbare

jonkvrouw.
Clotho, z. parcen.
Cloture, f. fr. (spr. —tuur'), de insluiting, omtuining, een muur, heining, hek,
eene gracht; het slot, de afsluiting eener
rekening; in 't algemeen het einde, het slot,
het sluiten.
Clown, m. eng. (spr. kloun), een boeren
een lummel; in Engeland de hans--kinel,
'worst, de grappenmaker, eene karakterrol
van een snaakschen vent in de oud-eng.
schouwspelen en bij Shakespeare.
Club of klub , f. (eng. club, oorspr.
duitsch , verwant met k l e v e n , of wel
met k 1 i e v e n, eng. to cleave , angelsaksisch cleovan, splijten, deelen, alzoo oor
deel , bijdrage ; dan een gezelschap,-spr.
waartoe ieder bijdraagt); eene geslotene vereeniging, besloten gezelschap; club -huis,
de plaats der bijeenkomst van zulk eene
club ; clubbíst, een lid eener club.
Clysma, n. (gr. klystér, v. klydzein ,
spoelen, wasschen), ook lavement, n. fr.
(spr. laaw'mcing) en klysteer, eene darm
inspuiting in den aars; een-bespuitngof

darmbad; clystéren, een darmbad toedien e n, inspuiten.

COASE.
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Clysopomp, gr. -ned., de pomp v. hooge

drukking.
Clyssus, m. nw lat., eene soort van salpeterzuur. zamengestelde minerale spiritus.
Clystorél, in. iron., een klysteerzetter,

een apothekersjongen.
Cnésma, n. gr. (v. knán, schaven, krabbeu), Med. eene door krabben, na vooraf
ontstane huidwond ; cnes--geanjukt,
mus, n. het jeuken.
Cnidósis, f: gr. (v. knidán, met netels
slaan, netelaardigjeuken, v. knidé, de ne
jeukte, prikkeling, branding; de-tel),d
brandneteluitslag; het slaan met netels ,
z. v. a. urticátie ; cniden, pl., dieren, wier
aanraking jeuking te weeg brengt.
Cnissoregmie, f. gr. (v. knissa, de reuk,
en rhégnymi, ik kom te voorschijn), ranzige, stinkende oprispingen.
Co, de chinesche lijnwaadplant.
coacervéren, lat. (coacerváre), ophoopen, opstapelen; coacervátie, f. de ophoo-

ping.
Coactie , f. lat., dwang, gewelddadige
aanranding; coactief of coactivisch, dwingend, gewelddadig ; vi coactus , lat., door

geweld gedwongen.
Coadjutor , m. nw lat. , een helper,
ambtshulp , inz. de ambtswaarnemer en
vooruit bepaalde en bevestigde opvolger v.
eenen bisschop of geestelijken vorst.
Coaduniéren , lat. (coadunáre) , weder

vereenigen; coaduniátie, f. de hereeniging.
coaguléren , lat. (coaguláre), stollen,
strernmen, verdikken; coagulerende middelen, zulke , die het bloed en de wei tot
stremming brengen; coagulábel, stol- of
strembaar ; coagulabiliteit, f. de strem baarheid; coagulátie, de stolling, het stremmen; coagulum, n. het stremsel, geron-

nene.
Coaita, z. sapajoe.
Coaks, pl. eng. (spr. kooks), verkoolde

of zoogenaamde ontzwavelde steenkolen ,
sintels; vercoaken, steenkolen ontzwavelen, verkolen.
coalescéren, lat. (coales°ére), ook coa-

liséren, fr., zich vereenigen, innig verbinden, vergroeijen, versmelten; gecoaliseerden, pl., verbondenen, bondgenooten; coalescéntie, f. lat., het vergroeijen, de innige
vereeniging; coalitie, f. de vereeniging, hei,
verbond , de tegen een ander zamenhoudende partij.
coarctéren, lat. (coarctáre), vernaauwen, drukken, persen; coarctátie f. de ver
verenging.
-nauwig,
coarguéren, lat. (coarguére), overreden,
wederleggen.
coarticulátie , f. nw lat., z. v. a. synarthrosis (z. a.).
Coase, f. (noordamerik. squashe, waaruit door B u f f o n die vorm is gemaakt),

een naar den bunsing gelijkend dier van het

COASSATIE.

CODEX.

çes1acht der civetdieren in Virpinië cnz.
Coassätie, f. lat., cig. beschieten met
houtwerk, heviocren; Jur., de zamenstel
ling van twee van elkander gescheiden stukken eener staatsregeling in den Theodosi
-schen
ofJuliaanschen codex.
coeetanëus, lat., gelijktijdig ; als subst.
de tijdgenoot, schooivriend , makker der

coccinula coccinella, het verkleinwoord
van het lat. coccurn . gr. kokkos , kern,
bes , inz. scharlakenbes) . de amerikaansche
schuldluis, van welke eene scharlaken
verw wordt gewonnen ; ook deze scharlakenkleur-zelve; cochenilline, f. fr, naam
door John aan het kleurende beginsel der
cochenille gegeven, hetwelk tegenwoordig karmijn genoemd wordt.
CochlearIa , f lat., het lepelblad.
Cocblieten, pl. lat.-gr., versteende slakkenhuisjes.
Cochon, m. fr. (spr. kosjóng), het zwijn,
fi g. een hoogst onzindelijk mensch ; cochonnerie, I. de zwijnerij.
Cochonnet, m. fr. (spr. koijonné), een
twaalfkantig tolletje, dat de plaats van
twee dobbeisteenen vervangt.
Cócket, n. een tolbriefje, bewijs van
uitvoer in Engeland.
Cockein, m. eene japansche munt, =
4 centen.
Cockney, m. eng. (spr. icdkni; misschien van gelijke afstamming als het fr.
coquin, z. a.), een londensclie gaper, stadskind, straatslijper; een bedorven kindje;
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jeugd.
coseternél , nw lat. , mede-eeuwig, gelijkeeuwig ; coseterniteit, f. mede-eeuwigheid, gelijke eeuwige duur.
Coati , rackun, schupp, m. de noordamerikaansche waschbeer , met eenen buitengemeen langen en bewegelijken snuit.

Coating, eng. (spr. kóting; v. coat, rok),

het duffel, eene dikke langharige wollen stof.
Cob ofpiata, rn. eene muntte Gibraltar,
ter waarde van 4 realen.
Cobido of corâdo, rn eene eilemaat der
Portugezen voor oostindische stoffen, =
0,45854 ned. el.
Cobra, f. eene chinesche lengtemaat v.
ongeveer ned. el; ook N. H., eene vergiftige slang in Brazilië.
Coca, de honger- en dorsthoom, een amerikaansch . gewas, we'] ks bessen gedroogd
als munt gebruikt worden.
Cocagna, it. (spr. —kanja) of cocagne,
fr. f. spr. —kâng') , of mat de cocagne (spr.
ma—). de klimmast, klouterboom, een gladde of tact vet bestreken mast, van hoven
met gevogelte en andere zaken behangen,
(he bij openbare feesten aan het volk worden prijs gegeven; ook een voiksfeest, waarhij wijn en eetwaren worden uitgedeeld;
cocagne, f. een weedekoekje; pays de cocagne, luilekkerland, in het hoogd. s c h 1 ara ffen 1 n d.
Cocarde, f. fr., de hoedestrik, een band,
lint of roos van bepaalde kleur als veld- of
partijteeken of als leus cener natie : de nationale cocarde.
Cocas, de schaal

der kokosnoot, die in
Siam en elders als maat wordt gebruikt.
Coccinélla, f. nw lat. (v. h. lat. coccum,
scharlakenbezie; vgl. co c ii eau 1 e), 1'. II .,
onzen lieven-Heers-baantje, de zonnekever,
een zeker rood kevertje, waarvan men verscheidene soorten telt , van welke d e m e t
zeven punten geteekende coccin e 11 a zich inz. als geneesmiddel tegen

tandpijn heeft doen kennen.
CoccolIth, m. een korrelig mineraal in
Zweden.
Coccyx, m. gr. (kokkyx, eig. koekoek),
het staart- of stuitbeen; coccygïsch, het
stuitbeen betreffende.
Cochemar of cauchemar, m. ft.

(spr.

Icosj'mdar), de nachtmerrie, eene zekere
drukking of benaauwdheid , die men in
den slaap gevoelt, zoodat men meent cenen
last op de borst te torschen.
Cochenille , f. fr. (spr. kosjenie(j', van

het cockney,

de gemeene Londensche

tongval en spreekmanieren.
Cocon , n. fr. (spr. kokong), het popje
of tonnetje des zijdeworms, een kluwetje,

zijdeneitj e.
Coctie of coctuur, f.

lat., het zieden,

koken, de kokerij, de spijsvertering; ook de
koking der ziektestof naar de grondstellingen der humoraalpathologen.
Cocu, m. Ir., een horendrager.
Coctus, m. gr. kolcytos), de tranenstroom , van kö/cein , weenen) , Myth.,
eene van de rivieren der hel, der onderwereld; z. tartarus.
Cod, codfish, m., eng., de stokvisch.
Coda, f. it., eig. de staart; Muz., het
aanhangsel, toevoegsel, het slot van een
muzijkstuk.

Codebtor, m. nw lat., een medeschul-

denaar.
Codex, lat. (eig. in 't algemeen een
boek, misschien wei. eene verspelling van
het lat. cauclex, boomstam. stengel),
code, n. fr., een wetboek, eene verzameling van wetten en verordeningen ; ook
een oud handschrift; pl.. codices„ of juister cot/ices manuscripti, lat., oude handschriften van klassieke werken, voor do uitvinding der boekdrukkunst vervaardigd;
codex Alexandrnus , z. Alexandrijnsche
codex; c. argentëus , het zilveren handschrift, een oud afschrift van eene gothische overzetting der vier evaugelisten
door

bisschop Ulphilas in de 4de eeuw
c. c/tartacëns , lat., een pa-

vervaardigd ;

pier -handschrift , handschriftelijk werk
op papier; C. diplornaticus , verzameling
van

oude oorkonden; c. gigantëus , eig.
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reusachtig handschrift de duivelsbijbel,
een zeer groot folioboek in de koninklijke
bibliotheek te Stokholm, met een gekleurd
afbeeldsel des duivels van achteren; c. membrünacu$, een pergarnent-handschrift
C. rescrIptus. een op nieuw beschreven
blad na uitdelging van het vroeger daarop
geschrevene; code civil, Ir., het burgerlijk wetboek ; C. Napoleon, het wetboek
van Napoleon ; codicil n. (lat. codicillas, in. verkleining van codex. alzoo eig.
een klein handschrift, een schriftelijk opstel) een aanhangsel oftoevoegsel tot een
testament, eene testaments -bijlage; ook
eene niet in den testamentsvorm vervatte laatste-wils-beschikking ; coclicillaire
clausule , z. clausula codicillãris codificãtie, f. fr. 1Jeol., het bijeenzamelen der
geschreven vetten en het daaruit zamenstellen van een wetboek voor eenigen staat.
Co—dille, f. en n. fr. (spr. kodielj'), de
dubbele inzet bij het omberspel, wanneer
een der tegenspelers meer slagen haalt
dan de boofdspeler of ombre.
CoclivIsie 1. nw lat., mede- of bij -indeeling, verdeeling van een en hetzelfde
geheel uit een ander gezigtspunt.
Codo , m. sp. , eig. de elleboog; eene
lengtemaat in Spanje, bijna = 0,471 ne
derlandsche ei.
Coecum, n. lat. Med., de blinde darm;
vocaal , daartoe hehooreside.
coëfféren of coifféren, fr. (spr. koaf—,
waarschijnlijk verwant met huil' ', it.
coffia) , het hoofd in orde brengen, het
bedekken, versieren; het haar opmaken
of kappen; coëffeur of coiffeur, m. een
kapper; coiffure, 1. liet kapsel, hulsel,
hoofdsieraad. de hoofdbedekking.
Coëfficiënt, m. nw lat., eig. medewerker ; Math. , de gegevene of standvastige
factor eener onbekende of veranderlijke
grootheid ; zoo zijn a, b, a de coëfficiën
ten van a x . b y, c z ; 4 is de coëff. van
4x 2 enz. ; heeft eene grootheid geenen
factor, dan kan men zich de eenheid als
haren coë1Tieiint denken.
coëgaal , fr., in alles gelijk; coëgaliteit^ f. de volkomen gelijkheid.

Iiophthë, f. de buiktering ; cce1iophrna,
n een week gezwel aan den buik ; coelior
rhoea , f. de buikloop, ook diarrhoea
coelitis , f. de buikontsteking.
Cailibaat , z. ond. coelebs.
Ccislicólen pl. lat. (coelicólae), hemdlbewoners , hemelburgers.
Cailison n. gr. , c ig . hemeiklank, eene
soort van klavier van vier oetaven , dat
bespeeld wordt door liet aaristrjken van
een' dunnen houten horizontaal liogenderi
staf. uitgevonden door Mas 1 oski te Posen.
coelitus, a, um. lat., van den hemel.
Ccelörna, n. gr. (van koilds, hol), de
holte ; Med. , eene kleine zweer op het
doorschijnend hoornvlies ; coslometrie, f
de leer van de meting van holle vaten.
Coerneterurn, II. (gr. koerneterion), de
rustplaats, slaapplaats, hofdes vredes ; de
begraafplaats , kerkhof.
Coërntie, f. lat. (coëmUo) , de medekoop , gemeenschappelijke koop ; ook een
oud-romeinsche vorin van liet huwelijk
aan te gaan , in eeneri schijnbaren koop
bestaande.
coena, f. lat., het avondmaal , de hoofdmaaltijd der oude iomeinen ; coena domini, het avondmaal des ileeren , het
heilige avond- ofnachtmaal; coenacullum,
n. de eetzaal , het spijsvertrek, inz. in de
kloosters , z. v. a. r e fe c t o r i ti m.
Ccenoesthësis , f. gr. (v. koin, gemeen,
en aist/esis , gevoel), het algemeen gevoel , de algemeene bevinding.
Coëndu ot cuandu, eene soort v. stekeldieren in Guiana en Brazilië.
Coenologie , f. gr. (v. koinós , gemeen zaam), gemeenschappelijke beraadsiaging,
inz. bij artsen , c 0 fl 5 u 1 t, consultatw me-

-

-

Ca1ebs m. lat. (coelebs of caelebs),

een ongehuwd persoon; c1ibaat , ook
en celibaat, (le ongehuwde
staat, het echteloos levert, door paus GregoriusVit (Flildebrand) aan de r. k.
geestelijkheid opgelegd; celibataire, m.
fr., een oude vrijer, een in den onge
huwden staat levend man.
ceelibaat

cailiàcus , a . urn ,

gr. (v. koilla, buik-

darm), wat tot de ingewanden betrekking
heeft; ca,liacus morbus , de witte loop;
ccnlialgie, f. de buikpijn, buikwaterzucht,
ook eene onderbuiksziekte in liet algemeen;
cceiiocële , f. de buikbreuk; ccelióneus,
In. een hard gezwel aan den buik; cm-

dica.
coërcéren , lat.

(coèrcëre) , in toom

houden , temmen , betoomen , aan banden
leggen ; coërcerende middelen , dwangmiddelen ; coërcibel , bedwingbaar, tembaar ; coërcibiliteit , 1. de bedwingbaar
-heid,btomarheid;coët,fdebperking, l)edwinging , dwang , coërcitief,
bedwingend, een dwangregt bevattende.
Coësséntie , coessentia1iteit f. nw lat.,

geljkwczeniseid, gelijkheid des wezens in
de drie goddelijke personen ; coëssentiëel,
gelijkwezig, van gelijk wezen.
coëtaneus z. cozetaneus ; coëterniteit , z. coasterniteit.

Ccetus , in. lat., eene verzameling, verceniging, inz. van scholieren of toehoorders eene menigte , een hoop volks.
Coeur, m. fr. (spr. kuir), het hart; de
hartvorinige figuur op de speelkaarten.
coëxistéren, nw lat., te gelijk zijn of
bestaan , mede aanwezig of voorhanden
zijn ; coexisténtie, f. het mede aanwezig,
te gelijk aanwezig, voorhanden zijn, het
medebestaan.

Coffihla
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, een arabisch gewigt , omtrent

1,5 witje.
Cofidejussor,

m. nw lat. , de medeborg,

ook wel cogarant geheeten.

Coffe , een afrikaansch woord voor karavaan.
Coifre , fl1. fr. (verwant met kevie, kuip
enz.), de kist, de reiskist, koffer; coffres,
P1 . Mil., de onbedekte, van boven opene
ca po n ni è re s (z. a.), die aangelegd worden tot dekking van den overtoet van
drooge vestinggrachten, om dusdoende zoo
lang mogelijk in veilige gemeenschap met
de buitenwerken te blijven ; coffer , eng.,
ook smak, een enl;elsch werktuig ter ver
schepen , de springkist, vuur -niel-gva
kist; cofréren, uithollen ; opsluiten; cof'
frage, f. (spr. koffrdazj'), de uitholling
van mijnen of aardgroeven.
cogeniaal , nw lat. , verwant naar den
geest of het vernuft.
cogéren , lat. , zamen brengen , verzamelen , dwingen ; cogentia . F. de dwingende kracht; het geweld; cogént, dwingend, werkzaam, gewigtig.
cogitéren , lat. (cogitáre) , denken ,
overwegen ; cogitábel, denkbaar ; cogzto,
ergo sum , ik denk, alzoo lijn ik (de philosophische hoofdstelling van Cartesius of
Descartes) ; co.gitãtie , f. het nadenken;
de overweging, overdenking.
Cogmoria, F. Mere., Bene zeer fijne indische mousselinen stof.
Cognaat, m,lat. (cognátus, pl. cognati),
een aanverwante door vroaauelijke afstam
i. met welke de verwantschap-ming,d.
door een' vrouwel. persoon heeft plaats gehad (spillezijde), vgl. a g n a t e n; cognati
ex travérso, pl., zijverwanten; c. ex baptísmo , door den doop verwante personen (in liet r. k. kerkregt); de verwant
zulke personen heet cog--schaptuen
natào spirituális; cognátie, f. de ver
vrouwelijke afstamming;-'vantschpdor
in het algemeen stam- of bloedverwant
-schap.
Cognac, m. fr. (spr. konjdk), eene soort
van franschen brandewijn (naar de stad
Cognac in liet zuiden van Frankrijk).
cognomineren, lat. , oenen bijnaam,
toenaam geven ; cognomen , m. cognominátie , f. de bijnaam, toenaam.
cognoscéren, lat. (cognoscére), erken-

nen, geregtelijk onderzoeken, in het ver
nemen; cognoscement, n., z. ond.-hor
connaissance) ; cognitie, f. (cognitio),

de

kennisneming, het onderzoek ; cognitro
£ausae, het onderzoek, de overweging vóór
pie gere Lelijke uitspraak.
Cogosch, turk. , de woning der pages
in het serail ; ook het gebed der huisbe-

dienden.
cohabitéren , lat. (cohabitáre) , zamen
wonen ; cohabitant , de medebewoner, ook

cohabitor ; cohabitatie , f. de zamenwoning; bijslaap.
cohaeréren , lat. (cohaerére) , zamen
hangen, aaneen kleven, zamen houden;coh.-eréntie of kracht van coheesie , f de
kracht van zamenhang , bindkracht,' der
ligchaamsdeeltjes; cohsesie, F. Phys., de
zamenhang, de kracht, waardoor de za
deeltjes der ligchamen wor--menstld
den aaneen gehouden ; ones . ook de zamenhang eener rij van denkbeelden enz.
(in den laatsten zin zegt men echter liever connexiteit of enkel nexus.).
Cohen, m. hebr., offeraar, offerpriester.
cohéres of cohaeres, m. lat., een mede
-erfgnam.
cohibéren, lat. (cohibére), terug hou

matigen , beperken ; cohibitie , f.-den,
Phil. , de matiging , terughouding.
Cohier, m. (verbastering van cahier,
z. a. ), de schattingslijst, het schattingsboek.
Cohine of cohyne, i Bot., een amerikaansche boomra v. h. kalabassen- geslacht,
waarvan de schors tot het maken van vaatwerk wordt gebruikt.
cohobéren, mid. lat. (coliobare, fr. cohober), Chem., herhaaldelijk destilleren,
hetgeen men doet door op het overblijfsel
op nieuw het overgehaalde vocht te gieten;
cohobatie , F. de herhaalde destillatie van
vloeistoffen.
Cohob. arab., zeer fijn poeder.
cohonesteren, lat., mede eer bewijzen,

vereeren.
Cohórte, F. lat. (cóhors), eene krijgsbende, schaar, een rot, hij cle Romeinen het
10de deel van een legioen, dus 300 man;

ook lijfwacht, gevolg.
Cohortatie, f. lat., de vermaning.
Cohras , Mere., oostindische zakdoeken.
Cohue , f. fr. , eene razende , tierende,
verward door elkander schreeuwende me-

nigte.
coifféren , z. coefféren.
coin, in. fr. (spr. koaing), de stempel,
muntstempel ; Let strikje lood, dat aan de
stoffen wordt bevestigd.
coïncidéren, nw lat., in elkander val
zamen treffen , te gelijk aankomen;
-len,
bij elkander passen, elkander dekken;

ineenvallend; coincidéntie, f.
het zamentreffen , zamenvallen.
coind cans, nw lat. Med., mede aanwijzend ; coïndicantia, verschijnselen, die in
overeenstemming met elkander de aan wending van het eene of . andere genees middel aanwijzen ; coïndicátie,1. de mede of nevenaanwijzing.
coïnspicéren, nw lat., het medeopzigt
hebben , medetoezigt houden ; coïnspéctor, m. de medetoeziener, medeopzigter;
coïnspectoraat, n. de post van medetocziener.
coïnvestéren , nw lat., mede beleenen ;

coïncidént,
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voinvestáti , pl. , medebeleenden ; co nvestituur, f. de medebeleening.
Coïon, m. fr. (spr. kojóng), gewoonlijk
koejon, een nietswaardig mensch, deugniet, rekel , schurk; een lafaard ; coïonnéren , gew. koejonnéren, smadelijk be-

handelen , gemeen bejegenen ; zonder reden , uit moedwil plagen , lastig vallen,
drillen ; coïonnades, pl. , scheldwoorden;
coïonnerïe, f. eene gexneene , smadelijke
bejegening, een schelmen -, boevenstreek.
Coitus, m. lat., de bijslaap, vleeschelijke "vermenging ; =. coitus damnátus of
illicitus , een verbodene , ongeoorloofde
bijslaap, inz. tusschen bloedverwanten,
bloedschande : coïtunn exercére , den bij
uitoefenen.
-slap
Cokes, de afgezwavelde steenkolen, z.
coals.

cola , z. ond. coleren.
Colao, m. de chinesche staatsminister.
colaphiséren, gr.. oorvijgen, muilpe-

ren geven, afkomstig van een gebruik,
dat in de middeleeuwen te Toulouse bestond, om op paaschdau eiken jood een
slag om het hoofd te geven, uit weêrwraak voor dien, welken J. C. bij den hoogepriester had ontvangen.
Colascione , it. (spr. kolask--) , colachon , fr. m. (spr. kolas] ónag), Muz., eene
italiaansche luit met zeer langen steel.
Colatie , colationneren enz., z. ond.
collatie.
Colchicum (colchicum autumnále), de

herfsttijloos, Bene giftplant.
Colcothár, m. (colcothar vitrioli), een
door Paracelsus ingevoerd woord, engelsch
rood, het roode ijzeroxyde, dat men bij de
bereiding van het zwavelzuur door destillatie van het ijzervitriool als overblijfsel
behoudt, doodekop, caput mortuum.
Coleoptéra , pl. gr. (v. koleós, koker,
en pterón, vleugel), insecten , die vier
vleugels hebben , waarvan de bovenste
hard, dik en kort zijn , en tot scheede
dienen voor de onderste , die vliezig en
dwars geplooid zijn ; schildvleugelige insecten ; coleopterieten, pl., versteende kevers of deelgin van kevers.
Colère, f. fr. (spr. kolér'), toorn, gramschap, oploopendheid ; coleriek, haastig,
oploopend; z. verder ond. chol—.
coleren, lat. (colare), doorzijgen; cola,
Med., zijg door (op recepten ); colatie of colatuur (afgekort col. of colat.), f. de doorzijging, filtrering; ook de doorgezegen vloListof; colatorium , een zijgdoek, doorzijg doek . f i 1 t r u m; colatoriën v. h. menschelijk ligchaam, organen, door welke de
uit te werpen stoffen bereid en afgevoerd
worden.
Colibri, m. Bene soort van amerikaan
vogeltjes, welke zich van de vliegen -sche
waarmede men ze vroeger veree--vogelbjs,
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nigde, door Benen krommen bek onderscheiden; zij zijn zeer fraai en worden om hunne
verwisselende metaalglanzige kleuren met
de namen van topaas, robijn , smaragd
enz. onderscheiden.
Colica , colicodynie, colicoplegie , z.
ond. colon.
Colifichet, m. fr.

(spr. kolifisjé), Bene

prullekraam, vodden, beuzelingen, snorrepijperij; een sieraad van geringe waarde.
Colisëum of colosseeum, n. lat. (vgl. colossus), coliséo, it., te Rome liet overblijfsel
V. li. grootste amphitheater der wereld, door
keizer Vespasiánus gebouwd, die er
12000 gevangenjoden aan liet werken; het
was een wezentlijk amphitheater. d. i. geheel ronde schouwplaats, net ruimte voor
11000 aanschouwers; in lateren lijd de
benaming van groote prachtgebouwen tot
openbaar vermaak in groote steden.
Colla, f. lat., de lijm, de kleefstof, als
voornaamste voed.insstof in het meel.
collaberen, lat. (collábi), vallen, zamen
vallen , b. v. van gezwellen ; zinken , da
krachten; collapsus, m.-len,b.vad
Med., het -zinken der krachten, inz. bij den
aannaderenden dood.
collaboréren , lat. (collaboráre), mede
bearbeiden , gemeenschappelijk werken
collaborator, m. een medebewerker, hel
een ondermeester; collaboratuur, -per;
de post van medearbeider, helper.
Collactanéus,, m. lat., de melk- of zoog broeder; collactanéa, f. de melk- of zoog-

zuster.
colla destra, it. Muz., met de regeerhand;
colla sinístra, met de linkerhand.
Colláne, f. it,, de halsketting, ordeke-

ten.
Collapsus , m. lat., Big. val ; het woord
wordt gemeenlijk gebruikt voor eene plotse
aanmerkelijke vermindering van de-linge
krachten der hersenen en des zenuwstelsels; inzinking der krachten.
col arco, it. Muz., met den strijkstok
gestreken, in tegenst. met het pizzicato.
collateraal, nw lat., (v. cum, met,

en

latus, zijde), hetgeen van ter zijde met
iets anders in verband staat, zijdelings, zijwaarts , eene zijwaartsche plaatsing heb
collateraal-er%ereamen, ervende-bend;
zijverwanten ; collateraal -erfenis , coll.successie, f. eene erfenis, welke aan eenen
zijverwant des gestorvenen overgaat; collateraal- linie. f. de zijlinie, zijverwantschap;
collateraal-verwanten of collateráles, zij -

of nevenverwanten, dezulken, die van broeders ofzusters afstammen; zij staan tegenover de verwanten in de repte op- of afdalende 1 inie, d. i. tegen de a s c e n d e n ten
en d e s c e n d e n t e n ; collateraal werken, Mil., de bij- ofnevenwerken eener vesting in betrekking tot andere, die zoo
zijn aangelegd, dat zij elkander wederzijds
21
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kunnen verdedigen b. v. het r a v e I ij n
ten opzigte der beide bijliggende bastions, en omgekeerd; collateréren,eene
zekere wijze van boomen te enten.
Co11tie 1), f. lat. (collatio , eig. het te
zarnen dragen, v. confrere, zamen dragen,
vergelijken ; over dragen, verleenen ciiz.),
de ve rrelijking of het tegen elkander houden inz. van geschriften; collatio bondrum,
lat. Jut'. , inbreng van goederen , d. i de
wetsbepaling, die de erfgenamen verpligt,
om de onder de levendeii geschonken goederen van den erfiater bij (IC boedelsclieiding in te brengen; collatio dötis, inbreng
V. huwelijks-uitzet; collationéren, nw lat.,
een afschrift met het oorspronkelijk stuk
vergelijken; ook een ongebonden boek blad
voor l)!ad doorloopen of over tellen om te
'weten, ofhet compleet is; in orde brengen;
verveischingen gebruiken , een tussclien
collationéring, het doorzien,-malne;
nazien der boeken bij boekbinders en boekhandelaars.
Collãtie 2), collatuur, f. lat., het regt
om eenen post, inz. eene predikants- of onderwijzerssplaats te begeven, te doen bezetten; collator , m. de veileener van of benoemer tot eenig ambt, inz. tot een predik- of
schoolambt.
Collation , f. fr. (spr. kolasjóng), een
ligte of gerilige maaltijd, een half- of tus
schenmaal ; een ligt avondeten , inz. een
maaltijd van koud vleesch , gebak en andere ververscl1ingen, in onderscheiding van
een gewoon warm maal (liet woord is in deze
beteekenis uit dc kloosiertaal getionlen:
bij het sober maal , dat men des avonds
op vastendagen hield , werd steeds een
hoofdstuk uit de collatiönes patrum van
Johannes Cassianus voorgelezen , en dat
'wel volgens den regel van Benedictus).
Collaudãtie , f. nw lat. , eene gemeenscliappehjke toezegging, belofte.
collé , fr., eig. geplakt, gelijmd ; in liet
hiljarispel: digt tegen den band liggend;
collé-hal, een onder den band liggende
bal ; collé -stoot, een bandstoot, stoot van
onder den band.
Collecte. f. lat. (collecta, van colligre,
bijeen zamelen) , eene inzameling van belastingen of schattingen , geld-. gifteninzameliug ; het ingezarnelde geld ; in dq
kerk : een altaargebed, cciie korte spreuk
ofeen tekst, dien de geeseljke aan het altaar afzingt of leest ; ook de verkoop der
loterij-loten ; collectanèa , pl. , verzamelde
aanmerkingen, berigten, gedachten uit hoeken, leesvrucbten ; een uittrekselhoek;
colléctie, f. de verzameling, het aantal,
de menigte; collectéren, nw lat., inzamelen, bijeen brengen, ophalen voor de ar
men of noodlijdenderi ; collectánt, m. een
inzanielaar inz. van gaven of aalmoezen;
collecttie , £ het zamelen , heffen ; ccl-

lectatie-regt , het inzamel-, heffingsregt;
collectief, verzamelend, vele dingen van
eene soort te zamen vattend; gemeenschappelijk, in algemeen opzigt ; collectie-glas,
een vereenigingsgias , verzamelglas tot yereeniging der lichtstralen in een brandpont;
coiWetini, lat., kort, zamenvattend, summarisch ; collectivium of collectief, n.,
z. nomen; collectivisch, zamenvattend,
vereeni3end , zaamvattenderwijs ; colléctor, m. Phys. , de electriciteits-verzamelaar aan de electriseermachine ; collecteur,
in. fr., een verzamelaar; de door liet rijk
aangestelde verkooper van loterij-loten.
Collga, m. lat., een ambtgenoot, ambtsbroeder; medearbeider, medeleeraar , medeonderwijzer; collegieschap , het ambtgenootschap; collegium, n. lat., collegie, f.
ieder tot eenig bepaald doel vereenigd gezelschap , ambtsgezelschap, -vereeniging,
-vergadering; de vergaderplaats-zelve ; ook
oneig. de lessen der professoren aan de boogescholen en athennën; in Engeland eene
soort van bijstichtingen der hoogescholen,
waarvan de studenten (fellows ) met de
leermeesters en regenten (tutors) in afzon
derlijke gebouwen hij elkander wonen; Pl.,
collega, gew. collegies ; collegîun iikistre, lat., eene hoogeschool voor jonge
edellieden; C. medusn , de raad der gezondheid, gezondheidsraad; c.,
eenè openbare voorlezing of les, die om niet
door den leeraar wordt gehouden; c. privãturn eene bijzondere les, die door de toehoorders betaald wordt; c. privatissimum,
die slechts voor eenen of voor weinigen
wordt gehouden; c. sacrum, de heilige
vergadering, n. 1. der kardinalen te Rome;
finantie-collegie , de raad van beheer, het
ligchaam , dat met het bestuur van de
staatshuishouding belast is; collegilisch,
of als adverb. coilegialiter, ambtsbroeder
lijk, eenstemmig in bediening, leven enz.;
in de vergadering van al de ambtsbroeders ;met hunne toestemming ; collegiaalsysteem, n. in het staatsbestuur: de inrigting, volgens welke èene handeling dec
regering, een openbaar bevel, besluit enz..
niet van eenen enkelen staatsambtenaar,
maar ten minste van drie stemvoerende
medeleden moet uitgaan (in tegenstelling
met ho rea u cratie); in het kerkelijk regt:
het stelsel, dat de kerk uit eene vereeniging van vrije medeleden bestaat, die hunne
aangelegenheden door genootschapsbesluiten bepalen (in tegenst. met het territoriaal en episcopaal-systeem)
.

collegiânten , ook rijnshurgers, pl., een

gezelschap of genootschap, na 1619 ten
gevolge der mishandelingen, waaraan de
Remonstranten in Holland toen ten doel
stonden, opgerigt door de drie gebroeders
van der C o d d e te Warmond, later verlegd naar Rij nsburg ; de vergaderingen,
,
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die ook elders op hun voetspoor ontston-

den noemde men c o 11 e g i ë n ; geene hijzondere 1ecrste1Iingen maar liefde en ver1

draagzaamheid, Vrij Van alien sectegeest
was hun kenmerk; tegen het einde der
1 8de eeuw geraakte hun genootschap in
verval; collegiaaL in. een stftslid, stichis
heer; ook n. het stift - zelf; collegiaat -kerk,
eene ondersLiftskcrk ; Cefle dom- of sticlitskerk , die geerien l)iSSChO1) , maar enkel
eenen proost of deken aan haar hoofd had;
collegiatuur, F. op universiteiten een gebouw, waarin studerenden onder opzigt
van leeraars bij elkander wonen , eerst te
Parijs , later ook op duitsehe universiteiten op{Çerigt.
col legno, it. (spr. le'njo), Muz., met het
hout v. den strijkstok (niet met de haren).
Collerétte, f. fr., een kleine doek of
shawl, waartnede de vrouwen zich soms
den hals en de schouders bedekken, een
halskraaoje.
Collet, n. [fr. collet (spr. kolé), it. colle'tto , van liet lat. collum, hals], een rij1)Uis ruitervest , een rijwambuis, kolder;
iemand bij zijn collet grijpen, d. i. hem
bij den kraag nemen, hem gevangen nemen.
Colli, Z. collo.
collideren , lat. (colliclre), op elkander
stooten, zamen treffen, elkanderontmoeten,
botsen; ook met elkander twisten, strijden, in aanraking komen ; collisie, f. het
op elkander stooten, de botsing, het tegen elkander twisten of druischen van
krachten, wetten, pligten enz.; de beklemdheid, verlegenheid, nood.
Collier, n. fr. (spr. koli- é), de halsband,
het halssnoer, de halskelen.
colligren , lat. (colligre) , zamelen,

inzamelen. verzamelen ; gevolgtrekkingen
maken; verbinden, binden; zich herstellen.
colliméren , lat. (collimãre) , een oogmerk hebben, bedoelen; zijn uitzigt op
iets vestigen; collimãtie of collimatie
lijn, f. Astr., de gezigtslijn , de regte lijn,
in welke het oog met een instrument op
een te meten voorwerp is gerigt of viseert,
1). V. hij de verrekijkers de lijn, die door
het middelpunt did' beide glazen gaat, de
zoogeilaamdie optische as des kijkers, devijl men in die as ziet en meet.
Colliquatie en colliquescéntie , f. lat.
Med. (le zamensmelting, versmelting,
smelting, vermindering der vaste deden
met overvloedige uìtscheiding en verminderde zamenhang der vochten; colliquatie -koorts , de rotkoorts; colliquatief,
smeltend zainensmeltend ; co ll iquatief
zweet, een hevig, afmattend zweet.
Collisie, z. collideren.
Collo, m., pl. colli, it. Mere., eene kist,
een vat, fust, stuk ede haal koopwaren,
b. v. ik heb 6 colli (kisten, vaten, halen)
ontvangen.
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collocéren, lat (collocãre), stellen, plaats

aanwijzen ; collocãtie, f. de stelling, plaatsing; Jur., de rangsc h ikking der schuldeischers , de vaststelling der orde . waarin
zij betaald zullen worden; collocatievonnis , de beslissing van de volgorde der
schuldeiscisers in het concours-proces.
culloquéren, lat.(eolloçiui, zamen spreken, een moncigesprek houden , afspre
ken een onderzoek doen; colloqu i um, n.
of collocütie, f. de zarnenspraak, het gesprek, inz. echter het onderzoek, waaraan de protesantsche geestelijken voor
hunne bevordering bij wijze van gesprek
met een of meer leden hunner geestelijke
overheid zich moeten onderwerpen ; collo quum caritativum , een gesprek in der
minne, een verzoenings -onderhoud.
Collothum , n. een perzisch gewigt van
-

25 sextarìos.
colluctéren , lat (colluctãri), strijden,
worstelen; colluctitie, f. de strijd, kamp,
worsteling , doodsstrijd.- colluctãtor ,, m.
de karnpvecliter, strijder.
colludéren , lat. (colludre) , Jur. , in
geheime verstandhouding zijn , onder eene
deken steken , zich niet zijne partij ten
nadleele van eenen derde verstaan; col lüsie, f., colludium, n. eene geheime, bedriegeljke verstandhouding , doorstoken
kaart; collusörisch heimelijk, afgespro
ken , doorstoken, geknoeid.
Collutorum , n. lat. Med., de mond-

spoeling.
Collybe , f. eene oude zeer kleine munt;
ook een zeer klein gewigt.
Coll `ben, pl. (van liet ge. kol1bos),
kleine munt, kleingeld collbus, m. ook 1.
het opgeld, de agio; collybist , m. een wisselaar.
Col1yrum , n. ge. (kolifrion), dig. eene
deegvormige massa (v. icolifra, grof brood),
Med., naam, waarvan H ippocrates en Galentis zich bedienden , om zekere vaste
geneesmiddelen aan te duiden , die bestemd
waren om in de scheede, den aars, de ooren
of de neusgaten gebragt te worden. Tegenwoordig heeft dit woord eene geheel andere beteekenis , en wordt gebruiki voor
ieder plaatselijk geneesmiddel , hetwelk
men op het oog of juister op het bindvlies aanbrengt. Men onderscheidt drooge,
weeke en vloeibare collyria ; dus poeder
om in het oog te blazen, oogzalf, oogwater; collfra, f. beschiit, tweebak; co!lyderiãnen , pl., eene secte der 4de eeuw,
die aan Maria besc h uit offerde.
Colmar of co!mart, f. eene soort van
groene , zeer groote en duurzame peren.
ColmãLa , f. it., de landverhooging de
manier, volgens welke men het met slib
beladen water der rivieren op eene vlakte
inlaat, het door dijken afsluit en na bezinking der aarddeelen weder aftapt, welke
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bewerking herhaald wordt totdat de grond
de tot bebouwing vereischte hoogte heeft
verkregen.
Colobóma, n. gr. (eig. het verminkte,
van polobun, verminken), Med., eene tegennatuurlijke splijting der oogleden van
boven naar beneden , door uiterlijk geweld
ontstaan of aangeboren, dus hetzelfde aan
het ooglid, wat de hazenmond aan de bo-

venlip is.
Colocásie , f. (lat. colocasia , gr. Xolokasía), Bot., de egyptische of f;rootbladerige aronskelk, egyptische boon, kalfsvoet,
eene eetbare plant in de morgenlanden.
colombien of colombienkleurig , fr.,
z. ond. columbarium; colombine, f. de

minnares van harlekijn, eene staande rol of
masker op het ital. tooneel (het tot een'
eigennaam geworden colombine , duifje,
waarmede harlekijn zijn liefje doorgaans
aanspreekt) ; ook duivendrek, eene goede
mest; nog Bot., akelei, zekere plant.
Colomne, f. een piaster in het voor
Amerika, op welker eene-maligespnch
zijde de kolommen of zuilen van Hercules staan afgebeeld.
C®lon, n. gr., een lid, eene afdeeling, b.v.
der rede ; het dubbele punt (:) als scheieeken voor de volzinnen; Med., de kar
lat., het kolijk, snij -teldarm;coi,f.
lijf, buikpijn, darm- of-dingeht
buikkramp ; colica biliósa, lat., galachtig
C. pituitósa , slijmkolijk; c. saurnzna, loocikolijk , loodvergiftiging ; colica pictónuin , het kolijk van Poitou of

kolijk

;

ciderkolijk; colico€lyn e , f. gr.., pijn in
den karteldarm; colicoplegie, f. darm
ontsteking van-verlaming;cots,f.
den karteldarm.
Colonaat, colonie enz., z. ond. colonus.
Colonne, f. fr. (vgl. kolom), eig. eene
zuil, pilaar, k o 1 o in lilil., een gedeelte v.
een optrekkend leger, eene heerbende, lange
strijdschaar; colonne coupee, fr. (spr. —koe
pe') eerre dubbele of koppelschaar; colonne
pleine, eerre geslotene of ineengedrongen
schaar; colonne -marsch, het optrekken bij
scharen of c o l o n n e n; colonne -wegen,
wegen, waarop men .niet alle soort van wapens kan marcheren; zij worden daar, waar

de eigentlij ke weg niet deugt, over de vel den aangelegd en door opgestoken stroowisschen (jalons) aangeduid; colonnade,
f. eene zuilenreeks of -rij, een op zuilen
rustend gebouw; staan de zuilen in den voor
een gebouw, dan heeten zij p o r--gevlan
t i e k, staan zij er rondom, dan noemt men
die colonnade p e ri s t y 1 u m, staan zij dubbel, Pol y s t y l u m; colonél , m. fr. (in

plaats van c o l o n n e 1, d. i. eig. aan voerder tiener e o 1 o n n e), de overste, kolonel;
bij boekdrukkers Bene drukletter, die het
midden houdt tusschen brevier en n o n-

p a r e i l; colonel général (spr. --zjene--

ral), bevelvoerend generaal; colonel lieutenant (spr. ---Z eutndrng), z. v. a. overste luitenant, luitenant - kolonel.
Colonus, in., pl. colóni, lat., veldbouwers, land- of akkerlieden; inz de bewoner
of bruiker van een colonaat; colonaat, ri.
lat., pachtgoed, eene bouwerij, die den heer
jaarlijks eenen cijns ofeene schattingheeft te
betalen; colonatieum, n. de dienst, die de
bruiker verpligt is aan den grondeigenaar
te bewijzen; col®nie, f. (lat. colonia), eene
planting, volkplanting, aanbouwing, een
plantstaat, c o 1 o n ie ; in t algemeen alle van
eene gemeente gezamentlijk uittrekkende
mensclhen, om zich buiten den eigen grond
neder te zetten, om 't even of de stam van dien
nieuwen tak een gansche staat, een landschap of eene enkele plaats , een geheel
volk of eene enkele gemeente zij; ook een
bijenzwerm; coloniaal, nw lat., wat eene
volkplanting of aanbouwing betreft, van
haar afkomt enz.; coloniaal- handel, de han
coloniale waren,-delmtvokpanig;
waren uit vreemde plantstaten, vooral uit
de Indien, b. v. koff j, suiker, thee, kruide
specerijen , rijst, katoen, verwhout-rijen,
enz.; coloniseren, eene volkplanting of colonie oprigten; colonisatie, f. het heentrek
naar, nederzetten in, aanbouwen van-ken
een ander oord; colonist, m. een aanbouver, planter, burger van eene volkplanting.
Coloph®n, m. gr., het slot, de laatste
bladzijde in oude boeken , bevattende de
opgave van schrijver, drukker en jaartal,
ontstaan uit het lat. spreekwoord colophónem adelere, d. i. eene zaak voleinden, er
de laatste hand aan leggen, welk spreek
daaruit verklaart, dat de be--wordmen
woners der ionische stad Kolophon in
Klein -Azië door hunne uitstekende ruiterij
gemeenlijk de overwinning verschaften aan
die partij , bij welke zij zich aansloten;
colophonium, n. de vioolhars, Spie ;eihars
(naar dezelfde stad Kolophon zoo geheeten),
z. terpentijn; colophoniet, m. eene roodgele steensoort, aan het granaat verwant.
'

Coloquinth , f. (gr. kolókyntha, lat.
colocynthis) , de kogelronde, zeer bit-

tere en buikzuiverende vrucht van den
kolokwint-komko m mer ( cucunris colocynthis).
color, m. lat., de kleur; de schijn, het
voorkomen, voorwendsel; sub colörejuris,

onder schijn, voorwendsel van rept; cob-.
(lat. coloráre), kleuren, verwen, met
kleuren of verwen dekken; ook eenen schijn
geven, verschoonen, verontschuldigen, heman telen , verbloemen ; coloraménto, ni.
it., de manier van plaatsing, rangschikking
van schilderijen enz.; coloratie, f. de kien ring,, verwing; kleurspeling, kleurwisseling;
coloratuur, f. nw lat. Muz., eene kunstige
réren

-
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stemwending, stembuiging, een sprong of
loop, het slepen der toonen ter versiering
van het gezang; colons , pl., I-lalfturken,
mensehen, die uit de vermenging van Turken met Negerinnen ofMoorinnen zijn geteeld; colorist, m. een kleurgever, verwbereider; een goed colorist is een schilder,
die de kleuren zuiver en juist op zich-zelVen en in eene schoone verhouding tot elkander weet op te dragen; coloriet, n. it.
( colorIto), de kleurmenging, liet kunstig
mengen der verwen om voorwerpen in hunne natuurlijke kleur voor te stellen; de natuurlijke, frissche, schoone kleur; ook de
schijn, het voorkomen; bij geschriften: de
wijze van voorstelling.
Colós, colossus, m. gr. (kolossós), een
zeer groot standbeeld, reuzengestalte, een reuzenbeeld, b. v. het ontzettend groot metalen beeld der oudheid aan
den ingang van de haven van ithodus; colossen, pl., bij voorkeur de beide 18 voet
hooge standbeelden op steigerende rossen
voor het pauselijk paleis op den Monte Cavallo te Rome; colossaal, colosslisch of
colóssisch, onmatig groot, overgroot, reusachtig, meer dan levensgrootte; colossalitelt, f. de reuzengrootte, ieusachtigheid;
Colossannn, z. coliseum.
Colóstrum, n. lat., de eerste

moedermelk
na de bevalling, biest; colostrãtie, f. de
zogziekte; colostraat, m. en f. een zogziek

kind.
Colougli,

m. de zoon vaneen' turkschen

soldaat met eene algerijnsehe vrouw.
Colpalgie , f. gr. v. kólpos , boezem,
schoot, holte enz.), Med., pijn in de vrouwe
ljke scheede ; colpemphráxis, f. verstopping der scheede ; colpitis , ontsteking der
scheede; colpocële, f. scheedebreuk; col
poptösis, f. uitzakking der scheede; col
f. bloedstorting uit de scheede;-porhagie,
colporrhëxis , f. scheuring der scheede;
colpostegn5sis, f. de zamengroeijing der
scheede; colpostenochorie, f. vernaauwing
der scheede.
colportéren, fr. (colporter, eig. aan den
hals dragen, v. col, hals), met eene marskraam rondloopen, waren langs de deuren
venten. te koop bieden; colportage, f. (spr.
—tdazj'), de marskramerij, het rondventen, de kleinkrarnerij; colporteur, m. een
marskramer , straatkoopman , pakdrager
een last en waterdrager; een koopman in
oude boeken, boekenist; een rondventer van
loterijbriefjes, debitant.
Coltellâten, pl. it., eig. messteken; scherpe zetten, vinnige aanmerkingen.
Colti ofcoltis, n. fr., een hoekkabinet,
uitstek, een klein uitstekend vertrek aan
liet einde van een gebouw.
Columbarium , n. (pl. columbaria) ,

lat. (v. columba, duif), een duivenslag.; ook
eene afdeeling of nis in de oud-rorneinsche

grafgewelven ter bewaring der urnen of
aschkruiken ; columbien of colombienrood, de kleur van den hals eener duif,
duivenhalskleurig , uit donkerrood en
blaauw bestaande, loodverwig.
Columbatser mug, een voor het vee zeer
schadelijk tweevleugelig insect, inz. in Zevenbergen (Transsylvanië).
Columbium, n. een enkelvoudig metaal, ook tantalium geheeten, door H a te het en Ekeberginl8Olenl8O2ontdekt. Het werd gevonden in een stuk
erts, dat uit iViassachussets , eene provincie van Noord-Amerika , werd overgezonden. Vandaar de naam, dien het ontving ter ecre van Christophôrus Columbus.
Colunibo -wortel, de zeer specerijachtig
riekende, bitter smakende wortel, van eene
op Ceylon, in de omstreken der stad C o1 o m b o groeijende plant t die eene uitmuntende artsenij is tegen het zuur, zwakke
ingewanden enz.
Columbus, m. gr., N. H., de duiker„
een watervogel.
oluméllai , pl. lat., eig. pilaartjes,
zuiltjes; rolronde versteeningen ; colurnellãres clentes, pl., de hoektanden der paarden, die zij in het 4dejaar krijgen.
Colüren , pl. gr. (kólüroi, v. k 01 i2ros,
d. i. eigentlijk stompstaartig), Geog., jaargetijsneden twee meridianen, waarvan de

eene door de twee zonnestilstandspunten
( colures solstitiörurn) en de andere door
de twee punten der nachteveningen (colures aequinoctiurn) loopt, en die elkander regthoekig snijden.
Cöma , n. gr. , het hoofdhaar , Med., dc
slaapzucht, een ziekelijke, zeer vaste slaap,
waaruit men den lijder niet kan wekken;
coma somnoléntum , een slaap, waarin de
lijder nog antwoordt, wanneer men hein
iets vraagt , maar terstond weder insluimert; coma vigil, wakende slaapzucht,
waarin de zieke dikwijls uit zijne sluimering ontwaakt, verward spreekt, ijlhoofdig is en onder het spreken terstond weder in slaap valt; comateus, slaapzuchtig,
wat tot coma betrekking heeft.
Comb, coom ofcoomb, n.

(spr. hoorn),

eene engelsche korenmaat van 4 bushels of
schepels, = 145,39 kop.
combabiséreu of combabuséren,

iron.,

zich-zelven ontmannen, gelijk C o m b abus, een Syriër, deed, om zich bij den
koning, wiens gemalin S trato nice hij
begeleiden moest, van alle verdenking te
zuiveren; combabisch ., ontmand, gelubd.
Combattânten, pl. fr., strijders, kampvechters, weerbare mannen.
combibéren , lat., met elkander drinken; doorzwelgen; combibo, m. de mededrinker, drinkebroer.
combineren, lat. (combin are), vereeni-

COMBUREREN.

COMMAiDEREN.

en, zamen stellen; liet gecombineerde
1eger, het (uit troepen van verschillende
natiën) zamengestelde leger; ook vergelijken en berekenen; combindnclo, door
tegen elkander houden of vergelijking der
rekening; combinãtor ,, m. de verbinder,
zamenvoeger; eene l uchtverzamelplaats aan
Blaasbalgen ; combinatie en combiné
ring, f. eig. verbinding van twee dingen
( bina) in 't algemeen , verbinding van
velerlei dingen, voorstellingen, begrippen
enz.; koppeling, paring, vergeiijking en
berekening van verschillende dingen;
Math., de verbinding van eenige dingen
uit vele gegevene, zonder acht te slaan
op hare opeenvolging of orde; de verbom..
dene dingen heeten e 1 e m e n t e
comburéren , lat. (cornburre), verbranden, verbranding verwekken; ontsteken; combustibel, nw lat., brandbaar,
wat zich laat verbranden, wat vuur kan
vatten; combustibiliteit, f. brandbaarheid, verbrandbaarheid ; combüstie, f de
verbranding het verbranden, ook de brandschade ; combustlo spontana , de zelfontbranding des menscbelijken ligchaams
waarbij het ligchaarn geheel tot asch 'wordt
gebragt door een vuur, dat zich van zelf
ontwikkelt: een verschijnsel, door vele geneesheeren toegeschreven aan het misbruik
'van geestrijke dranken.
Comecia, z. ond. comes.
Comédie , z. ond. comos ; come'die a
tiroir, fr. (spr. kornecli' a tirodr), een tooneelstuk, waarvan de tooneelen, ofschoon
door eene en dezelfde plaats verbonden,
geen' zamenhang met elkander hebben,
een schuifladestuk.
Comedönes, pl. lat., eig. vreters, vraten,
slempers; Med., mededters , kleine zwartachtige, verhevene puntjes in de huid,
welke daaruit gedrukt kunnen worden, en
er dan uitzien als draden of kleine wor
men, en uit verharde lympha, met vuil
vermengd, bestaan.
Comeet, f. gr. (komëtes, v. kó m ë, haar),
eene haar- of baardster, , staartster , k om e e t, eene ster, die zich in een' zeer langwerpigen loopkring om de zon beweegt; weleer waren de kometen de schrik der bijgeloovige volksmenigte, thans zijn zij de geliefde
voorwerpen van onderzoek voor de sterre
kundigen, die met opgetogenheid in 1846
z e S dier nog vrij onvolkomen gekende ligchamen te gelijk aan het uitspansel waarnamen; cometographie, f. de staartsterbeschrjving; cometieten, pl., eene soort van
astroiten of sterresteenen , die van lange
vezels zijn voorzien, 't welk hen eenige gelijkenis met de kometen geeft.

leider, gezelschaphouder; Muz., de herhaling van het hoofdthema der fuge in eene
andere stem ; inz. het gevolg der latere
rom. keizers, van daar de titel van verscheidene hof- en staatsbeambten; in de middeleeuwen z. v. a. graaf (van daar het fransche
C 0 m t e); comes palatinus, een paltsgraaf;
comeca , 1. cometïa of comitia, f. mid.
lat., een graafschap, de regtsban van eenen
graaf.
comestibel , nw lat., eetbaar, genietbaar; comestiblen , pl., eetwaren; comestibiliteit, f. de eetbaarheid.
Comfort, m. eng. , gemak, genoegen,
rust, welbehagen, tevredenheid, troost, al
wat tot een ongestoord-en vreedzaam genot
van het leven dient ; comfortable (spr.
kómforteb'l), behagelijk, genoegelijk, gemakkelijk, verkwikkelijk, genotvol enz.
comique. comiek enz., z. ond. comos.
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come prima of c. sopra, it. Muz., als vo-

ren als boven; come sta, it., gelijk het daar
staat, zonder willekeurige versiering.
Comes, m., pl. c onies, lat., gezel, bege-

Comitaat, z. ond. comitéren.
n. fr. (v. b. lat. cornmittre,

Comité,

opdragen, aanvertrouwen), eene verzameling van beraadslagende personen of gecommitteerden, eene vergadering van onderzoekers; liet onderscheidt zich van de c o mm i s s i e meestal in zoo verre, dat het niet
een enkel geval in beraadslaging neemt,
maar de eigenschap der duurzaamheid in
zich sluit; comité secret, fr. (spr. —sekré),
in Frankrijk elke zitting der kamers, die
met geslotene deuren plaats heeft; committee general, eng. (spr. kommIttie dije'nnerel) , in Engeland het hooger en lager
huis, wanneer de gewone vorm der discussic voor eene vrijere wordt verwisseld, en
een lid meermalen het woord kan nemen.
comitéren, lat. (comitãri), begeleiden,
uitgeleide doen; comitaat, n. het geleide,
d vergezeiing ; ook een kreits,
ban of district in Hongarije.
Comita, lat., of comitiè'n, pl., volksvergaderingen bij de oude Romeinen; rijks- of
volksvergaderingen, rijksdagen.
Comitief, a. lat. (v. comes, z. a.), eene
schriftelijk opgedragene bevoegdverkla
ring, voirnagtiging, volmagt; inz. sedert de
1 4de eeuw de bevoegdheid der paltsgraven
van het keizerlijke hof om zekere ambten,
waardigheden en regten uit te deden.

ge-volg

,

commanderen (fr. commander, v. h.
lat. commendare, overdragen, toevertrou

wen, v. manclare, opdragen, hevelen), bevelen, gebieden, aanvoeren, beheerschen;
het omliggende overzien, bestrijken; cornmandânt, m. de opperbevelhebber eener
vesting , de stadsbevelhebber , stads- of
plaatsoverste, opperkapitein: commandan
f. de woning of waardigheid van den-tur,
bevelhebber der plaats ; commânde , f.
Mil., een bij- of nevenwerk bij vestingen
commandement , a. (spr. —mdng) , het
bevel, gebod; de magt om over een leger te gebieden ; de hoogte , het over-
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ieningspunt hij vestingen; conimandeur,
m. de bevelhebber, aanvoerder eener troc
penafdccling; ook de opperste eener ridderorde, of een ridder uit eene der hoogere
ordeskiassen ; commandeur- of commo
door -schip, het schip, waarop zich de bevelliebber van het smaldeel bevindt ; bij
koopvaardij vioLen het vooraanzeilende (convoy-ship, cog.), dat de andere voert en zamen houdt, en desegen een licht op den
grooten mast heeft; commando, n. het bevel, de hoogste magt, liet regt om te bevelen ; ook een afgczonden troep of bende
soldaten; Mere., de last, debestelling; cornmando-fluit, eene metalen fluit, vaarvan
men zich op zeeschepen tot het bijeenroe
pen der matrozen bedient; commando -staf,
de staf des veidheers, het teeken zijner op-

Comménde, commenderie, f. (mid. lat,
commencla, van het lat. comsnenclãre, aanvertrouwen, opdragen), oorspr. de voodoopige overdragt van eene opengevallen pre
bende aan eenen geestelijke tot aan hare
wedervervulling; vervolgens in 't algemeen
de prove, ordesprebende; het gebied eens
orderidders; commendãtor, mid. lat., of
commendataire, fr. m. een provenier, een
abt, prior enz., die de inkomsten vaneen
geestelijk goed geniet, bezitter eener prebende is; commenthür of kom th ur ,, m.
hoogd. (spr. u als 0e; mid. lat. commendarius, fr. commandeur), een ordes-provenier, de bevelhebber eener orde.
commendéren , lat. ( comrnenclãre )
aanbevelen ; comrne\ndãmus , wij bevelen
hem aan, het formulier, waarmede de bisschoppelijke of pauselijke inwilliging tot de
keus van eenen candidaat gegeven wordt;
commendãtie, L de aanbeveling, aanprijzing; het gebed voor eenen gestorvene.
Commensãlis of commensaal , in. nw
lat., de díschgenoot, kostganger.
comrnensurãbel, uw lat. (v. cum, met,
en mensüra, maat), hetgeen zulk eerie verhouding tot een ander ding heeft, dat het
eene met het andere of beide met dezelfde
maat kunnen gemeten worden; zamenmeetbaar, gelijkmeetbaar of-uitmeetbaar; cornmensurahiliteit , f. de gelijk- of zamen
meetbaarheid, de geschiktheid om met eene
zelfde maat gemeten te worden.
Comment , fr. (spr. korndng) , hoe , op
wat wijze, waarom? (In Duitsehiand wordt
dit woord als subst. m. gebruikt in de beteckenis van: gewoonte, gebruik, manier,
heerscbende toon onder de studenten, en
dan kornme'nt uitgesproken).
Commentair , m. lat. (commentarius,
V. mens, verstand), de verklaring, uitlegging, opheldering; een boek, waarin allerlei
gedachten en opmerkingen worden aangeteekend, een memorieboek; voorts een geschrift, dat tot uitlegging van een ander
dient; commenteren (comrnentãri), verklaren, ophelderen, met uitleggingen voorzien , b. v. een boek ; comrnentãtie , £
verklaring, opheldering ; commentator,
m. een uitlegger, verklaarder, schrijver van
verklaringen, aanmerkingen enz.

perste waardigheid

; commando -woord,

het beveiwoord , op hetwelk eene handgreep of eene beweging moet gemaakt wor-

den.
Commandite , f. (it. comrndndita , fr.
ociété en commandite spr. —any komangcilet') , Mere. , eene hathlelsvereeni ging, een stil gezelschap van handelaars,
welker medeleden slechts hun geldelijk aandeel toebrengen, zonder werkelijk deel aan
de zaken te nemen, terwijl een ofmeer verantwoorcielijke handelaars (insgelijks e omm a n d 11 e, fr. associe çje'rant of comple'mentaire, genoemd) de werkzaamheden verrigten; ook een hijhandel, door een handeishuis in eene andere plaats opgerigt
associe en commanclite, z. associé; cornmanditair, m. fr., een medelid van eenen
cominandieten handel, de grondlegger, het
hoofd van een handelshuis, dat door eenen
gevolmagtigde wordt bestuurd; comman
diet of commanditIst . m. hij , die voor
zijne eigene rekening aan een ander Waren bestelt.
Ccmmando, z, ond. commandéren.
commeclia deli' arte, it., z. ond. comos.
comnie ii faut. fr. (spr. kosnm ifó), gelijk het behoort of past, naar behooren, in
orde, best, netjes, voorbeeldig enz.
Comrnelmne, 1. Bot., een plant in Âmerika en Japan, uit velker bloembladeren
men eene soort van ultramarijn -verw bereidt, zoo geheeten naar dcii nederlandschen kruidkenner, J o a n n e s C o m m e1 i n in de 1 7de eeuw, die den Amsterdamschen Jiortus medicus aangelegd en eene

historia plantãrurn daarvan geschreven
heeft.
commernoréren , lat. (cornmemorãre),
zich bezinnen, bedenken; vermelden, verhalen, gedenken; commernorãbel, gedenkwaardig ; cornmemorâtie, f. de gedachtenis, herinnering, vermelding; de aanroe
ping der heiligen in 't gebed ; comme moiatio omnzumfidehum, het feest aller
zielen.

167.

-

Commenthur, z. commende.

lat., eene verdichting,
onwaarheid, leugen ; commentiUa emUo,
z. emtio commentitia.
Comméntum, n.

Commerage, z. ond. comrnère.
Comrnercurn , n. , lat., commerce , m.
fr., de handel, koophandel, liet handelsverkeer, de koopmanschap, nering, comm e r e i e ; de omgang, het verkeer, de gemeenschap; de wederzijdsche verhouding;
commerce , n. een zeker kaartspel, waarbij
kaarten geruild worden en dat met een wil-

lekeurig getal personen kan gespeeld wor
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den, een gezelschapspel; commercren,
fr., handelen , handel drijven; commerça

brood; commisvoyageur, m. fr. (spr, komi
voajazj—), een reizend handeisbediende;
cornrnissãris, m. (n\v lat. commissari'us,
fr. comniissaire), een gelastigde. volmagthebbende; opzigter, bezorger, aanteekenaar
van brieven, goederen enz. aan de veren;
commissarius perpetIius , een voortdurend, aanblijvcnd zaakvoerder, gevolmagtigde enz.; cornrnissariaat n. het amt,
liet kantoor van eenen commissaris ; de
duur van zijnen diensttijd; cornrnissie, f
( fr. commission, spr. komisi-thig), de aan
een ander opgedragen last, taak, bestelling, boodschap; de personen, die in last

b1e fr. (spr. - sdbl) verkoopbaar, tot

omzetting in den handel geschikt; tot
gezelligen omgang geschikt, toegankelijk,
gedienstig, hupsch in den omgang; cornmercie-tractaat , n. een handelsverdrag;
cornrnerciëel , fr., wat tot den handel behoort, b. v. commerciële profijten, ban-

deisvoordeelen enz. ; commerciellement,
fr. iNeol. (spr. —máng), op koopmanswijze,
naar koopniansstijl.
Cornrnère, f. fr., de peetmoe;, doophefster; eene babbelaarster, klappei ; commerage, f. (spr. —rdazj'), het geklap, de
stadspraatjes, oudwijvensprookjes.
Commettant commies , enz., z. ond.
committeren.
Cornrnilitönen , pl. lat. (commilito, pl.
commilitönes) , eig. medestrijders, wapen-

broeders ; schoolgenooten, medestudenten,
inz. aan hoogescholen.
cornrninéren , lat. (cornminãri) . dreigen, bedreigen ; cornrninãtie , f. de bedreiging, waarschuwing; cornrninãtor, m.
de bedreiger, waarschuwer ; cornrninató
risch , bedreigend, waarschuwend.
ComminIster ,, m. lat., de titel van de
bisschoppen van wege den paus.
cornrninuéren, lat. (comrninure), verminder e n, verzwakken; verbrokkelen; cornrninütie, F. Chem. Pharm., het fijnstooten.
commiscéren, lat. (commiscëre),vermen-

gen; commiscibel, vermengbaar; commixtie, f. de vermenging.
Cornrniserãtie , f. lat. (conirniseratio)
de ontferming, het erbarmen, medelijden;
cornrniserãbel , medelijdens- , bekiagens
waard ; cornrniserãtor ,, m. de erbarmer.
Commissariaat, commissaris , enz., z.
ond. committeren.
Cornrnissuur, £ lat. (cornmissi2ra), Anat.,
het punt, waar twee deden zich vereenigen; zoo noemt men cornrnissuur der oogleden, der lippen enz. de hoeken, welke
zij ter plaatse hunner vereeniging vormen;
de zamenvoeging, voegnaad.
committeren . lat. (co7nmittre), last
geven, aanvertrouwen, volmagt geven; coinmittént, cornrnettánt, m. de lastgever, hij,
die aan een ander iets opdraagt, volmagt geeft; gecommitteerde, m. de lasthebber, hij, wien de verrigting eener zaak
OP last of op rekening van anderen is opgedragen; commies , m. (fr. commis), een

zaakbezorger; een handelsbediende, kantoorschrijver, factoor; een lands- of stadsbeambte, die tegen smokkelarij moet Waken, een accijns- of impostwachter, gem.
verklikker ; nog wordt het woord eo inmies gebruikt in zamenstellingen en wel
van dingen, welker vervaardiging en levering aan anderen bij menigte wordt opgedragen , h. v. commiesbrood , soldaten.

-

hebben zekere zaak gemeenschappelijk uit
te voeren, te onderzoeken (vgl. comité);
ook hetgeen een koopman voor de bezorging eener zaak aan zijnen lastgever in rekening brengt; commisso feudi, de verbeurte van het leen; commissie-boek, n.
het bestelboek, 'waarin de bestellingen of
commissiën worden opgeteekend; commissie -brief, de brief, waarin de uitvoering
van eenen last wordt opgedragen; commissie -bureau, n. eene inrigtìng, een kantoor, waar tegen zekere betaling lasten
bestellingen of commissiën worden aangenomen en bezorgd; commissie-goed, varen, boeken die een koopman, een boekhandelaar voor rekening des eigenaars verkoopt; commissie -handel 9 de handelstak,
die hoofdzakelijk bestaat in het bezorgen
van zaken voor rekening van anderen tegen
geëvenredigde percenten; commissionair,
m. fr., een lasthebber, zaakvoerder, inz. in
bepaalde gevallen, vooral van koophandel;
die de commissiën of bestellingen voor een
handeihuis, eene fabrijk enz. opzoekt, aanneemt, bezorgt, ook wel iemand, die men
tot het doen van boodschappen gebruikt;
commissoriaal, belast, aan eene commissic in onderzoek gegeven.
commocla, commodans, commode, z. ond.
commodum.
),
Commodore, m. eng. (spr. komrnodóor

Mar., een titel, dien men in Engeland iNederland en Amerika aan iederen scheepskapitei of ander' zeeofficier geeft, die, zonder
admiraal te zijn, over een klein smaldeel,
ook wel over een enkel schip, gezag voert;
en niet onder het opperbevel van een' ande,

n

ren officier staat; commodoorschip, z. v. a.
commandeurschip.
commódum, n., pl. commóda, lat., voordeel, nut, gemak; commJdumpossessiönis,
Jur, liet voordeel, dat aan het bezit eener
zaak in regten verbonden is; cornmódum
pubUcam , n. bet algemeene, openbare,

nut, liet gemeene best; c. rei venclitae, het

vruchtgebruik eener verkochte zaak; cornmode, ft. (lat. cornmódus, a, urn), gemakkelijk, gepast, geschikt, passend, gemaklievend; cómmodo, commodaménte of cornmodétto, it. Muz., in gemakkelijke bewe
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ging ; commode , f. fr.

,

eene ladekast,

schuifladekas, latafel; commoditeit, f. fr.,
liet gemak; de gemakkelijkheid, goede gelegenheici; commodte's, pl. fr. het geheime gemak, sekreet ; ook allerlei kleinighe en tot gemak in eene huishouding.
Commoners, pl. eng., studerenien van
den 2clen rang op de engelsehe hoogescholen; commons, pl., de gerneenen; iiiedeleden van het larerIiuis in Engeland.
commonéren, lat. (commoliëre), herin
neren, aanmanen; commonitie, f. de heri nneri ng, aanmaning; commonitorum, n.
een herinnerings- , aanmaningsschrijven ,
een maanbrief.

d

ij

commoréren ,

lat. (commorãri) , zich

aan eene plaats ophouden, toeven, verwijlen.
commovéren, lat. (comrnovëre), bewegen, roeren, aandoen, treffen; commötie,
f. de beweging, gemoedsbeweging, aandoefling, ontsteltenis; Med., schudding, b. v.
van de hersenen, het ligchaam, de borst.
Commun, fr. (spr. koms'ing, v. h. lat.
comminis), gemeen, laag, slecht; gemeenschappelijk; als subst. het gemeene volk,
de gemeene man; commune, 1 de gemeente
van stad of dorp; eommuneros of negros
of zonen van Padilla, pl. , aanhangers
der vrije staatsregeling in Spanje; communThus locis, lat., gemiddeld; communicé ren (lat. communicaTe), mede deden; gemeenschappelijk het h. avondmaal gebrui
ken, liet naehtmaal vieren (ook wet cornmunieren); communicëtur parti adversae

in copie , lat. Jur. , aan de tegenpartij
schriftelijk mede te deden; cornrnunicãbel, mededeelbaar, vereenbaar; communicant, m. een deelnemer. inz. aan 's Heeren
avondmaal , een avondniaalganger; cornrnunicãturn ofcomrnunicaat, ri. een medegedeeld, een ter l)eantwoording medege
deeld geschrift; cornrnunicãtie, f. de mededeeling , deelachtigmaking , kennisge
ving; Mil., de vrije toegang of verbinding
van verschillende punten, de on helemrnerde gemeenschap; communicatie lijn verbindings- , gemeenschapslijn; cornrnunicatief, mededeelzaam , zich gemakkelijk en
gaarne mededeelend, tot mededeeling geneigd of g ewoon zich mede te deden; cornnsiinie, f. (lat. communie), 1) de gemeenschap, het gemeenschappelijk bezit , gerneenschappelijk leven; van daar b. v. cornmunlo bonörurn, gemeenschap van goederen; 2) het h avondmaal, de viering der
kerkgemeenschap ; van daar cornrnunieboek, het biechtboek, voorbereidingsboek
tot het avondmaal; communie-tafel, de tafel, die den hervormden tot altaar client
cornrnuniteit , f. (lat. communitas) , het
gemeenschappelijk bezit, de gemeenschappelijke deelneming; ook het gemeene red;
op vele oude hoogescholen een gebouw,
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waarin een deel der leermeesters en stitdenten gemeenschappelijk kost en inwonin g ontvingen.
cornrnutéren,

lat. (cornmutãre), verrui-

len, verwisselen; cornrnutãtie, f. de verruiling, ruil; de verandering, verwisseling
b. v. van straf [ihet., de omwending, eene
figuur, bestaande in de omkeering van een'
aangenomen stelregel , b. v. b e 1 o ft e
maakt schuld, schuld maakt he1 of t e; Astr., een hoek in het middelpunt
der zon, gevortd tusscheii de plaats der
aarde en die van eene planeet, tot de ecliptica over gebragt.
Cornnënen, pl., een uitgestorven geslacht van beheerschers over het byzantijnsche keizerrijk (v. 1057 tot 1204).
Cörnos ofcornus, m. gr., een feestgelag,
gastmaal, vrolijke partij; Myth., de god der
gastmalen, nacht t esten en der vermaken
over het algemeen; cornmdie (gr. köinö
dia, lat. comoefDa), of fr. cornédie, i 1. cornme'lia, f. schouwspel, inz. blijspel in tegenst. met t r a g ce d i e; commedia deli' acte,
it., een voikstooneel, een kluehtspel voor
de vuist met staande karakterrnaskers; co-

mecliânt, m. (it. cosnrnedtdnte, fr. come'dien), een tooneelspeler; cornïcus of
mick , m (gr. kdrnikós) , een blijspel-

dichter, tooneelspeler voor grappige, lachwekkende rollen; cornisch, bljspelmatig;
vrolijk, verlustigend, schertsend, grappig,
koddig, lachwekkend, kortswijlig.
Cornpaan, cornpang, m. eene indische
zilvermnnt, ongeveer = 22 centen.
cornpaciscéren, lat. (compacIsci), met
elkander een vergelijk treffen, het in eene
zaak eens worden; aan het vredewerk deel
nemen; compaciscént, m. iemand, die tot
eene schikking, een vergelijk toetreedt,
inwilligt, een verdrag- of vredesluiter; cornpacturn of compact, n. het vergelijk, verdrag , de overeenkomst ; pl. compacten,
vergelijking,spunten.
cornpáct, lat. (v. cornpingre, zamen
voegen of -pakken), digt, vast ineen gedrongen, in een kort bestek bijeen gevoegd;
Phil., een begrip, dat vele kenmerken heeft,
een veel omvattend begrip; corn?acaat,
n. eene handeling tusschen twee of neer
personen, die een verdrag pacturn)sluiteui;
dat verdrag zelf; cornpactiel, di g t zamen
gevoegd, kort en dik.
Compagne, f fr. (spr. kongpcmnj'), de gezelschaphoudster, gezellin, genoot; medehulp, speelnoot, vriendin, echtgenoot, gade; compagnon, m. (spr. kongpanjóng),
oudtijds kompaan (uit Ii. mid. lat companis

ofcosnpagdnus), een genoot, makker, mcdgezel, medehelper, dee nemer, deelhebber,
nevenman, medearbeider, hulp, deelgenoot,
ambach tsgeze!, handelsgenoot, vennoot; vgl.
associé; compagnonnage, f. (spr.—nciaij').

de leerjaren; de bijeenkomst, vereenioing
22
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der arnbachtsgezellen ; compagnie,
(spr. lcongpanjie), het gezelschap, de gemeenschap, verbinding, vereeniging, makkersehap, odt. kompaanschap; zamen hance1drjvende personen eene maatschappij
van kooplieden, vennootschap, handelmaatschappij (afgek. Comp., (7p., Cpie of Ce);
Mil., eene afdeeling soldaten onder het hevel van eenen kapitein, met de onderofficieren van 100 tot 200 man sterk, eertijds een
liopmanschap , vaandel, vendel; de oosten westindische compagnie, handelmaatschappijen, die in onderscheidene landen
van Europa sedert de 1 7de eeuw ontston
den en van de regering het uitsluitend
regt verkregen om in Azië en Amerika
voikpiantingen aan te leggen, handeisver
dragen niet de inboorlingen te sluiten en
zelfs veroveringen te maken (de neder].
oostind. comp. werd in 1602, de westind.
in 121 opgerigt; beide gingen in liet laatst
der I 8de eeuw te niet) ; compagnie-biljetten, P1 schuldbekentenissen van eene
handelmaatschappij hij opneming van ka
pitalen, die als gereed geld in omloop konico; compagnie-conto, n. Mere., de afzonderlijke rekening van eenen deelgenoot
in liet grootboek eener vennootschap.
Cempang, z. compaan.
compareren, 1) lat. (comparãre), vergelijken; comparãbel, lat. of comparable,
fr., vergelijkbaar; comparãtie, f. de vergelijking, gelijkenis; Gram., de vergelijking
van vele begrippen ten opzigtevan eene hun
gcnieene eigenschap ende uitdrukking van
hunne verhouding door de vergelijkingstrappen der bijvoegeljke naamwoorden
comparatio li'tterãrumn, lat. Jur., de vergelijking v. Ii. geschreven schrift, van de hand,
van de schrifttrekken ; en comparaison

matig aldeelen of rangschikken), het inrijden der ridders hij quadrillen (z. a.) tot
hetcaroussel; compársen, pl. fr., op het toonee de stomme personen, doorgaans geene
tooneelspelers , vgl, statisten; coniparse.
ne, f. de inrigting van den tooneeitöestel,
de schikking ti er tooneelen.
Compartimenten, pl. mid. lat. (fr. cornpartiments) , regelmatig afgedeelde vakken.
Compascuiium, n. lat. Jur., de gemeene
weide; compascui jus, n. Jur., het driftregt, liet regt om op eens anders grond vee
te drijven.
Compastor, m. nw lat., een niedeprediker , medepastoor, hij- of hulpprediker.
compatéren , lat. (compãti), medege
voel of medelijden hebben ; zamen stemmen; hij elkander passen, -vvel overeen komen, zich wel verdragen; compatissânt,
fr. medelijdend, deelnemend, meewarig;
compassie, f. lat.. liet medelijden, mededoogen , de meewarigheid; compassibiliteit , f. uw lat., de medelijdendheid ; compatible (compatibel), fr., vereenbaar, verdrageljk, zamen passend. doenlijk, geschikt,
gevoegelijk; compatibiliteit, f. de vereen
baarheid b. v. van twee openbare ambtsbedieningen in eenen persoon, ov.ereenkomst
van twee dingen, gelijkvormigheid, geschiktheid.
Compatriot, m. nw lat., een landsman,
landgenoot, medevaderlander.
Compeditus , m. lat. Jur., een geboeide,
inz. een' die voctboeijen aan heeft, in den
stok is gesloten.

ft'. (spr. ang konparézóng) , in vergelijking; sans comparaison fr. (spr. sang—),

zonder vergelijking; zonder misbruik der
vergelijking, zonder verdere of nadere toepassing of gevolgtrekking ; comparati
-

vus of comparatief, m. lat. Gram., de

vergelijkende trap, de tweede of middeltrap, z. graad; comparatief, vergelijkenderwijze; ook z. v. a. specifiek ; coinpa
ritor, m. een werktuig tot meting van het
kleinste onderscheid tusschen twee uitgebreidheden.
compareren, 2) lat. (comparere), verschijnen, zich voor het geregt stellen;
parent, m. Jur., de verschijnende, de voor
dc regthank aanwezige; comparenini,
het gehod ter in hechtenis neming door een'
geestelijken regter aan een' wereldlijken
tegen eenen in den ban gedanen persoon;
comparitie, f. de verschijning voor het geregt; ook cciie bijeenkomst ter beraadsia
verschij--ginweszak,hjle
nendcn belang hebben.
Ccznpârse, f fr. (v tosnpartzr, d. i. even-

compelléren , lat. (compellre) , aan-

drijven , aanhouden, dwingen; liet corn-.
pélle, een aansporings- of dwangmiddel,
prikkel, spoorslag; compelle intrãre, dwingt
hen binnen te komen, de bijbelplaats (Luk.
XIV, 23), 'naarop de arglistige pros clietenmakerij (z.a.) berust.
Compendium, n. lat. (v. h. niet gebruikelijke compeinThre, dat oorspr. mede-of
afwegen beteekent, waarbij men dan wel
door allerlei kunstgrepen een klein voordeel zoekt te behalen), eig. voordeel, dan
afkorting, verkorting; eindelijk een kort
begrip, handbock, leidraad, leerboek, zakelijke inhoud of uittreksel van den hoofdinhoud cener wetenschap enz. ; compen
diens , kort, afgekort, zaamgevat , ineen
gedrongen, gemakkelijk; conipendiãrisch,
nw lat., bij wijze van uittreksel.
compenseren, lat. (conpensãre . eig.
tegen elkander afwegen 1, vergoeden, vereffenen, tegen elkander opwegen, elke der
partijen hare kosten laten dragen; Mere.,
door tegenrekening afmaken , uitdelgen,
vereffenen ; compensãtis expel nsis , met
wederzijdsche vereffening der kosten, on
der gelijk dragen der kosten; compensãbel , vercifenbaar ,, vergoedbaar ; compen-
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tie , f. de vergoeding cener zaak door
eene andere , de afrekening , vereffening,
tegenrekening, wederzijdsehe opheffing van
de eene schuld door dc andere, vergoeding,
kosten vergocdng.
Compere, m. fr. (spr. kongpér'), de gevader , doophelfer. peeL ; slimme gast, vrolijke snaak ; oompérage , 1'. (spr. —rdazj'),
het gevaderschap , pcetschap de geeste
lijke maagscliap of verwantschap.
Comperenainãtie , I: lat. (v. perendie,

overmorgen), verschuiving tot op den 3dcn
dag; Jur. , de wederzijdsche verinaning
aaii partijen om op den 3den dag voor het
geregt te verschijnen ; de herhaalde opvat cner rcgtszaak ; comperendinãtor,
m. hij, die, om een uitstel te weeg te bren-

tung
c

gen, wat nieuws te berde brengt.
compérte , lat., van goeder hand, zeker.
Coznpeséren , flW lat. , in het kadaster
opnemen.
vompetéren , lat. (cornpet é re), regtma-

tig toekomen, toestaan, passen, bchooren,
betamen ; mede dingen , mede naar iets
staan ; competent, bevoegd of geregtigd,
behoorlijk, geldig, wettig, aanspraak hebbend; forum comp tens, n. eene regtma-

tige , bevoegde of geldige regtbank , voor
welke men verpligt is te verschijnen ; ju
dex cornptens of competénte regter, een
bevoegd regter ; competent, m. een mededinger ; medeaanzoeker naar een ambt;
competenta , pl., toe te stane regten,
voordeelen enz. ; competéntie, f (conipe
Centia), de bevoegdheid, geregtigdheid, het
regt , b. v. om over iets te oordeelen ; het
medeaanzoek, de mededinging, het wedijverend streven van verscheidene perso
nen naar een gemeenschappelijk doel, b. v.
naar ambten enz. ; ook datgene, wat eenen
schuldenaar tot zijn levensonderhoud wordt
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complaisant , Ir. (spr. lcongplêz (t' ng),
gedienstig , dienstwillig , dienstvaardig,
aangenaam , inschikkelijk, toegevend hoffelijk, beleefd; als subst. : een oogendenaar, kruiper; complaisance, f. (spr.
kongpidzdngs'), de gedienstigheid, dienst
willigheid , beleefdheid, een vriendelijk,
hoffelijk, wellevend gedrag.
complanéren lat. (complanare), effenen , gelijk, vlak maken; slijpen; cornplanãtie , f. de eflening , slijping ; Geom.,
de inhoudsbepaling van gebogene opper
vlakten, of de vergelijking van den inhoud van een krom vlak met een effen.
complectéren , lat. (coneplécti) , zamen vatten , omvatten , bevatten , in zich
besluiten; ook begrijpen, verstaan, met
het verstand bevatten ; complex (cornplexus, a, urn), zamen gesteld, onderschei
den dingen in zich bevattend; ingewikkeld,
verward; cornpléxus, m. de omvang , het
inbegrip; cornpléxie f. (lat. complexio), de
. omvatting, zanienvatting; Math., de zamen
stelling, rangschikking van vele zamenstellende elementen; de ligchaamsgesteldbeid,
gezondheidsaanleg gestel, gemoedsgesteld heid, temperament, de gelaatskleur , het
-

uitzigt.
Compleménturn of complernént ,

fl

lat. (van cornpkre, vullen, vol maken),
de aanvulling, voltooijing , het aanvulsel;
Geom., datgene wat een' scherpen of stompen hoek tot een' regten maakt; arithmetiseh-complement, een getal, dat ten
opzigte van een ander getal ontstaat, wanneer men elk cijfer van 9 en het laatste aan
deregterhand van 10 altrekt, b.v. van 1.375
is het arithm. compl. 6725; complementair of complementartus , nw lat., een
plaatsbekleeder , bestuurder, beheerder of
gevolmagtigde van een handelshuis ; vgl.

toegelegd ; coppetentieregt (lat. benefi-

commandite; complementair-dag . de

bevallig, aangenaam, liefelijk voor te dragen.
compiléren , lat. (v. coinpilãre, zamen
persen als in eenen vijzel, pim), Litt., het
vereenigen, zamen brengen, verzamelen van
hetgeen in andere boeken staat tot een
nieuw geheel ; comp il ãtie, f. het zamengeraapte , het uit allerlei schrijvers bijeengebragte en zamerigevoegde , het verzamelwerk (zoo is deze Kunstwoordentolk
uit den aard li®oMzakeiijk eene compilãti e) ; compilãtor, ei. een verzame
, bijeenbrenger , afschrij ver , iii tselirij--Jar,
ver van stukken uitallerlei schrijvers, een
boekenmaker.

volledig, voltallig, vol maken, aanvullen,
tot een geheel brengen; completering, f.
de aanvulling , volrnaking ; compiëte , f.
het laatste dagelijksche biduur in de kloosters, het slot van de dagelijksche godsdienst

aanvullingsdag in febeuarj van een schrikseliuldenaar, die zijn geheel vermogen aan keljaar , zijnde de 25ste dier maand; cornzijne schuldeisehers atstaat om daarvan pleet, lat. (completus, a, urn), volledig,
het volstrekt noodige tot zijn levensonder volkomen, geheel, vol, voltallig, inz. van
houd af te zonderen.
boeken, waaraan geene deden, bladen of
compiace'vole, it. (spr. - tsjéwoie), Muz., platen ontbreken ; completeren, nw. lat.,
ciurn competentiae), het regt van eenen

compingéren, lat. (compingre), zanen

binden , -hechten , -voegen.

bij R. K.; cornpIetorurn , n., z. v. a. cornplte; ook een aanvullings-, voltooijings
schrift.
complex, complexie, eornplexus , z.
oud. complectéren.
complic eren , lat. (coenp li cäre), erens

mede vermengen, verwikkelen, verwarren;
gecompliceerd, ingewikkeld; za m en gesteld,
moeijelijk , bezwaarlijk; een gecompliceerd
proces, eene verwikkelde, zeer zamenge
stelde regtszaak ; gecompliceerde zink-
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ten, dezulken, welker verschijnselen met
elkander in geen behoorlijk verband staan;
complicatie, f. de ingewikkeldheid,. ineenvlechting, zanienloop van verscheidene
dingen van verschillenden'aard; complices
delicti, lat. (van het sing. complex, mede
verwikkeld), of complices, fr. (spr. kongpiles'), pl. , medesep uldigen , medepligtigen , medeboosdoeners; compliciteit, F.
nw lat., de verwikkeling, deelneming aan
Gene misdaad, medepligtigheid.
Complimént , n. fr. ( v. plier, buigen),
eig. cone buiging , neiging , knik ; oncig.
de aanbeveling , verklaring van achting,
hoogachting, eerbied; de begroeting ,
groet ; ook iets vleijends, aangenaams,
verpligtends, aardigs in woorden, dc wel
-levndhisbtug,ewordnlf
pligtplegingen, b. v. hij maakt veel complimenten, d. i.. pligtplegingen, overtol
beleefdheden, woordenkraam, vleijende-lige
betuigingen ; complimentéren, begroeten,
verwelkomen, beleefdheid bewijzen , iets
aardigs, verpligtends zeggen ; complimentarius, barb. lat. of complimenteer, m. fr.
(spr. kongpli'znangt--), een buigingmaker, vleijer, overbeleefd mensch, strijkvoet,
knipmes.
Complimentaire , beter complementaire ,. z. ond. complementum.
Complót , n. fr. (misschien van pelote,
kluwen, bal, klomp : com-peloter, als 't
ware zich tot een' bal of kluwen vormen),
cene geheime verbindtenis tot Gene strafbare onderneming, zamenzwering, zamenrotting, sluipverbond , bende, rot; oom
zich in het geheim tot iets-plotéren,
kwaads verbinden , zamen rotten , eenen
aanslag smeden, iets heimelijk brouwen ;
comploteur, m. een zamenrotter , aan
kwaadbrouwer.
-slagniker,
componéren , lat. (componere), zamen
stellen, vereenii;en; Muz., opstellen, op noten brengen, toondichten ; eomponénde, F.
it., de som, die men aan het hof van Rome
betaalt om Gene dispensatie of de aan
brieven' tot eenig geestelijk ambt-steling
te verkrijgen ; componist, m. nw lat., Muz.,
een toonzetter, toondichter , iemand, die
dichtstukken op niuzijk brengt; componium, n. lat. - Muz., een cylinder-orgel,
dat, door zijn eigen mechanismus, de wijsjes , die men liet laat spelen, onbepaald
doet afwisselen of variëren ; componáster,
m. een slechte toonzetter, erbarmelijk componist; compositie, f. lat. (cornpositío),
de zamenstelling, de vermenging van metalen ; het metaalmengsel; het uitgewerkt
stuk ; het verstandsvoorthrengsel ; de ordening van eene schilderij ; Muz., de toon
kunst om woorden op gepaste-zeting,d
muzijk te zetten ; een muzijkstuk ; Jur.,
een vergelijk, verdrag; compositio amicabu is. f. eene -minnelijke schikking; com-
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posi •te , lat., in goede orde ; oorpositeur,
n. fr., zamensteller, inz. een letterzetter ;
compositie-waren, zamengestelde of uit
verscheidene stoffen bestaande waren, inz.
chemische voortbrengselen ; compositum,
n. iets zamengestelds, een mengsel ; Ui'am.,
een zamengesteld - woord (verbum compo-

situm) ; ex composito, lat. Jur., naar afspraak of overeenkomst; composteur, m.
fr., de zettershaak, dc haak, die bij het
letterzetten wordt gebruikt ; composto , it.
Muz., gezet, gedicht.
comportéren, fr., schikking maken, liet
zamen eens worden ; comportáble, verdragelijk, schikkelijk; comportement, n.
(spr. — mag), de wijze van handelen, gedragen, het gedrag, de levenswijze.
compos, lat., eener zake magtig; compos
mentis, zijns eerstands magtig.
,

Compositie, compositum, z. ond. componeren.
Composséssie , f. nw. lat., -het medebezit,
de medebezitting ; compossessor , m. de

medebezitter.
Compost, n. (uit het lat. compositum
zaamgetrokken), een middel van beniesting, mengsel van aarden en mergelsoorten
met den afval van dieren en planten.
Compote, F. fr. (spr. kongpót'), gew. cornpot, n. (uit het lat. compositum, d. i. zamenstelsel , mengsel), ooftmoes,- appelmoes,
en gestoofde vruchmet suiker ingemaakte
g
ten; compotière, F. (spr. —tier' ), eig. cornpotier, m. (spr. —ti -é), Bene fruitschaal,
waariningemaakt
ooft op tafel wordt gezet.
i

Composteur , composte, z. ond. componeren.
comprehendéren , lat. (comprehendére),
zamen vatten , bevatten , begrijpen ; eomprehensibel, begrijpelijk, bevattelijk, ver
comprehénsie, F. het vermogen-stanbr;

om te begrijpen, het begrip, de bevatting;
de bevattingskracht.
compriméren, lat. (comprinaére), zamen drukken, zamen persen; oneig. bedwingen, in toom houden ;. beklemmen , b. v.
het hart; comprés (lat.eompressus), eig.
ligt , zamen gedrukt, ineen gedrongen ; bij
letterzetters: zonder interliniën tusschen de
regels, zeer digt ineen gezet werk , gelijk
b. v. de druk van dit werk; compresse, F. fr.,
een zarnen8evouwen lapje op eene wonde,
drukdoekje; compressibel, nw lat., zamendrukbaar; compressibiliteit , F. de zamen
com--drnkofpesbahilgcmn;
-

préssie, F. lat.

(compressio),. het zamen -

drukken, persen, de verdigting (der lucht
enz.) ; compressie -machine , f, een ver
-digtnswerkuig,nrtig(dogaans eene luchtpomp) , die tot verdigting
of zatnenpersing van veerkrachtige, vloeibare stoffen dient; compressorium, n. nw
lat. Chir., het drukverband.
comprobéren , lat.' (comprobáre), mede

COMPROMITTEREN.

CONCAMERATI ONES.

billijken, goed keuren ; comprobãtie , f. de
medebillijking . goedkeuring.
compromittéren, lat. (comprornittre),
cu ff . elkander eene wederzijdsehe belofte

die met dwang de belastingen inden en het
volk aan de publieke werken tot vlijt aanspoorden ; compu1sorum , n. of litt?rae
compulsoitales, pl., een dwaiigbrief, aanmaningsbevel, dringend schrijvers van een
ilooger geregtshof aan een lager om de bslissirig eener zaak te bespoedigen enz.
Compunctie, f. nw lat. (v. eompungre,
steken, krenken) , de verbrijzeling , vermurwing des harten, innig, bitter berouw
over bedreven zonden.
Coznpurgatöres , Pl. lat., medezuiveraars, personen, die de waarheid van eenen
eed, door een ander gedaan, met eenen eed
bevestigen.
computeren, lat. (computãre) , een'
overslag maken, uitrekenen, bijeen rekenen; coinputãbel, bereken baar; computtie, f. de overslag, de uitrekening, berekefling, bijeenrekening; computist , m. uw
lat., een jaarherekenaar, de berekenaar van
den kerkelijken almanak; ad computum,
lat., op rekening, in rekening.
Comte, m. fl. (spr. kongt'; van het lat.
comes, z. a.), een graaf; comtesse, f. (spr.
kongtess'), eene gravin, gravendochter.

doen ; Jun, iemand tot seheidsregter kie

zen ; hew (door het noemen van zijn' naam)
in het geval brengen, dat hij in eene zaak
verwikkeld wordt; iemand mede verantwoordelijk maken, hem in bet speL de besloinmering trekken, hem aan eene verantwoording, verlegenheid, netelige omstandigheid
blootstellen ; zich ofzijne eer enz. compromittéren, die op liet spel zetten , bloot
geven, aan benadeeling wagen, in gevaar
brengen ; compromittént , m. iemand, die
bij eene betwiste handelszaak zijnetegen
de uitspraak des-partijoes,hn
regters te onderwerpen ; comprmis , ii.
lat. (compromIssum) , eig. wederzijdsehe
belofte, overeenkomst; inz. Jur., het beroep op het oordeel en de uitspraak eens
seheidsregters, of de overeenkomst tussehen
geschilvoerende personen , om de beslissing
van hun geschil, buiten vorm van regten,
aan een' derde op te dragen ; comprornissarius ni. nw lat., zulk een scheidsregter; compromissor, iii. een medeborg, hij,
die met een ander voor iemand goed spreekt.
Compromotionãlis, m. nw lat., een medebevorderde, gelijktijdig bevorderde ; gecompromoveerd, mede bevorderd enz.
Compte, m. fr. (spr. konyt', v. compter,
tellen, rekenen, uit het lat. computare),
rekening, betaling, rekenschap; compte de
gain et deperte, spr. —cl'ghèng e d'pe'rt'),
rekening van vuist en verlies; compte rendit (spr. —rangdtt) rekenschap aijelegde
rekening; comptable (spr. kongtdbl'), verantwoordelijk, tot aflegging van rekenschap
verpligt ; comptabiliteit of comptabilité,
f de mogelijkheid van de berekening eener
zaak; de pligt om rekening afte leggen,
verantwoordelijkheid; comptânt, m. (spr.
kongtdng), gereed, baar geld; betaling in
gereed geld, klinkende munt; tegen comptant, a comptant of tegen comptante betaling koopen, d. i. voor gereed geld, tegen
dadelijke betaling ; een contant man,
Mere., iemand, die altijd gereed betaalt
comptoir, n. (spr. kongtodr), bij ons verbasterd in kantoor; eig. eene toonbank in
het winkel- of schrijfvertrek van eenen
koopman, bankier, fabrikant enz.; inz. dat
vertrek zelf, de schrjfkamer der kooplie
den, beaiiibten, enz.; ook een handelshuis;
comptorist, rn een in het schrijfvertrek
werkzaam koopmansbediende, boekhouder,
klerk, kantoorbediende, k a n t o r i s t.
coinpulsörisch, nw lat. (v. conpellre,
aandrijven) , aandrijvend , aanmanend,
dringend; compulsöreu, pl., kloosterlingen,
met detaak belast om de hora aan te kondigen en de tragen of nalatigen aan te sporen ; ook oud-romeinsche geregtsdienaars,
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Gomthur, z. commeutbur oud. cornmende.
Corntoir, 1. comptoir; z. dat woord ond.
compte.
Cornuneros, z. ond. cornrnun.
Cornus, Z. cornos.
Conak, turk, het hotel van eenen bui-

tenlandschen gezant in Turkije.
con affetto, z. affettuoso con affUzione,
z. oud. affligeren ; con agilitä , z. ond.
agiel ; con agitatióne, z. oud. agiteren;
con allegrezza, z. ond. allegro.
con amore, it., met liefde, lust, hartelijkLeid, vergenoegen; con anima, Muz., met
ziel of met bezielde uitdrukking, hartstogtelijk.
Conãtus, rn lat., de proef, de beproeving, onderneming, drang; conatus delinquéndi, de opzettelijke poging tot het bedrijven eener misdaad.
con brio, it. Muz., met gedruisch, drui-.
sehend.
concaaf (lat. concvus), holrond, rondbol, uitgehold, hol, ingebogen, vlakverdiept; concaaf-glazen, holle glazen, holle
lensen, kringvormige glazen, die of op eene
of op beide zijden eene holle kromming
hebben. in het eerste geval heet zulk een
glas p 1 a n c 0 n C a a f , effenhol , vlakhol;
in het tweede concaafconcaaf dubbelhol; concaaf-spiegel, een holle spiegel
brandspiegel ; concaviteit, £ de holronding; holte, ronde uitholling; concaafcon
;

-

vexglas, z. convex.

Concarneratiönes , Pl- lat., vakken, afdeelingen, kamers; concarneracieten, pl.
lat. , versteende schelpdieren met dwarse
afscheidingen.
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CONCASSEI1EN

voncasséren, fr. (van het Iat con quas

sãre, verbrijzelen), grofstuk stooten, kneu-

zen, breken, stampen.
Concatenãtie, f. lat., de aaneenschakeling, verbinding, zamenknooping.
concedéren, lat. (conced e re), inwilligen,
toegeven, toestaan, veroorlooveii, lJe\ uh gen, verleenen; concdo, ik [reef toe, hei1lig, ben tevreden ; concessibel , nw lat.,
-

vergunbaar, toestaanbaar ; concessie , f.
( lat. concessio), de vergunning, goedkeu
ring, het verlof, de bewilliging, toelating,
vrijheidgeving enz. dec regering om eene
fabrijk, eenen spoorweg enz. aan te leggen,
een beroep uit te oefenen enz.; ook eene
log. figuur: de toegeving, inwilliging; con .
cessionair ofconcessionarïus, in. nw lat.,

een begunstigde , hem, wien iets is bewilligd geworden; concessionéreri , goedkeuren , bevoorregten , verleenen; geconcessioneerd, met vergunning der regering
voorzien , veroorloofd ; concessief of concessionaal , inwilligend , toegevend, vergunnend.
concentreren,

nw lat. (v. centrum, mid-

delpunt), in een punt zamen dringen, vereenigen, zamen trekken, in een brandpunt
verzamelen; ook digter maken, verdigten,
versterken ; concentratie of concentréring, f. de vereeniging in een punt, het
dringen naar het middelpunt, de insluiting, vernaanwing, verdigting, zamendringing, krachtverbinding, kraehtverhooging
of versterking; Pol., beperking , bezuinining, bekrimping; concentrisch, concentriek (homocentrisch) , eenrnidchelpun
, een gemeenschappelijk middelpunt-tig
hebbende , uit hetzelfde middelpunt ge-

trokken; concentrische aanval, Mil., een
aanval uit eene halfcirkelvormige stelling
naar het middelpunt gerigt; concentrische
cirkels, cirkels, die een en hetzelfde ixiid
delpunt hebben ; concentriciteit , f. de
middelpuntsgemeenschap, de eenheid van
middelpunt.
Concéntus, m. lat., de zarnenstemming,
het zamenklinken, de eenklank.
concëpi , concept enz. , z. ond. conci-

of elke stem zich van tijd tot tijd hoven de
andere laat hooren ; concert spirituél, fr.
( spr. kongsr—) , eene geestelijke -muzìjk
voordragt met uitsluiting van wereldlijke
muzijk ; concertmeester, m. de bestuurder
van een gezelschap toonkunstenaars „,inz.
de titel des voorspelers, die de eerste viool
Speelt; concertzaal, de zaal der toonkunstvergaderingen; de concert (spr, d'kongsér),

eenstemmig, eenparig , met gemeen overleg , met wederzijdsch goedvinden en medewerking ; concertino, m. it. (spr. kontsjert—), een klein concert; concertéren,
Muz., wedspelen, wedzingen, wedijveren,
beurtelings de hoofdstem voordragen; afspreken, beramen, wegens iets overeen ko
men ; concerterend of concertándo , it.
( spr. /contsjert—), Muz., wedspelend, wedijverend in 't spelen , zingen, de hoofdstern voordragend; concertist, m. een wedspeler, -zanger, die op concerten speelt of
zingt; inz. z. v. a. solo -zanger.
Concessie enz., z. ond. concecleren.
Concetti , pl. it. (spr. kontsjetti, van liet
sing. conce'tto, uit liet lat. conceptnm , aldus eig. ontwerp , inval enz.) , schijnbaar
geestige invallen of zetten, schijnvernuft,
vaisch vernuft, gekunstelde, schitterende
gedachten, die het aan juistheid faalt, vergezochte metaphoren, valsche, overdrevene
figuren , klatergoud der rede.
concevábel , fr, begrijpelijk, verstaanbaar.
Concha , f. lat. (gr. kónc/të), eene schelp,
eene mossel met twee schelpen; conchieten,
pl. gr., versteende schelpdieren; conchol-.
de, f. de schulplijn, halvemaanshijn, schulptrek, in de hoogere meetkunde eene kromme lijn van den 4den graad door Nicom ë d e s uitgevonden ; conchyliën , pl. gr.
( sing. konchlion, n.) , schaaldieren, scheip
dieren , slakken en mosselen; conchyolithen , pl., versteende schelpdieren ; conchylioloog, m. een schelpdierkenner ; conchyliologle , f. de seheipdierkennis.
Conchin, een klein zilvergewigt hij de
Chinezen , ongeveer I grein of ruim -

korrel.

Concierge, rn fr. (spr. konsjie'rzj', waarschijnlijk van het dnitsche scherge,
oudd. scario , d. i. oorspr. schikker ,, bestuurder enz. , van sceran , deden , ordetare, eig. strijden, wedijveren), eene muzijkvereeniging, een gezelschap van vele toon- nen; vgl. 5 e r g e a n t), de huisvoogd, burgkunstenaars tot een volstemmig spel; een voogd, deurwachter ; gevangenbewaarder,
volstemmig spel, dat door velen voor toe- kerkermeester , cipier; conciergerie , f.
hoorders wordt uitgevoerd, inz. eene soort eene burgvoogdij , het burgvoogdijschap,
van grootere muzijkstukken , waarin aan het ambt en de woning van eenen burgeen enkel speeltuig , of aan twee (dub- voogd; ook eene gevangenis , kerker; de
woning van den kerkermeester, de cipiersbel -concert), dc hoofdstem is toebedeeld, welke de overige begeleiden (b. v. woning.
Concilium, Ii. lat., eene vergadering, beeenviool-, fluit-, clavierconcert enz.); ook
zamenstemming , overeenstemming , goe- raadslagende zamenkomst ; inz. eene kerkde verstandhouding; concertãto, it. Muz., vergadering ter vaststelling van geloofsrecciie voordragt, bij welke ieder speeltuig gelen, veroordeeling en vering van ketterij,
piéren.
concernéren, fr., betreffen, aangaan.
Concert, n. (fr. concert, v. 1]. lat. concer-

CONCINNUS

handhaving der kerkelijke tucht enz.
men onderscheidt ze in algemeene (ecu inenische) en bijzondere; het geregts
eener hoogeschool ; een schoolgeregt;-hof
concilium medicum , eerie bijeenkomsten
beraadslaging van artsen; zamenspraak van
cenige artsen over eene gevaarlijke ziekte,
consult; c. saçrosáncturn, eene allerheiligste kerkvergadering; conciliãrisch,
eene kerkvergadering betreffende, daarvan
uitgaande; conciliéren (lat. conciliãre)
vereefligen, b. v. verschillende meeningen,
bemiddelen, verzoenen, bevredigen; conciliatörisch verzoenend. vereenigend, bijeen brengend; conciliabülum, n. lat., verzamelplaats, marktplaats, marktvlek, heimelijke, verdachte zamenkomst ; inz. eene
geheime , onregtmatige , onwettige kerkvergadering, eene bijeenkomst van dwaalleeraars.
concjnnus, a, urn, lat., passend, geschikt,
afgemeten, net sierlijk; concinniteit, f.
de aangernetenheid , gepastheid , sierlijk
heid, inz. de kunstige, evenmatige verbinding der woorden en zindeelen tot volzinnen of perioden, zoodat deze net afgerond,
liefelijk vloeijend zijn; concinnãtor, m.
een aanregter, optooijer, toebereider, stoffeerder , vervaardiger ; ook wel z. v. a.
chicaneur.
Concionãtor, m. lat., een volksredenaar,
prediker.
, ontvangen, opnemen, zwanger worden , bij die-ren dragtig worden, gedachten ontvangen
en ontwerpen, opstellen maken, schrijven;
concipiént , m. de ontwerper, vervaardiVer, schrijver, nederschrjver, b. v. eener
verhandeling ; concepi , ik heb het opge
steld, ontworpen, gemaakt; concëpit , hij
heeft het ontwûrpen , opgesteld, gemaakt
( achter den naam des vervaardigers); concept , n. (conceptum), het eerste schriftelijk ontwerp eener zaak, het plan, de schets,
de ruwe omtrekken, liet memorie-blad; liet
ontwerp van een verdrag, z. v. a. punctãtie;
ook het begrip, denkbeeld; iemands concept in de war brengen, de orde zijner
concipieren, lat. (concipre)

gedachten storen; zijn oogmerk verijdelen; concept-papier, concept-blad, het
ontwerps- of planpapier of -blad, grover
papier tot ontwerpen, schetsen; conceptie, F.
de ontvangenis, bevruchting; het
gen om iets te begrijpen, de bevatting;
het begrip, de gedachte; de korte
vatting van een geschrift; conceptacülurn , n. eene ruimte, waarin iets bevat,
besloten, bewaard kan worden.
concïs , lat. (concisus, a, urn, van
concc1ire, afsnijden, afkorten) , bondig,

kort, zaamgetrokken, ineen gedrongen, beknopt concsa, 01) recepten: klein gesne
den ; concisie, f. de bondigheid, beknoptheid, inecngcdrongenhcid.
-.
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concitéren, lat. (concitäre), aanzetten.
aanhitsen , opruijen ; concitãtie , F. de opruijing , aanhitsing.
conclarnãtum est, lat., het is volbragt,
voleindigd, uit; conclamãtus , m. de 1eweende, de stervende of gestorvene.
Conclave, n. lat., in 't algemeen een afsluitbaar vertrek.- inz. de plaats, waarde
kardinalen vergaderen en opgesloten blijven om een' nieuwen paus te verkiezen
( bijna zonder uitzondering wordt daartoe
een gedeelte van het Vaticaan gebruikt);
ook de vergadering-zelve, tot dat einde
bijeen gekomen; conclavist, ni. een dus
opgesloten kardinaal , inz. echter de hofmeester met zijne 'ondergeschikten, die de
kardinalen gedurende dien tijd bedienen.
concludéren . lat. (concludre) , eene
gevolgtrekking maken, oordeelen, besluiten, beslissen; ad conclude'nclurn, Jur., ons
een besluit te nemen; concludéndo , ten

slotte, om te besluiten ;

conclüsum , ti.

het beslotene , besluit , slot , bescheid;
conclüsurn in senãtu, besloten in den
raad, bij de overheid enz. ; conclüsie ,
( lat. conelusio) , het slot, einde, b. v.
eener rede; het besluit, de gevolgtrekking;
conclusief, nw lat.,

besluitend, gevolg-

trekkend.
Concoctie , f. de vertering der spijzen.
concomitéren, lat. (concornitãri), be-

geleiden , mede werken, de hand bieden;
concomitérende symptom?ita,

Med., on-

wezcntlijke bij- of nevenverschijnselen in
ziekten; concoxnitántie, f. nw lat., de ongescheidenheid des ligchaarns en bloeds
in het avondmaal , volgens de r. k. stelling; concomitance, f. fr. (spr. kongko-

mitángs') , de begeleiding, bijverzelling,
medewerking , gemeenschap , zamengang.
Concommissarius, m. uw lat. , een
medelasthebber , medegevolmagtigde , adjunct-commissaris op den duitschen rijksdag.

Concordia, f. lat,, de eendragt, eenheid,
eensgezindheid, eenstemmigheid, overeenstemming; ook de godin der ecndragt in het
oude Rome; concordiën, pl. bij bloemisten: anjelieren met twee naauw aan elkander grenzende kleuren , waarvan de
eene de grondkleur en de andere de afzetkleur uitmaakt; concordia-boek (foi'mi_
lae concorthae), het vereenigingsboek, een
der zoogenaamde symbolische boeken der
protestanten, in 1580 op last van keurvorst
Au g ti 5 t van Saksen uitgegeven, om de
in de protestantsche kerk gerezene geschillen bij te leggen; concorderen, lat. (concordãre), overeen stemmen, zamen stemmen, zamen treffen; concorcl?tnt, overeen
stemmend; als subst. fr., Muz., de middelstem tussclien den hoogen en lagen t e n or;
concordanten , pl., de zamenstemmende
claves van een orgel, die een accoord uitma
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ken; concordat cum origmnãli, 1at. , het
stemt met het oorspronkelijke overeen (van
afschriften); concordantie, F. nw lat., de
overeenstemming, inz. der gewijde schrijvers; een hij beispraak-register een boek,
waarin al de woorden en spreuken des bijbels alphahetisch voorkomen, met aanwijzing van de plaats, waar zij staan (de ne
concordantie van Abraham Trom--der.
mills verscheen in 1685 te Amsterdam);
concordaat, n. de overeenkomst, overeenstemming, een vergelijk of verdrag van wereldlijke vorsten met den paus omtrent kerkelijke zaken, inz. omtrent het begeven
van geestelijke ambten; concorclisten, Pl.,
eene voormalige orde op duitsehe hooge
scholen.

concorporéren, lat., mede vereenigen;
concorporãtie, f. de medevereeniging, medeopname.
2.

Concorrénte, m. it., z. v. a. concurrent,
ond. concurreren.
Concours, Z. ond. concurréren.
Concreditöres, pl. nw lat., medeschuld

-eischr.
concrescéren, 1. (concrescre), zamen
groeijen, ineen wassen, bij elkander inlijVen, vereenigen, bijleggen; Gram., een bijvoegelijk naamwoord door eene of meer aangehangene letters met een zelfstandig naamwoord in onmiddellijke verbindtenis stellen of met hetzelve een maken, b. v. ho og e p r i e 5 t C r; concrement, Ii. nw lat., een
zamengroeisel of vast ligehaam in mensch
of dier, ontstaan door de stremming eener
vloeistof; concrescéntie, f. lat., de zamen
inlijving, het verwassen; concres--groeijn,
cibel. m. lat. , vereenigbaar , zamen wassend;
concrescibiliteit , f. de vereenbaarheid
geneigdheid tot vereeniging; concreet, lat.
( concretus, a, urn, eig. zamen gewassen),

ingelijfd , vereenigd ; verdikt , geronnen,
gestold; een concreet begrip, zulk een, dat
de eigenschap met het onderwerp
nigt, het tegengest. van abstract (z. a.);
concrëtum, n. eene werkelijk voorhanden
zaak, b. v. mensch, dier, boom enz.; in
concrto, b. v. iets beschouwen, d. i. zich
zekere eigenschappen of bepalingen als
aan een voorwerp verbonden, daarmede zamen verknocht, gelijk het in de natuur verschijnt, voorstellen ; denkt men zich die
van het voorwerp afgezonderd , dan beschouwt men ze in abstracto; concrëtie, f., eig. het zamengroeijen, de verwas sing, incenwassing ; oneig. de inlijving;
Phys., de stolling, verdikking, verdigting,
verharding, het bevriezen van eene vloei
stof; concretiänen, pl., psychologen, die
aannemen, dat de ziel met hetflgchaam tot
één is zamen gewassen.
concubéren of concumbéren, lat. (concubãre en concunsb?re), bijslapen, beslaen ; concubine, f. (concu/na), de bijp

slaap, bijzit . boel, het hijwijf keefswijf;

concubinarTus, m. nw lat,, een bijslaper,
boel, keefsman; concubinaat, n. (concubinãtus) , eene echtelooze, wettelooze ver-

bindtenis, zanienisuizing, het bijzitschap,
de natuurlijke echt, hoererij; concubItus,
rn de bijslaap; concubitus anticipãtus
lat. Jur., een te vroegtijdig gehouden bijslaap van verloofden.
Concupisntie, f. lat., de begeerlijkheid, zondige begeerte, vleeschelijke lust.
Concurãtor, m. lat.. een medevoogd,
medeverzorger.

concurreren, lat. (concurrre), eig. zamen ioopen, zamen treffen of komen; mede
werken, mede bijdragen; aan iets deel heb-

ben, een gelijk doel bejagen, mede dingen, wedijveren, h. v. naar eenen prijs
concurrent, m. een medeburger; concurréntie f. nw lat., dé mededinging, wedijver, wedstrijd ; Jur., het tegendeel van
praefere'ntie in geval van bankroet,
den van de schuldvorderaars , die men
in praferenten en concurrenten
onderscheidt. de eersten, zoo mogelijk,
eerst ten volle betaald, en de laatsten krj ;

gen percentsgewijs slechts een deel hunner
vordering ; concours, m. (lat. concursus
creclitôrum) , de toetreding of vereeniging
van verschillende schuldeischers om het
vermogen eens schuldenaars, dat te hunner
volkomene bevrediging niet toereikend is,
naar verhouding hunner vorderingen geregtelijk te deden; concours-edict, n, de
openbare oproeping der schuldeischers van
cenen schuldenaar; concours -regt, de overeenkomst van verschillende staten of steden omtrent de gelijkstelling van de schuldeischers op het vederzjdsch grondgebied;

lat., het zamcnloopen
van onderscheidene aanklagten of regts
vorderingen; concursifex, m. nw lat. Jur.,
iemand, die tot het betalen zijner verschillende schuldeischers buiten staat is en
over wiens vermogen een concours is geconcursus actiönurn,

ogend.
Concûssie, f. lat. (concusso) ; het zamen stooten. de botsing; oneig. de afper
sing , geldafpersing, knevelarij ; crimen
COflCUSSiÖfliS, de misdaad van geldafpersing
of knevelarij door ambtenaars, wanneer
zij meer geld vorderen, dan de wet hun veroorlooft; concussor, m. een knevelaar, af-

zetter, geldafperser.
Condaga, z. Kauris.
Condebitören, condebtöres,

pl. nw lat

Jur., medeschnldenaars.
conclecoréren, nw lat., opsieren, tooijen,

schoon voordoen.
condemnéren, lat. (condemnãre), veroordeelen, verdoemen; condemntie, I. de
veroordeeling, afkeuring, verdoeming, het
vonnis; condeninatörisch, afkeurend, veroordeelend , b. v. een condemnatörisch

CONDENSEREIQ.
vonnis (nw lat. rententia condemnatoria,

f.) eene veroordeeling, die den beklaag de datgene oplegt, wat de klager ver
heeft.
-langd
c ondenséren , lat. (condensare), ver digten, verdikken, zamen dringen in eene
kleinere ruimte; condensábel, nw lat.,
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(spr. kongdisióng), onder beding of voorwaarde ; conditionéren, bedingen , voorwaarden maken; bedienen, in dienst staan,
zich in dienst begeven; de behoorlijke
gesteldheid of deugdelijkheid geven, b. v.
aan wijnen, boeken, lakens enz. ; ge conditioneerd, gesteld , b. v. dit boek is

verdigtbaar, zamenpersbaar ; oondensabi- nog wel geconditioneerd, is nog in goeliteit , f. de verdigtbaarh cid ; condensatie den staat, is behoorlijk bewaard gebleven ; irón., die man is goed geconditioof condenséring, f. de verdikking, ver
neerd, die is mooi bezorgd , duchtig beV. van dampen tot druipbare-digtn,b.
neveld, zat.
vloeistoffen door drukking of afkoeling;
Conditor , m. (v. h. lat. condére, stichcondensatie-machine, eene soort van
stoomwerktuig met verdigting van den ten, opbouwen), de sticliter, grondvester.
Conditor, m. (v. h. lat. condire, inma.
stoom ; condensator, m. de verdigter, verdikker, vereeniger, verzamelaar, een elec- ken , kruiden), een suikerbakker, een intriciteits- en warmteverzamelaar, een werk- legger van vruchten enz. ; conditura cortuig in de natuurkunde tot vereeniging der pórum, het balsemen van lijken.
Condivisie , f. nw lat , de neven -indee verstrooide electricke stof (ook micro electrometer, microëlectroscoop ling, bij -indeeling.
con dolcezza, z. dolce.
genoemd), tot ineendringing der vuurdeecondoléren , lat. (condolëre), beklagen,
len of der warmte ; bij stoomwerktuigen
het met water gevulde vat, waarin de dam- betreuren, rouwbeklag doen, deelneming in
een verlies betuigen ; condoleántie, F. het
pen verdigt worden.
rouwbeklag, de betuiging van smartelijk
condescendéren , nov lat. , zich laten
welgevallen, zich geneigd betoonen, toege- medegevoel.
con dolöre, z. ond. dolente.
ven, inschikkelijkheid hebben, toegevendCondom , m. Chir., een zeer dun overheid gebruiken ; mede afstammen ; condeseendéntie , f. de inwilliging, inschik - treksel, foedraal of scheede om zich voor
kelijkheid, toegeeflijkheid , het door de de venerische besmetting te vrijwaren (ook
wel capote anglaise of redingote
vingers zien, zeemanschap gebruiken; ook
genoemd).
de medeafstamming.
condicéren, lat. (condicére), afspreken,
aankondigen, beloven ; geregtelijk aanklagen of terug vorderen; condictie of condictïo, f, de afspraak, aankondiging, belofte ; Jur. , de terug vordering van cease
ons toekomende zaak of van een regt ;
elke persoonlijke regtsvordering , inzonderheid die, welke uit eene eenzijdige
bron voortvloeit en overdragt van eigendom ten doel heeft.
con diligenza, z. ond. diligence.
Condimént, n. lat., de kruiderij, specerij, het smaakgevend of -verhoogend toevoegsel bij spijs of drank.
Condiréctor, m. nw lat., een medeopziener, medebestuurder; condirectorium,
het medebestuur, medcopzigt.
Condiscipel , m. lat. (condiscip lus) ,
een medescholier, schoolgenoot, medeleer -

ling.

con discrezione, z. ond. 'discreet.
Conditie, f. lat. (conditio), de voorwaarde ,. het beding ; de toestand, gesteldheid , eigenschap , aard ; de voorslag ; de
bediening , plaats , post , dienst , stand ,
staat, b. v. in conditie treden, eene dienst
aanvaarden met wederzijdsche-betrking
verpligtingen en voorwaarden ; conditr'o
sine qua non, eene onvermijdelijke voor
conditioneel , lat. , voorwaarde -warde;
vo )rwaardelijke belofte;-lijk,b.ven
conditionaliter, lat., ook à condition , f.

condonéren , lat. (condoniire) , schenken , kwijt schelden , te goede houden,
vergeven ; condon$tie, f. Jur., de afstand,
kwijtschelding, het ontslag.

Condor, m. sp. (v. h. peruaansch e u nt u r) , N. H. , een vogel , dien men voornamelijk in het Andesgebergte vindt en
die veel overeenkomst heeft met den zwitserschen lammergier ; het is de grootste
vogel, dien men kent, daar hij 25 voeten vlugt heeft; de grijpgier, grijpvogel

(vultur gryphus, L.)

Condorin of condorijn. Bene chinesche
munt van 10 caches, ongeveer = 4 ct. .

Condormánten, condormiënten, pl. nw

lat., bijslapers, eene secte der 13de eeuw,
zoo geheeten omdat zij allen, mannen en
vrouwen, jong en oud, bij elkander shepen ; condormitie, f. nw lat., de . echtelijke bijslaap.
Condotta, F. it., de leiding, het geleide;
Mere., de verzending der goederen; vgl.
expeditie en transport; ook vracht, voer-

loon ; condottiére , m., p1, condottiéri ,
bendehoofdman, aanvoerder, van geworven
soldijtroepen in de vroegere ital. Staten,
die op liet einde der middeleeuwen,, bij de
eindelooze oorlogen van dien tijd, die partij
dienden , welke hen koude en wilde betalen.

eonducéren , lat. (eonduc ere) , leiden,
voeren, begeleiden ; huren, pachten ; con-
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clucibel , bevorderlijk , nuttig , dienstig;
conduct, n. de begeleiding, het geleide,
inz. bij Iijkstaatsiën ; condücta f sp. (spy.
U als oe), eene onder krjgsmans -geleide hewerkte verzending van edele metalen uit de
spaansche koloniën naar het moederland;

confedereren , confederatie , z. confrodereren.
confereren , lat. (conférre), tegen elk-

fr, een geleider, leidsman,
opziener hij waterwerken enz. ; de persoon,
die op diligences, spoorwagens, stoonibooten voor het gemak en de veiligheid van
personen en goederen zorgt ; condüctie, f.
lat., de huur, pacht ; conductor, m. Jur.,
een pachter, huurder; Phys., een geleider
der electniciteit aan electriseerniachines,
een holle gepolijste metalen cylinder,
die op eenen kleinen afstand van de machine staat en door een glazen voetstuk
gisoleerd is; ook een bliksemafleider aan
gebouwen ; conductibiliteit , f. nw lat.
Chcm. , geleidbaarheid , geschiktheid om
geleid te worden , b. v. van de varmte
dc electrieke vloeistof.
-stof,
conducteur, rn

eonduiséren (v. h. fr. conduire), zich

gedragen , handelen ; conduite , f. fr., het
gedrag , de leef- en handelwijs ; het opzigt , de leiding, het bestuur; conduite
lijst, de lijst, waarop aanteekening v. h.
gedrag wordt gehouden.
eon duolo, z. oud. dolente.
conduplicéren , lat., verdubbelen; conduplicäbel , verduhhelhaar ; conduplicatie , f. de verdubbeling.
Conduri, pl., erwtjes, als goud- en zilvergewigt dienende hij de Maleijers en
Javanen ; vijf doen een grein.
Condlus t m. gr. (kórzdlos) , Anat.,
de gewrichtsknokkel; condyloïdéïsch, aan
cenen gewrichtsknokkel gelijk; condylo
muita , pl. , verharde vleeschuitwassen of
wratten, die gevolgen der venerische ziekte
zijn; condylomateus, den aard van vijg
wratten hebbende, daarmede heheht.
Conepati , n. mexicaansch (ook enkel
epatl), N. H. , het stinkdier , hetwelk
tot de wezelsoorten behoort (z. viverre).
con e senza violIno , it. Muz., met en
-

zonder viool.
con espressione , z. espressivo.

lat. (confabulari), met
elkander platen, zich vertrouwelijk onderhouden , sprookjes vertellen , keuvelen;
confabulãtie , f. het vertrou\% dijk gesprek,
gekeuvel , praatje; confabulator , m. dc
prater, snapper, keuvelaar, praatvaâr ,
confamuléren, nw lat. (v.famulari , dienen) , zamen dienen, in dezelfde dienst zijn.
Conféct, ii. (it. confe'tto; v. h. lat. concire
, bereiden , voleinden; confectio,
fi
toebereiding , in mid. lat., toebereide artsenijen en dgl) , suikergebak , ingelegde
waren ; conféctie. f. lat., de voleinding,
voltooijing, voltrekking; confcctio inventarzi, bet opmaken van de boedellijst, den
iii ventaris eener nalatenschap.
confabuléren,

ander honden, vergelijken; gemeenschappelijk overleggen , beraadslagen , onderhandelen; opdragen, over dragen, veileenen, bv. een ambt; confer,lat.. verge
lijk! conferatur , het worde vergeleken,
men vergelijke ! hij verkorting gemeenlij k
cf geschreven; conferénda , pl. lat. Jur.,
het van den erflater vooruitontvangene,
dat de erfgenamen weder aan dc nalatenschap moeten toevoegen ; conferentie, uw
lat., dc zamenkomst en beraadslaing over
zaken , de hijeen!omst van ministers en
gezanten om strijdige staatsbelangen te
vereffenen, b. v. de Londensche conferentie
in 1830 over de afscheiding van België
van ons Rijk.
Confermentãtie , f. nw lat. , de medegisting.
-

confermezza , z. ond. ferm.
lat., cone soort van planten, tot dc familie der wieren behoorende,
welke in zoet water groeijen.
Conféssie, 1. lat. confessio (van confitëri, bekennen , belijden ), dc bekentenis,
belijdenis; de geloofsbelijdenis; de geloofspartij , die iemand is toegedaan; ook de
biecht; confessie-verwanten , geloofsge
nooten ; confessio Augustãna , z. augustana confesslo ; confessiojudiciãlis, Jur.,
eene bekentenis voor het geregt ; c. extra jucliciãlis , eene buiten geregtelijke
bekentenis; c. legitima , eene in regten
geldige bekentenis; t'. pura , eene ronde,
onvoorwaardelijke bekentenis ; c qualiftcäta , eene voorwaardelijke bekentenis;
c. spontana, eene vrijwillige bekentenis;
C. Vi extórta eene dooi- geweld afgeperste
bekentenis; confessionarius , rn nw lat.,
de biechtvader, biechtafnemer ; confessio
neel , de gelooLsbelijdenis betreffende,
daarop gegrond: onfessionist , rn een
kerkgenoot; confe'ssus, ni. lat., een misdadiger, die bekend heeft; confessus et
convjctus , die niet alleen bekend heeft,
maar ook overtuigd is geworden ; iemand
pro confesso et convicto houden , hem als
beleden hebbende en overtuigd zijnde
Conférven , f.

.

c

aanzien.
con festivitâ, z ond. festief.
Confétti, pl. (v. confétto) , it., z.v.a.
confect; ook kleine gipsbolletjes , Maar-

mede de maskers hij het carneval in italiö
elkander plegen te uerpen.
Confiance , z. ond. confidéren.
conficéren , lat- (conficere) , voleindigen, tot stand brengen.
Confidejûssor , rn lat. Jur., een mede-

borg.
confidéren , lat. (conftc1re), en confiëren , fr. (confer), vertrouwen, aanver-

trouwen , tocvertroiiwen . zich op iets of
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kmand ver1ate ; confiance , f. ft. (spr.
, het vertrouwen , de toever
laat; confident (spr. kongfiddng) of conflé,
een vertrouwde , vertrouweling , boezemvriend ; vr. confidente ; confidentiarïus,
H). flW lat., een kerkelijk arnbtsbekleeder,
die zijne inkomsten aan een ander moet
afstaan ; de titulaire bezitter van een kerkambt, prove of prebende ; confidentiëel,
vertrouwelijk, met vertrouwen, gul, rond;
kongftdns')

confidéntie, f. lat. (confident/a), of confi clence, f fr. (spr. kongficldns'), de ver-

trouwelijkheid , het vertrouwen ; de vrijmoedigheid , driestheid, de vertrouwelijke
mededecling, aanvertrouwing van een gelieim , van daar confidenties maken , in
vertrouwen iets mede deelen ; en confidence (spr. aug—), in vertrouwen.
con ficlucia, z. ond. fides.
confiéren , z. confidéren.
con fierezza, z. ond. fier.
configéren , lat. ( configre ) ,

zarneri
hechten of binden , aanspijkeren , aanplakken.
configuréren , lat. (configurare), eene
gedaante geven , vormen ; configurãtie f.
de vorming, het ontstaan van gelijkvormige gedaanten , zoo als hij de kristallisering der zouten, het bevriezen des waters ; Astr., de wederzijdschc stand of het
asp eet, de c o njun ctie der planeten;
eene werktuigelijke afbeelding van de gedaanten, die de wachters van Jupiter en Saturnus bij hunne verduisteringen aannemen.
Confines, p1. lat., grens- of veidhuren,
aangrenzers; confinium, n. de grens, grenssteen ; confinën , pl., grenzen, grenslanden ; confinéren ; nw lat., aangrenzen,
insluiten, grenswaebt houden ; gevangen
zetten , arrest geven , opsluiten binnen
bepaalde grenzen ; confinãtie , £, confinement, a. nw. lat. Jur., het huis- of stadsarrest, de huiselijke opsluiting, de verbanning aan eene bepaalde plaats.
confingéren, lat. (confingre) , verdichten, verzinnen.
confirméren, lat. (confirmare), bevestigen, bekrachtigen , vast en zeker maken;
door onderteekening verzekeren ; bevestigen in de godsdienst, irizegencu ; het sacrament van 't vormsel toedienen ; confirmándus , confirmánda, bij de R. K.
hij of zij , die belijdenis des geloofi aflegt , die tot de eerste avondmaais viering , communie , wordt toegelaten , een
vormkind ; confirmatie, £ de bevestiging,

bekrachtiging, bevestiging des doops, inzegening, inwijding ff1 opneming onder de
leden der evangelische kerk ; confirmatio
ju(iiciâlis, Jur., geregtelijke bevestiging;
confirmatief, bevestigend, bekraehtigend;
confirmãtor IT'. de bevestiger, confirmatörisch, bevestigend.
,
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conflscéren, doorgaans confisquéren, lat.
( confiscäre, v.fiscus, za.), geregtelijk iiitrekken , aan de schatkist ten deel doen
vallen ; vervallen verklaren, in beslag ncmen, aanhalen , wegnemen , b. v. srnok
kelwaren ; geconfisqueerd , ingetrokken
verbeurd verklaard ; confiscãbel , nw lat.,
verbeurdverklaarhaar, intrekbhar; wat aangeslagen of aangetast kan worden ; confiscãtie f. lat. , de intrekking van een
goed ten voordeele der schatkist, de vervallen-, verbeurdverklaring, de aanhaling
van smokkelwaren.
confitéren , lat. (confitëri), bekennen,
biechten; vgl. confessie; confitèor, ik heken, belijd ; bij de R. K. , eene zonden -helijdenis, die met dit woord begint en
door den geestelijke vóór den eigen tlijken
introïtus der mis aan de treden des
altaars wordt afgelegd ; confitént , een
biechteling, biechtkind.
Confitûren , pl. fr. (v. confire, inrnaken), ingemaakte dingen, b. v. vruchten,
suikergoed , suikerwerk ; confiseur (spr.
konyfiz—) of confiturier (spr. kongfituri-é), m. een banketbakker, iemand, die
ingelegde voorwerpen bereidt , verkoopt.
conflagitéren, ow lat., ernstig verlangen.
Conflagrätie , f. lat., algemeene brand,
groote brand.
confligéren , lat. (conftigre) , tegen
elkander stooten , botsen , met elkander
in strijd zijn ; conflict, n. (conflictus, m.)
de botsing, strijd, stoot, aanval, tweespalt,
tegenspraak , werking en tegenwerking;
conflict van jurisdictie, Jur., het verschil
van meening omtrent de bevoegdheid van
uitspraak te doen.
confluéren , lat. ( conJture ) , ineen
vloeijen, zamen stroomen ; confinéntie, f.
of conflûxus , m. de zamenvloeijing b. v.
van twee rivieren (van zulk eene c o iif1 u e n ti e , die van Rijn en Moezel, heeft
de stad Coblenz haren naam); confiuxus
hominum, de zamenloop, toeloop, oi!oop
van menschen ; confluxibel , nw lat., vercenigbaar.
confnderéren [zich] , lat. (confcederare) , zich vei-biiidcn ; gecozfadereerden , verbondenen , bondgenooten ; confwderãtie, i: een verbond , bondgenootschap, inz. tusschen onafhankelijke staten ; de helvetische confcederatie , het
zwitsersch verbond , eedgenootscl.ap ; de
duitsehe confoederatie, bet duitsche statenverbond.
conform , lat. (confdrmis) , gelijkvormig, overeen komend, overeen stemrncnd,
eenstemmig , in orde ; conformers , eng.
of conformisten , pl. , in Engeland de
aannemers der unifbrmiteits-acte v. 1562,
de overeenstemmenden , aanhangers der
heerschende bisschoppelijke leer of angli
-
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caansclic kerk ; vgl. dissénters ; conformiteit, 1. nw lat., de gelijkvormigheid,
overeenstenhrrnng, gelijkheid, eenstemmig-

schaamdheid , becleesdheid ; verstrooijing;
Jur. , het zamenvloeijen van regten en
pligten, van verordeningen en diensten,
actieve en passieve regten in één' persoon,
hetgeen de uitdelging, opheffing dier regten en pligten ten gevolge heeft; c6nfusionarus , m. nw lat.. een onordelijke
wanordestichter ; een verstrooide van gedachten.
con fuoco , z. fuocoso.
confutéren , lat. ( confutare), wederleggen ; confutãtie , f. de wederlegging,
overtuiging, het bewijs van de valschheid
eener stelling.
confuus , z. ond. confunderen.
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hcid ; conforméren ,

lat. (conformare),

1çelijkvormig maken, naar iets inrigten
overecn komen, overeen stemmen, schikken, voegen ; conformãtie, f. de behoor lijke inrigting , gelijkvormigmaking, de
schikking of inrigting der deden van een
ligchaam , overeenkomst , schikking, toestemming.
Confort , rn fr. (spr. kongfór), de versterking, hulp, bijstand, troost ; confortéren , nw lat. (confortare) , sterken,
troosten ; confortanta , pl. Med., verster
kende middelen ; confortãtie , f., de versterking; Jur, de vereeniging van leengoederen met een mansleen ; confortatief, n.
( confortat[vum), eene versterkende artsenij, een versterkingsmiddel.
Confortemain, n. fr. (spr. —mény), in
het leenregt: de volmagt om onderleenen
in te trekken.
confrageus, lat, hobbelig , moeijelijk,
verward , netelig.
Confrãter, m. nw lat., een medebroeder, amhtsbroeder, ambtgenoot, ordesge
zel ; confraterniséren, verbroederen; confraterniteit, f. de verbroedering, het medebroederschap , inz. het ambtsbroederschap, ambtgenootschap ; confratern itas,
£ Jnr., de erven -vereeniging , de verbroedering der erfgenamen.
confrettait. Muz., met spoed, gezwind.
confrontéren, mid. lat. (v. h. lat.frons,
voorhoofd), de uitspraak van twee personen voor het geregt vergelijken , hen in
elkanders gezigt verbooren , tegen over
elkander stellen , wederzijds verhooren
vergelijken ; confrontatie. £ de tegenelk
- of tegenoverstelling ; confrontatio-ander
testitrn, Jar., de getuigenvergelijking, het
tegenoverelkanderstellen der getuigen om
de waarheid des te gemakkelijker en zekerder te vernemen.
Confucus , eig. Kong-fu-tse, een in
China nog algelTicen en hoog vereerd zedeleeraar , wetgever en hervormer, ter
iens eer tempels gebouwd zijn; hij leefde
omstreeks 500 jaren voor Cbr.
confugiéren, lat., vlieden, vlugten , de
toevlugt, de wijk nemen ; confüga, m. de
vlugteling, de ontvlugte ; confugum, n.
het toevlugtsoord, de wìjkplaats, wijk.
confundéren , lat. (confundIre), vermengen, verw isselen, verwarren ; verward,
verleflen of sehaamrood maken , verblijflèn ; confnus, (lat. confüsus, a, urn), verward, ondereen gemengd, onordelijk, duister; verlegen , beschaamd , bedeesd, verbluft ; confi%surn chaos, n. een warboêl,
acne verwarde, niet te ontwarren zaak; confüsie , f. (confusio), de ,verwarring , veriiien g iilg , wanorde ; de verlegenheid, be

con garbo, z. garbo.
Congé, m. fr. (spr. kongzjé) , het ontslag b. v. nit cane dienst; het afscheid,
van daar op visitekaartjes p.p. c. dat is:
pour prencire conge (spr.poerprdngclr'—),
om afscheid te nemen ; congédiéren, het
afscheid geven, ontslaan, .wegzenden, bedanken.
congeléren , lat. (congelãre), bevriezen, stollen, stremmen, dik warden; congeItie, f. het bevriezen, stremmen, stollen, de verdikking, verstijving door koude;
ook z. v. a. catalepsis ; congelatie der
tanden, het stomp worden.
congeniaal of congenialisch , nw lat.,

naar den geest verwant, geljksoortig of
overeenkomstig in geest , vernuft, genie
(z. a.) ; congenialiteit, f. de geest-, vernuft-, genieverwantschap.
eongeréren , lat. (congerre) , zanien
dragen, ophoopen ; congéstie , £ eene tegennatuurlijke ophooping , een aandrang
b. v. van het bloed naar het booM.
Congius, m. eene oud-romeinsche maat
van 6 sextarië n, hetcaner amp ho r a , = 3.37 ned. kan ; congiarUm,
m. lat., eig. een geschenk van olie of
wijn ter hoeveelheid van een' congius;
allerlei giften , inz. van levensmiddelen,
door de romeinsche keizers aan het volk.
Conglaciãtie, f. lat. , het ijs worden,
bevriezen.
eonglobéren , lat. (conçjlobãre) , aanhoopen, ballen, ronden ; geconglobeerde

Mieren , zarnengerolde klieveim, watervaatklieren ; conglobtitie , f, eig. de zamenronding of bolvorming ; Log., de ophooping der bewijzen.
conglomeréren ,

lat. (conglomerare),

tot een' bal of kluwen vereenigen, zamen
hoopen ; geconglomereerde

klieren , kor-

relige klieren, speekselklieren ; conglomeraat , n. het opgehoopte, balvornmig zaam
; Min., eene ophooping van ver--gepakt
schiliende delfstoffen, zandsteenen , puinsteenen ; conglomerãtie , f. de zamenhooping.
congiutinrCn

(lat. conglutinare) , za-

mcii lijmen, aaneen kleven , aan elk-
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ander voegen ; taai , kleverig, slijmig maken; verslijmen, verdikken ; conglutinaat,
n. iets zamengelijmds, verdikts ; conglutinátie, f. liet zamenlijmen, aaneenkleven,
de verdikking.
Congo, congou, m. afrikaansche thee,
congothee.
con grandezza_, z. ond. grand.

zelfde uitgevondene soort van brandra
nabootsing van het grieksche-ketn(
vuur) met eene moeijelijk te blusschen
brandstof.
Congrua , pl. lat. Jur. , het noodige,

congratuléren, lat., geluk wenschen;
congratulant, m. de gelukwensclier; con-

gratulátie, f. de gelukwensch.
con gravitd , z. ond. gravis.
con grazig, z. ond. gratie.
congreëren, nw lat., overeen stemmer,.
congregéren, lat. (congregáre, v. grex,
kudde), verzamelen, vereenigen, verbroederen; congregaat, verzameld, digt, vast;
congreganist, in. het medelid eener geestelijke broederschap ; eongregantínen ,
pl., nonnen van de orde der congregatie
van INotr e-Dame; congregatie, L de
verzameling; vereeniging, verbindtenis,
inz. Bene geestelijke vereeniging, ordes verbinding of - verbroedering; vereeniging
van verscheidene kloosters ter opvolging
van dezelfde regelen ; ook de raadsvergadering der kardinalen ; eene commissie
uit de kardinalen tot het besturen van
zekere werkzaamheden , inz. de congregatio de propagánde fide of de propagánda , de door den paus in 1622
verordende raadsvergadering ter uitbreiding van het r. k. geloof, de raad van
geloofsverbreiding, het bekeeringsgenootschap ; congregatie Sancti officii, de inquisitie (z. a.) ; congregationásten, pl.,
medeleden eener congregatie, inz. der jesuitische ; congregationalisten, pl. , in
-

Engeland een kerkelijk genootschap, dat
de hoogere bisschoppelijke leiding ver
soort van independenten, tus--werpt;n
schen de presbyterianen en brownisten.
Congres , m. lat. (congréssus, v. congrédi , zamen komen), zamenkomst, ver
Pol., eene vergadering van ge--enig;
^Jolmagtigde personen om te raadplegen
over vereffening van staatkundige geschil
vrede en oorlog enz., staatsver--len,ovr
gadering en beraadslaging van gezanten
(het onderscheidt zich van eene co n f er e n t i e door hoogere belangrijkheid en
wordt soms door de vorsten - zelven bijgewoond); ook de vergadering der ai evaardigden van de Vereenigde Staten in
Noord-Amerika onder een' president.
Congreve -druk, m. Bene soort van druk,
waarbij men door middel van eenen in
elkander passenden vorm (congreve- plaat)
onderscheidene kleuren te gelijk kan drukken, veelkleurige druk, zoo geheeten naar
den beroemden eng. werktuigkundige Wil1 i a m C o n gr e v e (gest. 1828) , die deze
manier van drukken uitvond; congreviscize
raketten of vuurpijlen , eene door den-
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toereikend onderhoud ; cougrnarius , ni.
nw lat. , de priester , die een vast, bepaald inkomen heeft ; congruéren , lat.
(concjruére) , overeen komen. gelijk zijn,
zamen passen ; Geom. , gelijk en gelijk
zijn, elkander volkorren bedekken;-vormig
congruént, overeen stemmend , passend,
gelijkvormig; gelijk en gelijkvormig, elkander geheel bedekkend ; congruéntie, f.
(congruentia) , het overeenkomen, zamen passen , de overeenstemming ; de gelijken gelijkvormigheid, identiteit v. twee
figuren ; congruismus , n. nw lat., de leer
aangaande de overeenstemming van den
goddelijken en den rnenschehjken wil;
waardoor de anti-molinisten de werk ing
der genade beperkten ; congruíst , m. een
aanhanger van die leer; congruiteit, f.
nw lat., de overeenstemming, volkomene

gelijkheid.
con gusto, z. ond. gustus.
Coniátor , ni. nw lat., de munter.
Coniferee , z. ond. conus.

con impëto, z. ond. impetus.
conisch , conisector, z. ond. conus.

conjicéren, lat. (conjicére, eig. zamen

werpen , bijeen werpen, vereenigen), bij
gissing oordeele,n over waarschijnlijkheden, vermoeden , raden, gissen ; eonjectanéa, pl., eene verzameling van gissingen, invallen , opmerkingen enz. ; conjéctor , m. de rader, uitlegger ; conjéctrix, f.
de droomuitlegster, waarzegster; conjeetuur, f. (conject %ira) , een vermoedelijk
oordeel, gegrond op bewijzen, die slechts
een' zekeren graad van waarschijnlijkheid
hebben , vermoeden , gissing ; de vermoedelijke lezing van de Schriften der Ouden ;
conjecturaal , vermoedelijk, op waarschijnlijke gissingen, sluitredenen enz. berusten
conjecturaal -critiek, de kritiek, welke-de;
zich met de beoordeeling van de vermoede l ij ke lezingen der Ouden bezig houdt,
en de regels aangeeft, naar welke in
dringende gevallen eene verandering mag

aangenomen worden; conjecturéren, ver
gissen, raden.
-moedn,
Conjugatie, f. lat. (conjugatie, zamen voeging, verbinding), Gram., oorspr. eene
vereeniging van de werkwoorden , die op
dezelfde wijze veranderen , eene vervoegingsklasse ; thans gewoonlijk de vervoeging-zelve, de verandering, die een werkwoord in de verschillende wijzen, tijden,
personen en getallen ondergaat, de tijdvoeging ; conjugéren (conjugare, cig. verbinden), werkwoorden in al hunne veranderingen ordelijk doorloopen , vervoegen , tijdvoegen.
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Conjugium, n. lat. , het huwelijk, de
echtverbindtenis , de echt ; conjugaal
echtelijk.
conjungeren , lat. (conjungére), vereenigen, verbinden ; conjunctis viribus,lat.,
met vereenigde krachten ; conjunct-im, te
zamen, gezamentlijk , in gemeenschap of
verbinding , vereenigd, met vereende magt;
conjunctie, f. lat. (con junctio) , de ver
verbinding ; Gram., het voeg -cenig,
verbindingswoord; Astr., de stand-word,
van eene planeet en de zon in eene rekte
lijn met de aarde , de zamenkomst van
twee planeten in hetzelfde punt van een
hemelteeken; conjunctáo causális, Gram.,
een redegevend voegwoord; conj. condi tionális, een voorwaardelijk voegwoord;
conjunctief, eene verbinding betreffend
of daarop gegrond ; conjunctivus of con.,

junctief, In., z. modus ; conjunctiva , f.
Anat. , het bindvlies van het oog ; conjunctivitis, f. Chir., de ontsteking van
let bindvlies ; conjunctivisch, voorwaar

afhankelijk , tot de aanvoegende-delijk,
wijs of den conjunctivus behoorende;
conjunctuur , f. de zamenloop , de ver
zekere omstandigheden ; de-wikelngva
tijdsgesteldheid, het tijdsgewricht, de omstandigheid in het algemeen.
conjuréren, lat. (conjuráre) , zamen
zweren, eene zamenzwering maken ; conjurant ook conjuraat, m. een zaamgezworene, eedgenoot; conjurátie, f. de
zamenzwering, een aanslag tegen den vorst
of den staat.
con leggerez.za , z. leggiero.

con moto, z. ond. motes.
f. fr. (spr. konnescings, v.
connaitre, kennen), de kennis, bekend
connaissabel (spr. -néssabl') -heid; ,
Connaissance ,

kenbaar, kennelijk; connaissement, n.
(spr. -- néss'mdng), het erkenningsbewijs,
de zeevrachtbrief, de ladings- of vracht
schippers, het cognossement,-briefds
connossement (eng. bill of lading);
connaisseur, m. (spr. - nes --), een kenner, kunstkenner ; vr. connaisseuse. .
connectéren, lat. (connectére), verbinden , zamen knoopen ; ook verbonden zijn,
zamen hangen ; connex (connexus, a, um),
verbonden , verknocht, zamen hangend
connéxa, pl. , verbondene dingen ; connéxie , F. ook connéxus, rn de zamenhang , verbinding, het verband, de gemeenschap ; connéxiën , pl., verbindingen,
invloedhebbende kennissen of betrekkingen ; connexiteit, f. nw lat., de verhouding van wederzijdschen zamenhang; connexitas causárum, de wederzijdsche invloed van vele op zich-zelven gescheidene
strijdige regtszaken op elkander.
Connetáble , in. fr. (uit het lat. comes
stabi li, d. i. eig. stalgraaf), oorspr. de
opziener van de vorstelijke stoeterij of
;

paardenstal ; opperstalmeester ; opperrijksmaarschalk en veldheer der kroon in Frankrijk , eene waardigheid, door Lodewijk XIJl
in 1627 opgeheven, later door Napoleon
hersteld, doch met de restauratie weder
verdwenen ; ook een eeretitel.
connivéren , lat. (connivére , sluiten,
inz. de oogen), een oog toedoen ; oogluiken, door de vingers zien, toegeeflijkheid
gebruiken, toegeven, over liet hoofd zien,
laten voorbij gaan ; connivéndo , uit toegeeflijkheid, inschikkelijkheid, met toela
oogluikend; connivéntie, f. de-tingof
toegeeflijkheid, begunstiging, oogluiking,
het door de vingers zien, toelaten.
Connossement , n., z. v. a. connaissement (z. a.).
Connotatie - termijn , ni. nw lat. Jur.,

de termijn of vastgestelde dag ter opgave
van de gezamentlijke schulden of vorderingen bij een concours.
Connubium , n. lat., z.v.a. conjugium ;
ook het huwelijksregt , het refit om elkander te trouwen ; connubiaal, echtelijk.
connumereren, lat. (connumerári), zamen tellen ; connumerãtie, f. nw lat., de
zamentelling, bij elkander telling.
Conodis , eene munt in Goa en Cochin,
ongeveer = 2 2 ct.
Conoïde , z. ond. conus.
Conophthálmus , m. gr. (van kenos,
kegel, en ophthalmós , oog) , Chir. , liet
kegelvormig druifgezwel op het hoorn
-vlies.
con osservanza (spr. z als s) , it. Muz.,
met opmerkzaamheid.
con passione, z. ond. passie.
con portarnénto di voce, it. (spr. -wo tsje), z. v. a. appoggiato; vgl. portament.
conquadréren, lat. (conquadráre), vierkant maken ; passen, zich schikken, overeen stemmen.
conquasséren , lat. ( conquassáre ) ,
schudden , verbrijzelen , verbreken , aan
stukken stooten, vermalen; conquassátie, f.
de schudding, verbrijzeling, vermorzeling,
het vermalen, stuk stooten ; Med., de vol
krachtuitputting bij barenden. -slagen
conqueréren , fr. (conquerir) , veroveren ; conquérant, m. (spr. kongkerdng)
of conquestor, m. mid. lat., een veroveraar;
conquete , f. (spr. kongké,t') , de veroverin g.
conquiescéren, lat. (conquiescére), be-

rusten, zijne rust houden, verblijven.
conquiréren, lat. (conquirére ) , zamen
zoeken, met vlijt nasporen, .navorschen ;
conquisitie, f. de naspeuring, het naauwkeurig onderzoek.
Conrad , z. Koenraad.
Conrector , m. nw lat. , de medevoor -

stander, medebestuurder, hij, die de tweede plaats onder de leeraars der latijnsche
scholen bekleedt . die op . den rr e c t o r
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volgt ; eonrectoraat , n. het ambt van
zulk Genen tweeden leermeester, ook wel
elders zijne woning.
Consacramentaal , m. nw lat., een medezwerende, eedgenoot.
consacreren . z. consecreren.
Consanguiniteit, f. lat. (consanguinátas) , de bloedverwantschap, maagschap.
conseendéren, lat. (conscendére) , bestijgen , beklimmen ; conscénsie , f. de
beklimming, bestijging; conscensio thalámi , f. Jur., de beklimming van het hu
-weli
j ksbed.
Consciéntie, f. lat. (conscientia), eig.
medewetenschap; het bewustzijn , geweten , de zelfovertuiging ; conscientza salva,
een vrij, zuiver geweten ; conscientieus,
nw lat., naauwgezet , gemoedelijk ; conscientéren, kennis dragen, ergens van weten, van iets bewust zijn; conscius, m. lat.,
een medeweter, kennisdrager.
conscindéren , lat. (conscincdére), stuk
snijden, vaneen rijten , in vele stukken
breken ; conscissie, f. de vaneenrijting.

consecutio tennpórum, lat. Gram., de opvolging der tijden in de spraakkunst , do
wet der tijdsopvolging in de zinverbinding;
consecutief, nw lat. naar den tijd op

Conscius , z. ond. conscientie.
conscribéren, lat. (conscrib Ire), zamen
schrijven, opschrijven, manschappen ligten
voor den oorlog; conscribént , m. een opschrijver ; geconscribeerde, conscript,
lat., conscrit, fr. (spr. kongskrie), m. een
opgeschrevene ; dienstpligtige , een voor
den krijgsdienst opgeschrevene, een loteling;conscriptie, f. de opschrijving, ligting,
loting der jongelieden tot de krijgsdienst,
na de staatsomwenteling in Frankrijk en
later ook in de landen, die voor de fransche overheersching moesten bukken, ingevoerd ; conscriptor , m. lat. , een beschrijver nw lat., een regtsconsulent.
consecréren, lat. (consecráre), wijden,
inwijden, inzegenen, heiligen; consecránt,
m. de inwijder, inzegenaar; consecratie, f.
de inwijding, inzegening, inz. de zegening
van het brood en den wijn bij het heilig
avondmaal in de evangelische kerk (consecratio declarativa): de verandering v. h.
brood en den wijn in het ligchaam en
bloed van Christus bij het misoffer der
r. k. kerk (consecratio of ectiva) ; ook sedert de Ode eeuw de gebruikelijke inwijding (d e d i c á t i e) van nieuwe kerken
en altaren, alsmede de plegtige ordening
(o rd i n á t i e) van eenen bisschop of aartsbisschop.
consectéren . lat. (consectári) , naja
vervolgen; consectarium, n. Math.,-gen,
Bene stelling, korte gevolgtrekking, die
onmiddellijk uit eene andere kan afgeleid worden, z. v. a. c o r o l l a r i u m en
p o ri s m a; consectárisch, volgens juiste
gevolgtrekking ; consectatie, f. het trachten , streven naar iets.
Consecutie, f. lat. (consecutro , van
consequi , volgen), het gevolg, navolgen;

liging; consensus nervórum, Med., de medegevoeligheid der zenuwen ; ook de zamenwerking der zenuwen ; c. partium,
de medelijdenschap der deden; c. principis,
de inwilliging van den vorst; per consensum, door medelijdenschap enz. ; consensueel , nw lat. , medelijdig ; consensuëel-contract, n. een verdrag, waarbij
de verpligtingen der contracterende partijen enkel op de overeenstemming van
hunnen wil berusten ; consentéren , lat.
(consentire), overeen stemmen, toevallen,
toestemmen, inwilligen, goed keuren ; consentement, n.• fr. (spr. kongsangt'mang)
of consentéring, f. de toestemming, inwilliging , goedkeuring ; consentes Dii,
de raadgevende goden, de 12 oppergoden,
B mannelijke en 6 vrouwelijke, die onder
voorzitting van Jupiter den grooten godenraad uitmaakten.
con sentimento , z. ond. sentiment.
consequens, lat. (v. consèqui, volgen),
het volgende of navolgende ; Gram., het
afhankelijke, uit het voorafgaande afgeleide zindeel ; consequént, hetgeen overeenkomstig is met of getrouw blijft aan
de eenmaal gelegde grondbeginsels of regels ,de vroeger uitgedrukte gevoelens,
meeningen. opvattingen enz., overeenstenimend, zich - zelven gelijk ; consequentie,
lat. (consequentia) of consequence, fr.
(spr. konsekdngs'), f. gevolg, gevolgtrekking, besluit; het trouw blijven aan, het
eenstemmig blijven met zijne beginselen;
ook gewigt, belangrijkheid eener zaak in
hare gevolgen ; a posse ad esse non valet
consequentia , lat., men mag niet van de
mogelijkheid tot de wezentlijkheid besluiten ; consequentiënmaker , een gevolg
trekker , inz. hij , die uit de gesprekke!i
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elkander volgend; consecutieve ziekten,,
opvolgende ziekten; consecutieve werking, nawerking, latere werking als gevolg der voorgaande.
Conseil , m. fr. (spr. kongsé j'), de raad,
raadsvergadering; staatsraad, geheime raad;
conseil permanent (spr. — ndng), voort
aanblijvende raad ; conseiller, m.-duren.
(spr. kongsel e) , een raadgever, raad,
raadsheer; conseiller d' état (spr. --detd),
staatsraad.
consenescéren , oud worden , verouderen ; consenior, rrl. nw lat., de medeoudste ; consenioraat, n. liet ambt van
1

medeoudste.
Consensus, m. of consent, n. lat., de
overeenstemming , inwilliging, goedkeu ring, toestemming, het verlof, de verl;unning, het vergunningsbewijs of -briefje;
consensus coáctus , afgedwongene inwil-

-
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of daden van anderen tot hun nadeel
verkeerde of overdrevene gevolgtrekki ngen maakt.
conservéren, lat. (conserváre), bewaren, behouden, in acht nemen, beschermen,
beschutten; zich conservéren, ziel] in acht

nen, opteekenen, opschrijven; verzegelen,
bezegelen, ter bewaring geregtelijk nederleggen; 31erc., waren toezenden, met voorschrift hoe daarmede te handelen , waren
ten verkoop zenden; Mil., een' last, eene
order, aanwijzing geven; eene schildwacht
consigneren, hern de order, het voorschrift
van zijnen post mede deden; een bataillon
in de easerne eonsignéren , het verbieden
de caserne te verlaten, kwartier-arrest geven; consignátie, f. de beteekening, opteekening, verzegeling, de opgave, lijst; de geregtelijke toevertrouwing van eene geldsom of ander voorwerp in de derde hand;
here., de toezending van waren voor rekening van den afzender , met voorschrift
voor den ontvanger hoe daarmede te
handelen , synoniem met commissie,
doch het eerste wordt meer bepaald door
den eigenaar en verzender, het laatste
door den ontvanger en met den verkoop
belaste gebruikt ; van daar consignatie
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nemen , zich goed houden ,

sterk , vlug,

gezond blijven bij klimmende jaren; geconserveerd, bewaard, behouden ; wel in
acht genomen , van Frisch, gezond, krach -

tig uitzigt ; conserve , f. fr. 1) Pharm., de
kruidersuiker, een geneesmiddel uit saprijke planten en suiker bereid. De naam
van conserf is aan deze bereiding ge ;even , omdat daarbij de suiker inderdaad
tot goedhouding van de dunne brij, waar -

toe de planten gewreven zijn , dient ;
2) Mar. , eene scheepsbedekking , veiligheidsvloot, geleideschip; 3) 11íi1., een bui
voor vestingen en bastions; 4) pl.,-tenwrk
conserves, z. V. a. conservatie - bril; conservátie , f. lat., de bewaring, behondir g,
beveiliging, liet behoud ; conservatie -r,

een bril ter bewaring van liet gezigt, een.
behoudingsbril van grooten brandpuntsafstand, doorgaans van groen glas; conservatief, behoudend, bewarend; de conservatieven , pl. Pol., dc stijfhoofdige aan
oude , de voorstanders-hangersvt
van het stelsel van behoud inz., in Enge
-landevrigofzmnwekva
den streng aristocratischen adel tot behoud van liet bestaande; conservator, lat.,
conservateur, fr. m. behouder, bewaarder , toeziener, opziener; conservateur des
forêts (spr. - dé foré) , de opperjagtmeester; conservatorium, lat., conservatorio, it., of conservatoire, fr. (spr.
kongserwatodar'), n. eene behoudings-inrigting voor de toonkunst , eene boogerc muzijkschool te Parijs, Ironie, Na pels , Venetië enz. , waarin jongelieden
van beiderlei kunne kosteloos onderwijs
ontvangen en waaruit de meeste der beroemde componisten zijn voortgekomen ;
eene bewaarplaats voor zeldzaamheden van
natuur en kunst ; eene openbare kunstzaal.
Conséssus, rn. lat., de zamenvloed, ver
vergadering, zitting.
-enig,
consideréren , lat. (consideráre) , beschouwen, overleggen, overwegen, in aan
nemen, behartigen, in 't oog hou-merking
bedenken ; schatten, achten, hoog-den,
schatten, hoog achten, in waarde houden;
censiderál'el, nw lat., aanmerkelijk, aanzienlijk, gewigtig, achtbaar of achtenswaardig; consider, ndum, n. de inleiding, welke
,le gronden tot eene uitspraak bevat; consideratie , f. lat. (consideratzo) , de beschouwing. overweging, liet overleg; de inschikkelijkheid , toegevendheid ; de ach
boogachting, het aanzien.
-ting,
r nczre), teekeconsigneren , lat. (consid

goederen, geconsigneerde waren , goederen in commissie ; consignatarius, lat.,
of consignataire, fr. (spr. congsienjatér'),

m. een medeonderteekenaar, inz. van getuil;enissen ; Mere. , de afzender en eigenaar van consignatie-waren; Jur., de bewaarder van een nedergelegd, gedeponeerd
goed; consignánt, m. hij, die waren in consignatie geeft; consigne, f. fr. (spr. kongs2enj'), Mil., het loswoord, parool, de order
b. v. aan Genen wachtpost gegeven en die
deze woordelijk aan den aflossenden post
mede deelt; het bevel aan eenen portier ten
opzigte der in- en uitgaanden ; ook een
boek , waarin voerlieden de ontvangene
vrachtgoederen en geleidbrieven opteekenen.
Consilium , n. lat. , de beraadslaging ,
raadsvergadering, het raadsbesluit ; eene
raadgeving, een raad, voorslag; consilium
abezíndi, de raad om heen te gaan of zich
spoedig van eene plaats te verwijderen; de
stille verwijdering of wegzending van hoogescholen, om geen opzien te baren; c. ecclesiastïcum, kerkelijke raad; -e. snedzcum,
de raad of meening der geneesboeren ;
consiliaráus, m. een raad, raadsheer; raadgever.
consimiliter, lat., op gelijke wijze.
consisteren, lat. (consistére), bestaan,
stil- of vaststaan ; consistént, digt. vast,
duurzaam, stevig, bestand; consistentie, 1.
nw lat. Phys., graad van toenadering of
verbinding van de zamenstellende deeltjes
van een ligchaam , welke maakt, dat dit
laatste meer of minder wederstand biedt
aan andere ligehatnen , die op hetzelve
inwerken , digtheid, vastheid ; dikte van
een vocht, lijvigheid; duurzaamheid; bestendigheid.
, in
ium , consist®rie, n. lat. i
Consistor
't algemeen vergadering; van daar b. v. de
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vergadering der kardinalen om de aanspraken van den paus te hooren; iriz. de kerkenraad, geestelijke raad, een geestelijk toeziend ligehaam over kerkelijke aangelegenheden enz.; consistoriaal, daartoe behoorende; consistoriãlis of consistoriaalraad,
een medelid van een consistorie, een kerkenraadslid.
consobr7ni , pl. lat. , zusterskinderen,
kinderen uit twee zusters geboren.
consociéren lat., verbinden , vereenigen; consociâtie, f. de vereeniging, ver-

m. (lat. consmnans), Gram., een medeklinker , eene letter, die hij eene klinkletter
moet gevoegd worden om eenen klank of
eenclettcrgreepte maken, b. v. b, cl,f enz.
( in tegenst. met vocaal); consonante getuigen, Jur., overeenstemmende getuigen ;
consonânte, f. een speeltuig, dat het kia.
vier en de harp als bet ware vereenigt,
eene staMd- of spitsharp consonantën pl.
nw lat., ofconsonérende toonen . Muz., de
overeenstemming van verscheidene toonen, de gelijk- of zamenklinking, welluidendheid; Poet., het rijm.
consopiéren, lat. (consopire), doen insluimeren, bevredigen, stillen, sussen; ook
in vergetelheid, in het vergeetboek bren
gen ; consopiãtie , f. ow lat., het in slaap
maken enz.

binding.
consolant, consolatie, z.

oud. console-

ren.

Console F. Fr. (spr., icongsdol'), Arch.,
een uitspringend sieraad of uitstekende
steen, kraagsteen, aan eerien muur in de
hoogte aangebragt om een balcon , vaas,
borstbeeld enz. te dragen; console -tafeltje
of enkel conso1C een wand- of pilaarta-

feltje, spiegeitafeltje.
consoléren , lat. (consolãri), troosten,
vertroostesi, gerust stellen, opheuren; consolánt , consolãbel , lat., consolatief, nw
lat. , troostend , troostrijk, troostelijk, gerust stellend, opbeurend; consolätie, f. de
troost, vertroosting, geruststelling, opbeu
ring.
consolidéren, lat. (consolidãre), gron-

den, begronden, vesten, grondvesten, vast
en duurzaam maken ; Jur., vereenigen
vat tot éénen regtstoestand behoort, inz.
wanneer de vruchtbruiker eener zaak haren eigendom er bij krijgt; fondsen aanwijZen om de betaling b.v. van openbare fondsen, renten te dekken ; conso1da, f. Bot.,
het smeerkruid, de snieerwortel; consolidanta, pl. Chir., middelen, geschikt om
de genezing te bevorderen bij wonden,
verzweringen, verbrandingen enz. ;
lidãtie of consolidéring , f. de vastmaing, bevestiging, vaststelling, vaste verb
eenigin
geveiliging, dekking van ingelegde gelden; Chir., heeling of sluiting
k

vond ; de consoliclering eener beender
het vastworden der beenweer, die de-breuk,

uiteinden der gebrokene beenderen verbindt; consols. pl. eng., afkorting voor consolidateci stocks (spr. —cle'eted), fr. consolide's (spr. kongsolidé), d. i. geconsolideerde
schulden of fondsen, in Engeland zulke
fondsen , voor welker rentebedrag zekere
staatsinkomsten zijn aangewezen, dus gedekte of belegde schulden, en de staatspa
pieren dienaangaande ; geconsolideerde
annuiteiten, pl., rentebetaliagen v. staats
schulden, die door belastingen zijn gedekt.
Consommé, m. fr., krachtig vleeschnat,
sterke bouillon.
consonéren lat. (consonãre) , mede
klinken, zarnen klinken, gelijk luiden, overeen stemmen consonant , eenstemmig,
overeen stemmend; als subst. consonant,

<

;

con sordino, z. sordine.
Consorten, pl. lat. (consdrtes, v. conSOT:, deelnemend, deelachtig) , medestanders, makkers, deelgenooten, deelnemers,
zamenwerkers ; gelijkgezinden (in ongunstigen zin), medeaanklagers, medebeklaagden; consortium, n. het deelgenootschap,
de gemeenschap; ook het huwelijk.
conspiciéren, lat. (conspicre), waarnemen, bespeuren, aanschouwen; conspec-

tus of verkort conspéct, n. het overzigt,
de beschouwing; ook de lijst, opgave; conspectãbel, nw lat., zigtbaar, uitstekend;
conspicãbel , lat., zigtbaar ; bezienswaard;
conspicuiteit , f. nw lat., de helderheid,

klaarheid.
conspireren , lat. (conspirdre) , zamen
stemmen; zich in geest en wil met elkander
verbinden, vereenigen, zamen komen; zamen rotten, eene zamenzwering of muite
rij maken, ontwerpen; conspiránt, m. een
zaamgezworene, muiter; conspirãtie, f. de
zamenzwering, muiterij, verraderij.
con spirito, z. spirituoso.
Conspissãtie , f. lat., de verdikking.
Conspónsor, in. lat. Jur., een medeborg

medeschuldenaar.
conspuéren , lat. (conspure) , bespuwen ; verachten.
Constãbel, ru. (v. h. mid. lat. constabalarus, eig. een stal- of legergenoot-. of van
comes stabili, vgl. connetable), voorheen
een tentgenoot, ieder soldaat; een vuurwerker, buksmeester, stukmeester of gezagvoerder over een stuk geschut, eene soort v. artilleriebediende, inz. op schepen , k o a staP el ; constable, m. eng (spr. konste'ebel),
een geregtspersoon, belast met de handhaving der orde bij volksverzamelingen, het
herstellen der gestoorde rust enz.
constabiléren, lat. (constabilire), mede
bevestigen.
stans, v. constãre,
constant ., lat. (cOn
bestaan) , bestendig, standvastig , volhardend; zeker, gewis; erkend, heerschend;
constantes . pl. Geom. , onveranderlijke,
24
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standvasti g e grootheden ; constantïa of
constántie S. de standvastigheid, bestendigheid, onveranderlijkheid, volharding,
zielskracht, vasthouding; eene rom. godin,
wie nico die eigenschappen toekende; constantia -wijn, kaapwijn, de beste wijn aan
de kaap de Goede-hoop, zoo geheeten naar
het landgoed Co Ii S t a n t i a; Constantijn,
mansn.: de standvastige; vr. Constantine
of Constanta; constat, het staat vast, is
bekend, is uitgemaakt of zonneklaar; ook
het kost, het komt te staan op . . ..
constateren, fr. (constater, van het lat.
constat, het is uitgemaakt, klaar), klaar of
zeker maken , bewijzen , bevestigen, hekrachtigen , door overtuigende bewijzen
staven; eene zaak door eene plegtig opge
maakte acte opteekenen, staven, aan de
vergetelheid ontrukken, vereeuwigen; constatering, f. de bevestiging, bekrachtiging,
het bewijs.
Constellatie, f. lat. (v. stella, ster), de
zameustelling van verscheidene sterren tot
sterrebeelden ; de zamenstand der sterren,
het sterreheeld , hemelteeken, gesternte;
de plaats der sterren ten opzigte van elkander en haren vermeenden invloed op de
lotgevallen der menschen ; vgl. nativiteit,
ond. natief.
consternéren, lat. (consternãre), in verlegenheid brengen , doen ontstellen, verbaasd staan :, geconsterneerd, diep getroffee, ontroerd , geschokt; consternatie , f.
de verbazing met neêrslagtigheid gepaard,
verslagenheid, ontsteltenis, schrik.
constip eren, lat. (constipare), verstoppen; geconstipeerd , verstopt, hardlijvig;
cOnstipanta, Pl. Med., den doorloop strem
verstoppende middelen; constipã--mcnde.
tie, f. de verstopping, hardlijvigheid.

wel.; ook de naam van sommige pauselijke
huilen; constitutofeudi, lat. Jur. de oprigting van een leen; c. liquli, de schuldberekening, schuldbepaling; constitutïönes
eccle,ciaçticae . pl., kerkelijke verorden-ingen; c. irnperiãies of imperti, rijkswetten,
rijksinstellingen ; constitutief, wczentlijk
bepalend of uitmakend ; vaststellend , de
staatswet uitmakend. daartoe bchoorcndc;
constitutionairen of canstitutionisten,
pl., de voorm. aanhangers der btiile of c o
S t i t 0 t i e unigenitus in Frankrijk; ook,
Jur., de vaststellers eener rente; constitutioneel , nw lat., grondwettelijk, niet de
staatsregeling overeenkomstig; ook in het
ligchaamsgestel gegrond, daar zijnen oorsprong hebbende, van daar h. v. constitu-
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constitueren

, lat. (constiture . inrig-

ten), tot een geheel vormen; vaststellen
verordenen, benoemen, h. v. een' pleitbezorger; zich verbinden , beloven; ook iemand tot verantwoording roepen; uitdagen;
de constituerende vergadering, de vergadering, tot het ontwerpen ecner grond- of
staatswet bijeen gekomen; de vergadering
heeft zich geconstitueerd, d. i. heeft zich
voor meltig en voltallig verklaard; constituânt, ni. fr., een medelid van zulk eene
vergadering; geconstitueerde autoriteiten
of inagten, grondwettelijke magthebbers
of staatsbeambten; termznus l'iquidi ctnstitue'ndi. lat. Jur., een tot de volvoering
der scli nldberekening bepaalde regtsdag;
constituent., m. lat,, een volmagtgevcr, z.
mandant ond. mandamus; constitütie,

f. (lat. consttutió), de schikking, inrigting, bepaling, verordening, die aan eene
zaak eene bepaalde, vaste gedaante of gesteldheid geeft; de ligchaamsgestcldbeid
van den mensch, de lìgchaamsbouw, het
pestel; de staatsregeling, staatswet, grond-

tionéle ziekten constitutionélen, pl., dc

aanhangers van den gronciwettelijken staats
vorm; constitütor, m. lat., een vaststellen,
verordenaar ; constitütum possessorïum,
n. Jur., de verdragswijze bepaling van den
kant des bezitters van cenig goed, dat hij
het voortaan slechts wil bezitten voor een
ander , dien hij daardoor tot den eigentlijken bezitter verklaart; constitütus, m.
een plaatsbekleeder,
constringéren,

lat. (constrinçjre), za-

men trekken, binden; dwingen; constringérend of constrictief, zamen trekkend;
constringenta, pl. Med., zamentrekkende
middelen ; constrictie f. de zamcntrek
king , zamensnoering van ligchaamsdeclen; dc beperking, constrictor, m. Anat.,
zarnensnoerende spier, b. v. van de keelengte, van het keelgat; boa constrictor,
z. boa.
construeren , lat. (construre) , oprigten, opbouwen, aanleggen, opwerpen, vervaardigen; zamen stellen, b. v. eene mathematische figuur; Gram., de leden of deden
van eencn volzin, eerie rede, naar het gebruik en de regels der taal zamen voegen,
de woordvoeging ontwikkelen; constructeur., m. fr. (spr. kongstruuk—) , Arch.,
een bouwmeester, inz. sclleepsi)ouwmeester; constructie, f. (lat. constructI'o), de
bouw, bouworde, zamenstelling, inrigting
of schikking der deden van een geheel; hehoorlijke ontwikkeling; Gram , de woordvoeging, woordschikking; Matb ,de zamenstelling cener figuur, het vereischte werk
0fl een vraagstuk, eene vergelijking door
liniaal en passer op te lossen; constructief,
nw lat., inrigtend, schikkend, ordenend,
behoorlijk ontwikkelend.
constupréren,

lat. (constupräre), ont-

eeren , schenden, verkrachten ; constu
prãtie , 1'. dc onteering, schending verkrachting van eene vrouw; constuprãtor,
rn de onteerder , schender , verkrachter,

verleider.
consuadéren,

lat. (consuadre), raden,

raad geven, dringend raden.
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consubstantieel, nw lat. Theol., van gelijk vezen, gelijke natuur, of geljkwezig,
mede- of gelijk bestaande; consubstantia
Iteit, L eenheid en eenzelvigheid (i de ntitcit) van wezen in de leer der drieëenheid; consubstantialIst, m. hij, (lie aan dc
consobstantialiteit gelooft; consubstantiãtie f. cie medetegenwoordigheid, d. i. het
werkelijk aanwezig zijn van het ligcliaam
en bloed van Christus in het h. avondmaal.
consudéren, lat. (consudãre), zweeten
consuetudnes, pl. lat., gewoonten, regten, uit gewoonten en gebruiken voortvloeij nde of daaraan ontleend, daarop stennende ; consuetudinair, gewoonlijk; con
suetüdo imperil, de gewoonten en gebruiken des rijks ; de voorvaderlijke gebrui
ken.
Consul, m. de hoogste regeringspersoon
in de oude romeinsehe (van 509-31 voor
Chr.) en in de nieuwere fransche repubuck (van 1799-1804) ; een gevolmagtigd agent of commissaris van eenen staat,
die in vreemde handelsplaatsen zijn verblijf
houdt om er de hande l sbelangen zijner
natie voor te staan, de handelsgeschillen
te beslechten enz. , een handelsopzigter
en regter in eene vreemde koopstad ; magister consülum, ook proconsul, het hoofd
van den stadsraad of der stedelijke regering, de latere burgemeester ; consulaat,
( lat. consulãtus), het ambt en de waardigheid eens consuls; ook de werkkring
van eenen handels-consul; consulãdo, M.
sp. , het west-indisch handelscollegie te
Cadix ; consulair ofconsulãrisch , tot de
waardigheid, het ambt eens consuls behoorende , daartoe betrekkelijk daarmecle in verband staande: in zamenstellingen als consulaire garde consulaire
regering enz. ; een consulair persoon,
een oud-consul, eene consulaire familie,
een geslacht, dat een of meer consuls onder zijne leden heeft geteld; consulaire
munten (nummi consulãris), de gezamentlijke rem. munten, die tijdens het bestaan
(Ier rom. republiek geslagen zijn ; consu
laire medailles, de ter eere van B o naparte, Cambacères en Lebrun, als
consuls der fr. republiek g eslagene gedenkpenningen.
consuléren (lat. consulre) , mede te
rade gaan, om raad vragen ; raadplegen,
beraadslagen; consulent, m. een raadgever, inz. in geregtelijke aangelegenheden,
een regtsgcleerde, advokaat ; consulta, f.
it., de beraadslaging; staats -consulta, f.
staats-beraadslaging , staatsraad,
van raadsvergaderingen en geregtshoven
in Italië en Spanje;consálte
, lat. be.
daehtzaam , voorzigtg, met overleg ; consulto , met opzet met voorbedacht , opzettelijl ; consûltum , n. het besluit; raads
besluit ; senãtus consultum , n. het raads-

besluit, vonnis, decreet; juris consultus,
m. een regtsgeleerde , advokaat ; consulteren , lat. (consultare), overleggen, beraadslagen, (met iemand) te rade gaan, om
raad vragen, raadplegen; consult, i. of coosultätie, £ de beraadslaging, raadpleging;
inz. dc in bedenkelijke omstandigheden
gehoudene raadpleging van verscheidene
aan het krankbed geroepen geneesheeren;
de raadgeving v. eenen advokaat; consultatief, nw lat., beraadslagend; consultis5thlU5 zeer hoog geleerde , een titel van
8roote regtsgeleerden.
consumeren, lat. (consumre), verteren,
verbruiken; consumabel, verteerbaar ; consument, m. de verbruiker, verteerder; consmo, n. it., de aftrek, het vertier, het debiet eener waar; ook z. v. a. consumtio of
consümtie. consumptie f de vertering,
het verbruik van de noodwendigheden des
levens als voedsel kleeding , brandstof
enz.; ook Med., de tering; consumptieve
middelen , de belastingen, waarmede de
staat de levensnoodwendigheden bezwaart;
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comsumtibilën ,

pl. nw lat., voorwerpen

van verbruik, levensmiddelen.
consumméren,

lat. (consummãre), za-

men rekenen opmaken ; consummãtam
est, het is volbragt; consummãtie, f. dc
zainenrekening , voleinding , voltrekking,
b. v. van een verdrag, van eerie misdaad,
,

vgl. delictum consummatum.
consurgéren , lat. (consurgre) , zich
verheffen ; opstaan , optreden.

Consus , de god der raadsvergaderingen
bij de oude Romeinen; consuãles, pl., feesten te zijner eer.
ContabescentIa , f. nw lat., de tering,
uittering; contabcscént , door de tering
aangetast.
contabuléren , lat. (contabulãre) , zolderen, een' planken vloer leggen; contabulãtie , f. de zoldering, houten vloer.
Contace, n. fr. (spr. kontciss'), het gebedenboek in de gr. kerk, z. v. a. misS aal.
Contâctus , m. of

afgekort contact, n.

( van continggre , aanraken) , ook contâctie , f. IIW lat., de aanraking betasting , de zamenkomst, raking van twee
ligchamen ; contágie, f. (lat. contgió),
cie aansteking ; Besmettelijke ziekte, pest;
contagieus , aanstekend besmettelijk;
contagia , pl. , aanstekende, besmettelijke stoffen, giftstoffen, die zich door
middellijke of onmiddellijke aanraking
voortplanten (onderscheiden v. miasma,
,

,

z. a.) ; contagiositeit, f. nw

lat.

,

de be;

smettelij klieid , het aanstekend vermogen
of de besmettelijke aard eener ziekte
contagionisten , pl., zij die den aanstekenden aard van eene kwaal beweren;
,

contagum , n. de smetstof.
Contadino , m. lit. 5 de boer ,

landmaa.

CO1TAGIE.

CONTINGEREN.

Contagie , contagieus enz., z. ond. con
tactus.
. Contailles . pl. fr. (spr. kongtalj'), zeer

contentieus strjdzuchtig, twistziek, kijfachtig.

slechte zijden stof, vlokzijde ; afval van
de zijde.
Contaminéren, lat. (contarninãre), hevlekken , verontreinigen , bezoedelen ; contaminãbel . bevlekbaar ; containinâtie, f
de verontreiniging , bezoedeling , beviekking; contaminator, de bezoedelaar, bevlekker.

(v. h. ft. contrefait, nagemaakt), het af-
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Contant , z. ond. compte.
Contéctie , f. nw lat. (van het lat. con-

tectus, bedekt, v. contegre,bedekken);

de bedekking, overdekking, bekleeding.
contempléren lat. (con templari), beschouwen , betrachten , nadenken , overpeinzen ; conteniplätie, f. de beschouwing,
betrachting , overpeinzing , bespiegeling;
Theol., het verdiept, verzonken zijn in God;
contemplatief. beschouwend, beschouwelijk , diepzinnig, bespiegelend, in zich-zelven gekeerd ; contemplatieven , pl., eene
secte der 1 2de eeuw, tegenover de scholastieken staande.
Contemporanus , lat., of contemporain, fr. (spr. kongtangporèng), m. een
tijdgenoot ; contemporair , gelijktijdig,
tot denzeifden tijd behoorende ; contemporaniteit , f. liet tijdgenootschap, de gelijktijdigheid ; contemporéren , gelijktijdig zijn ; contemporiséren (spr. s als z),
gelijktijdig maken.
contemtIbel, nw lat., laag en verachtelijk; contemtibiliteit, f. de verachtelijkheid ; contémtie , f. de verachting.
Contenance , f fr. (spr. kongtenângz'),
de houding , matiging, betooming, tegenwoordigheid van geest , bedaardheid , terughouding.
,

con tenerezza, z. tenero.

content, lat. (contentus , a, um, d. i.

eig. zich inhoudend , onthoudend , van
continëre , z. contineren ) of fr. (spr.
kontdng), tevreden, vergenoegd, voldaan;
content, non contént, eng., tevreden, niet

tevreden (bij het hoofdelijk stemmen voor
of tegen een voorstel in het eng.pane
ment); contentement , n. fr. kongtangt'
mdng), de tevredenheid, het vergenoegen;
ook wel, wanneer iemand niest, gebezigd
in plaats van wel bekome het ti, God ze
gene ti! contentéren , ft contenter), bevredigen , tevreden stellen , voldoen ; betalen.
Contëntum , n., pl. contenta, lat. (v.
continëre , insluiten, in zich bevatten ), de
inhoud of de bestanddeelen , b. v. van een
geschrift ; conténten , pl., in zeesteden
de lijsten der aangekomene waren met aanduiding van schippers en ontvangers.
Conténtie , f. lat. (contenUo , v. contencire, zich inspannen, strijden), de inspanning; de twist, strijd , oneenigheid;
-

(

ConterfeitseL conterfeit, conterfei, n.
beeldsel, beeld, vgl. portrait; contefeiten, conterfeijen (fr. contrefaire), afbeel den, uitschilderen.
Conterie , f. fr. ( spr. kongterIe ) , grof

venetiaansch glaswerk, glazen speelwaren,
glaskoralen.
Conterranus , m. lat., de landsman.
contesteren (lat. contestäri) , betuigen , verzekeren, bezweren; bestrijden,
.betwisten; contestãbel , betwistbaar, te
bestrijden: contestãtie, f. de betuiging;
de twist, bestrijding; litis contestatio , z.
ond. 1i.
Context, fl1. lat. (conte'xtus), de redeverbinding, het verband, de zamenhang der gedachten; contextuur,f. uw lat., hetzamen
de aaneenschakeling , schikking-wefsl,
der deden, het verband, de zamenhang.
Contignãtie , f. lat. (contignatlo), het
gezarnentlijke hout tot steuning of schraging , balken of sparren, de betimmering.
Contiguiteit, F. nw lat. (v. contigthts,

aanrakend), het aan elkander raken, -liggen of -grenzen, de aanpa ling , aangreni
gemeenschap van grenzen.
J

continéren , lat. (continëre), zich onthouden , inhouden , matigen; zaaien han-

gen, aangrenzen; vandaar continent, n.
( fr. en eng. continent , d. i. continens

terra, zamenhangend land, in tegenoverst.
van eiland), het vasteland; inz. dat van
Europa; continentaal, wat tot het vasteland behoort ; b. v. continentale vrede,
de vrede op het vasteland ; continentale
troepen, zulke troepen, die alleen tot de
dienst op het vasteland zijn bestemd;
continentaal systëma of stelsel, de maatregel van ]Napoleon (begonnen met het
decreet uit Berlijn 21 iov. 1806), om Engeland van alle gemeenschap met het vas-

teland van Europa uit te sluiten en overal
den invoer van eng. goederen en voortbrengselen te beletten; continentie, 1'.
(lat. continentia) , de matiging, onthou
ding, inz. van den bijslaap; co n tinenter,

lat., in eens door, in cenen adem voort;
continentia causärum , verband of zamen

hang der zaken.
contingéren , lat. (contingre), aanraken. trelfen , betreffen; voorvallen zich
toedragen; bijdragen , zijn aandeel opbrengen ; contingéns , n. iets toevalligs;
contingent, n. nw lat., het deel, dat ieder
moet bijbrengen of ontvangen, piigtmatig
aandeel , verschuldigde bijdrage, b. v. in
het leveren van krijgsvolk, oorlogslasten
enz.; het aandeel der provinciën in de alge
lasten van den staat; contingentie,-men
f. de mogelijkheid, dat eene zaak al of niet
gebeure , de toevalligheid, onzekerheid

CONTINUUM.
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naar contingéntie van zaken , naar de
wending, den keer, dien de omstandigheden
zullen nemen.

munten of conturniáti, contourniáti, ook
el crotoniâti , koperen rom. medailjes,

Continüum, n. lat. (v. continius, a, urn,

zamen hangend), iets onafgebrokens, aanhoudends, voortdurends; continio, it. Muz.,

aanhoudend, voortdurend; continueel, fr.,
voortdurend, gcsiadig, bestendig, onophoudelijk; continuiteit, f. lat. (continuitas),
de voortgaande duur , het onafgebrokene
verband der deden , de zamenhang, onge
scheidenheid, het aaneenhangen ; de be
stendige duur, het onafgebroken aanhouden ; de bestendigheid, van daar 1ev continuitãtis of continui, de vet der bestendigheid ; continuéren, lat. (continuãre),
voortzetten, voortvaren; voortduren, duren;
aanhouden, niet ailaten; continuet of continuëtur (afgek. cut. cntr.,), Med., de zieke
ga met het gebruik der geneesmiddelen
voort; continuãtie, f. de voortzetting, voortduring, het vervolg; pro continuatiöne, tot
voortzetting ; continuãtor , m. een voortzetter.
contitulair , flW lat., gelijknamig.
Conto, n. it. (z. v. a. het fr. compte),
Mere., de rekening; iemand conto geven,
d. i. leenen, of hem in het grootboek eene
rekening openen, hem crediet geven; conto
nemen , zich van dat crediet bedienen,
d. i. borgen; een goed conto maken, zijne
rekening hij iets vinden, eene goede koopmanschap doen, winst ofvoordeel trekken;
conto regulérerE, eene rekening onderzoeken en sluiten; conto saldéren, eene rekefling afsluiten en in som trekken; a conto,
op , rekening, op afkorting; d conto stellen
ofschrijven, eene ontvangene betaling op
de loopende rekening zetten; conto d meta,
rekening ter. helft , halve rekening, d. i.
voor gelijke winst en verlies; c. corre'nte,
eene loopende rekening, rekening-courant;
C. di cornpagnfa , gezelschaps -rekening;
conto (ii rees, conto reis, ook wel enkel
conto, port. rekenmunt, 1 millioen rees
of 1000 m i 1 e i s, ongeveer = 2920 gl.; c. di
stampa, eene rekening van wisselzegels;
di tempo, eene rekening op tijd, bij welke de
waren op eenen bepaalden tijd geborgd worden; c.finto(spr.—fIento), eene verdichte,
vermoedelijke rekening, waarschij lijke berekening van baten en schaden; c. loro,
hunne -, c. mb, mijne -, c. nostro, onze
rekcnîng; c. nuJvo (spr. —novo), nieuwe
rekening; c.per diversi, rekening voor allerlei, voor allerhande kleinigheden; cpro
errata, rekening tot vereffening v. plaats
gehad hebbende missla8en of dwalingen;
C. saldo, de betaalde rekening; oek het nog
te betalen overschot na aftrek van het in
betaling of in mindering ontvangene; c. 5epardto, eene afzonderlijke rekening; c.
duo (spr. wékkio), de oude rekening.
Contórno, pl it., de omstreken; de omn
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trek, schets der omtrekken; contorniaat-

welker verhoogde rand (contour, c o n torn o), op de draaibank bewerkt en afgezonderd schijnt van het metaal, waaraan
zij behooren; zij worden zelfs in groote ka
binetten tot de rariteiten gerekend.
contorquéren , lat. (contorquëre), ver-

draaìjen, verwringen, krommen, buigen;
contórsie, f. lat. (contorszo), eene gewelddadige verdraa ij ing. vcrstuiking, onvolko
niene ontwrichting ; vertrekking van het
gelaat, grimassen ; contorsiel, nw lat., zamendrukbaar.
Contouche, f. fr. (?) (spr. kongtóesj'),
een van voren open kort overkleed voor
vrouwen; ook een korte huisrok voor mannen.
Contour, In. fr. (spr. kongtder), de omtrek, omvang, randtrekken eener figuur of
teekening ; contouréren of contournéren
( fr. contourner), cenen omtrek maken, omtrekken; eene figuur den vereischtcn omtrek geven; ronden, afronden; gecontourneerd , geteekend , ctntworpen ; ook verdraaid, krom, scheef, verkunsteid.
contra, lat., tegen, een voorzetsel, dat in
vele zamenstellingen voorkomt.
Contra-apertuur, £ nw lat. Chir., de tegenopening, inz. bij veretteringen, om den

etter een' vrijeren weg te banen.
Contrabande, z. contrebande.
Contrabas, z. contrebas.
Contrabazuin, lat. -ned. (v. contra en

h. oudd.pusune, bosune; oud. fr. buisine;
verminkt v. h. lat. buccIna, bucmna, gr.
bykdnë), eene diepe basstem in het orgel.

Contraboek , lat. -ned., tegenboek, liet
boek, waarin de contrôle der rekeningen wordtgehouden ; ook het boek, waarin
bij collecteurs der loterij aanteekening van
de getrokkene prijzen en nieten wordt gehouden.

Contracambio, m. it., een tegenwissel,
her%%issel.
Contract enz., z. ond. contrahéren.
Contráda, f. it., de straat, het oord.
contradicéren, lat. (contradicre), tegen spreken, beantwoorden; contradicént,
m. Jur., de tegenpartij, partij, tegenspre
ker; contradictie, f. de tegenspraak, tegenstrijdigheid ; contradictio in adjécto , lat.

Gram., eene tegenstrijdigheid in het bijge
voegde, in het adjectivum of bijvoegelijk

naamw., b. v. h o e k i g e kogel; soms als
rhet. figuur aangewend , B. v. d r o o g w a-

t er, wit ro e t (voor sneeuw gebruikt bij
Huijgens),een levend geraarnte,een
allermagerst mensch; contradictor, m. de

door de regtbank aangestelde persoon tot
onderzoek en bestrijding van de vorderingen , door de schuldeischers opgegeven;
contradictörisch, tegen sprekend, strijdig;
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contradictorsche begrippen , oodeeIen
enz, d. i. elkander geheel tegensprekende

of wederzijds opheffende vernietigende,
b.v. licht en duisternis.
contradistinguéren, nw lat., onderscheiden, doen uitkomen; contradistInct, door

tegenovergestelde eigenschappen onderscheiden; contradistinctie , f de onderscheiding door tegenovergestelde eigen,schappen; contradistinctief, eene tegenstelling aanduidend.
Cóntrados , f. nw lat., contradóte, it.

Jur., eig. tegenuitzet (z. do s), tegenerfma
king ,. welke de man aan de gedoteerde
vrouw toekent en die zij na zijnen dood ontvangt, morgengave.
Contra-exténtie, f. mv lat. Chir., de tegenrekking hij het zetten van beenbreu
ken en ontwrichtinen.
Contrafaciént, m. nw lat, de overtreder eener verordening.
contrafact, n. nw lat., het namaaksel, de
navolging; de nadruk van een boek; contrafactuur, f. de naauwkeurige namaking;
plaatwerk.
Contrafissuur , contrafractuur, f. nw

lat. Chir. , eene tegenscheur, tegenbreuk,
wanneer er eerie beenbreuk of beenspl ijting ontstaat niet ter plaatse , waar de
gewelddadigheid onmiddellijk heeft inge
werkt , maar op eene verwijderde plaats.
De meeste tegenscheuren komen aan de
hekkeneelsbeenderen voor.
Contrafuge, f. nw lat. Muz., z. contrefuge.
contraheren, lat. (contra1rre), of con-

tractren , zamen trekken , verzamelen,
vereenigen ; een verdrag , eene overeenkomst sluiten, liet eens worden , over-

een komen ; schulden contractéren,
schulden maken; contrabént , contrac
ta n t , m. een verdragsluiter , een deelgenoot; contrahenta , pl. Med. , zamentrekkende middelen ; contract, m.
( lat. contractus) , een verdrag, eene geschrevene overeenkomst , vrijwillige verbindtenis tot vervulling van wederzijdsche
pligten ook een speelmerk voor een of meer
dozijnen of tientallen rekenpenningen of
fiches; contract -boek , Mere., een hulpboek ter woordelijke inschrijving van de
gezamentlijke geslotene contracten; contractus accessorius, een bijverdrag; c. assecuratiönis, een verzekerings- of assnrantie -verdrag; c. bilaterãlis, een twee- of wederzijdsch, beiderzijdsch verdrag; c. bonae
Iic1i, een verdrag te goeder trouw; c. eensiticus, een cijnsverdrag : c. chrograp Irarius, een handschriftelijk verdrag; c. claud/cans, een gebrekkig gemaakt verdrag;
C. emti et vendit'i, een koop- en verkoopver
drag; c.feudalis, een leenverdrag; c. littethijs, een schriftelijk verdrag; c. litterãrum, een verdrag bij de Romeinen, dat onomstooteljke zekerheid had en onschend;

bare verpligtingen opleide; c. locãti etcondiicti, een huur- en pachtverdrag; c. nupti
aus, een huwel ij ksverdrag; C. perinutatiã-

nis, een ruilverdrag; c. pignoratitius, een
pandverdrag; c. principãlis, een hoofdverdrag; c. retiovenditiOnis, een verdrag omtrent vergunning van den wederverkoop;
C. sirnulãtus, een schijnverdrag; c. stricti
mus, een verdrag, dat letterlijk moet nageleefd worden; c. unilaterãlis, een eener
zijdsch verdrag; c. usurarius, een woekerachtig verdrag, een verdrag over interest
C. verbãlis, een mondeling verdrag; —contract, als adjec.: tegennatuurlijk zamen getrokken, verlamd, lam ; contractãtie, f.
nw lat., het handelsgeregt, de kamer van
koophandel in Spanje; contractatie -huis,
het handelsbuis, koophuis; contractie, f.
( lat. contractio), de zamentrekking, verkorting ; Grain. , de zamentrekking van
twee klinkletters of lettergrepen tot één,
b.v. daân of daên voor daden; contractIbel of contractiel , nw lat., zamentrekbaar ,, verkortbaar; contractibili.teit of contractiliteit , f. de zarnentrek

baarheid, krinipbaarheid, de geschiktheid
van een ligchaam on i zich zamen te trekken; contractief, nw lat., zamen trekkend;
contractuur, f. de spieroptrekking, een
staat van zamentrekking en stramheid,
waartoe de spieren, gewoonlijk eerst allengs, ten gevolge van rheumatisme, zenuwpijnen, stuipen geraken ; kromming
der gewrichten.
-

contraignribel , z. contrainte.
contra-indicans, nw lat. Med., eene

te-

genaanwijzing tegen de aanwending van

een middel; pl. contra-inclicantia; contra-

indicatie, f. de tegenaanwijzing.
contrainte, f. fr. (spr. kongtrèngt'), geweld , dwang, dwangmiddel; contraignâbel (spr. kongtriijábel), aan regts

-dwangoerp.
contraire, z. contrarium.

contrajus in tiresi, lat. Jur., tegen een
in zijne algemeenheid (abstract) erkend
regt, in tegenst. met het voor 't bijzondere
(e o n c r e t e) geval voorhandene regt.
contra leges, z. ond. 1ev.
contralicitéren , nw lat. , over bieden,
meer bieden, in den koop treden of vallen.
contralto, m. it., of haute contre , fr.

(spr. Iioot'icónçjtr'), f. Muz., de alt, de tweede stem, de diepe vrouwenstem; ook de altist, altzanger.
contramandéren , z. contrein—; contrazninéren, z. contrem—.
contra manife'stajura et veritZtein, lat.

Jur., tegen bekende regten en waarheid;
contra natüram, tegen de natuur, tegennatuurlijk.
Contramarca, it., z. contremarque.
Contraniténtie , f. nw lat., de tegen-

drukking, tegenwerking.
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te-

kend, kibbelzuchtig ; contrariteit, f. lat.

contraponéren, lat. (contrapon ére) te-

( contraritas) , de oneenstemmigheid; de
strjdigheid , tegenspraak ; de wederwaar

Contra-operatie , f. nw lat.. de

gengestelde werking , tegenwerking.

gen stellen; Log., een oordeel omzetten,d.i.
het zonder verandering des inhouds een'
anderen vorm geven, zoodat uit een bevestigend gezegde een ontkennend ontstaaL,
ofomgekeerd; Mere., afschrijven, Posten in
het boekin orde brengen; contrapositie, f.
de tegenstelling; Log., omzetting van een
voorstel door tegenstelling met verwisse
hug van het logisch karakter, b v. al le
gelijkzijdige driehoeken zijn gelijkhoekig, - geen driehoek van
ongelijke hoeken is gelijkzijdig;
vgl. conversie Merc., dekking eener wisselschuld; herstelling van eenen misslag in
het boeken; contrapost, m. de tegenstelling in de beeldende kunsten, z. v. a. a nt i t Ii e 5 i S in de rede; Mere., de tegenpost,
waardoor een verkeerd geplaatste post wordt
hersteld, opgewogen.
;

contra principla negdittem dlisputari
non potest, tegen den ontkenner der

grondbeginselen (naar welke de strijdvraag beslist moet worden) kan men niet
redetwisten.
Contra-protest, m. nw lat., tegen-voorbehoud, de geregtelijk opgemaakte acte
ter waarborging voor schade van den houder eens geprotesteerden wissels (z. oud.
protesteren).
Contrapunt, nw lat., contrapunto, it.
( spr. —poento), n. Muz., eig. net tegen-

punt, dewijl men eertijds punten in plaats
van noten schreef; dc kunst der toonzetting, de kunst om bij ééne stem andere te
zetten, of onderscheidene stemmen regelmatig met elkander te verbinden (eenvou..
dig contrapunt); inz. de kunst der stemafwisseling, d. i. het inrigten der partijen
op zoodanige wijze, dat zij zonder fout in
de harmonie enz. verwisseld, d. i. lagere
tot hoogere kunnen gemaakt worden (dub
bel of veelvoudig contrapunt); contrapuntist, m. (lie de regels van het contra-

punt verstaat.
Contra-regulariteit,

f. nw lat., de on-

regelmatigheid.
Contra -remonstranten, pl., z. v. a. gomaristen (z. a.).
Contrarum,

n. lat., het tegendeel; pl.

digheid, onaangenaamheid, belemmering,
linderpaal. • $
Contra -schepen, de schepen, die tus
huiten-europeaansche staten heen-schen
en weder varen.
contra sextum (rnandãtum of praecepturn), lat., tegen het zesde gehod (n. 1. han-

delen of zondigen); overspel l)edrjven.
contrasignéren , nw lat., tegen teekenen , mede onderteekenen om een geschrift meer kracht, vertrouwen hij te zetten; contrasignatuur, f. de mede-onderteekening.
Contrast,

m. (fr. contraste. it. contrds-

to, v. h. lat. contra-stare , tegen staan,
strijden), detegenstelling, het over elkander stellen of in aanraking brengen van
strjdige, afstekende voorwerpen (die niet

volstrekt uitersten behoeven te zijn),
a fstek ; Log., het tegenoverelkanderstel
len van twee voorwerpen , om die daardoor des te sterker van elkander te onderscheideñ, terwijl in de an ti thësis
( z. a.) de voorwerpen bijeen gebragt wor
den om ze te vergelijken ; de laatste werkt
meer op het verstand , het contrast daarentegen op het gevoel ; contrastéren , fr.
( contraster) , tegen elkander afsteken;
doen afsteken, in afstek plaatsen, tegenover elkander zetten, afzetten.

Contra-subject, n. nw lat. Muz. , de

tegenstelling of tweede ondergeschikte zetting in de fuge.
Contra-tempo , z. contretemps.
Contra-toonen , Muz., de diepste bas-

toonen onder de groote C.
Contra-vallatie , z. contrevallatie.
contraveniéren , nw lat. , tegen hande-

len, overtreden ; strijdig met net of verdrag handelen ; contraveniént n. contravénter, m. een overtreder, hij, die tegen
cene verordening der regering handelt;
contraveniéntie of contravéntie

, f. de

overtreding , het strijdig , onwettig hande
len, de schending van een verdrag enz.;
in casu contraventiönis , lat. , in geval van
overtreding.
contra vim non valetjus, lat., tegen het
geweld geldt geen regt.

Contraria tegenstellingen ; contrair, Ii'.

contravotéren, barb. lat. (v. voturn, gelofte, stem), tegen stemmen.
Contrayerba of contrayerva, f. sp. (eig.

vekkend; contraire begrippen, meenin-

tegenkruid, v. yerba = lat. lierba, kruid),
Bot. , tegesigiftige dorstenie , eene amen-

tegen, tegen gesteld, tegenstrijdig , ongunstig, rampspoedig , afkeer
( contraire) ,

enz., elkander bestrijdende, tegenstrijdige of(positief) tegenovergestelde begrippen enz., b. v. deugd en ondeugd; au contra&e (spr. o kongtrér'), in tegendeel, omgekeerd, daarentegen, veeleer; contrariéren , fr. (contrarier) , tegen zijn , tegen
werken, wederstreven, dwarsboomen ; contrariánt, hinderlijk, twistziek, tegen spregen

kaansche plant , door den Engelschman
Drake in 1580 over gebragt ; de wortel dier
plant, tegengiftwortel, ook D r a k e-w o r t e
genoemd , is van buiten ros van kleur,
heeft eenen scherpen, bitteren smaak en
eenen specerijachtigen geur. Alen schreef
hem vroeger, giftwerende eigenschappen
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CONTREMARQUE.

CONTR.

toe. hij werkt prikkelend en zweetdrij- val, ongeluk, tegenspoed, wederwaardigheld.
vend.
eontrectéren, lat. (contrectáre), cig.
contre, fr. (spr. kongtr') , tegen , een
voorzetsel , dat in vele zamenstellingen betasten, bevoelen , aangrijpen ; .) ur., onregtmatig ontnemen, ontvreemden ; pon voorkomt.
Contre- admiraal, m. de tegenadmiraal, trectátie, F. ontrooving, ontvreemding.
Contredans. rn. (fr. contredanse, ver
de derde zeebevelhebber, die op den adV. h. eng. country-danse), een-bastering
miraal en vice- admiraal volgt, de
veld- of reidans , levendige en vrolijke
onder - vlootvoogd, schout-bij-nacht.
Contre- approches , pl. fr. (spr. kongtr' dans , die met 4-8 paren wordt uitgeapprósj' ), Mil., de tegenloopgraven , wer- voerd.
Contredeclaratie, F. lat., de tegenover
ken der belegerden om de loopgraven der
verklaring, die tegen eene voor -gestld
belegeraars tegen te gaan.
strijdt.
-gande
Contrebalance, fr. (spr. — baldngs' ),
Contre- &bange of eontreahange, f. fr.
iet tegenwigt ; eontre-balancéren, het
te gi
enw gt of evenwi gt houden of maken, (spr. konytersjdngzj') ; tegenruiling, inwisseling, herwissel.
t pwegen.
-

Contrebande, f, fr. (spr. kongterbdngd' ),

waren, die contra bannum (z. a.), d. i. tege n een verbod uit - of ingevoerd worden,
dus verboden waren, sluikgoederen, smok kelwaar ; sluikhandel, smokkelhandel;
contrebandéren , sluikhandel, smokkelhandel drijven , verbodene waren uit- of
invoeren, smokkelen ; contrebandier, m.
(spr. kongterbangdi-é), een sluikhandelaar, sluiker, smokkelaar.

Contrebas of. contreviolon , M. (spr.
kongterwiolóng), Muz., de tegenbas, groote
o

has groote basviool.

f. fr., dc tegenbatterij,
tegengeschutbedding, tegengeschutwal; oneig. de tegenaanslag, tegenwerking.
Contrebatterie ,

Contrebazuin , z. contra—.
Contrebille, f. fr. (spr. kongterbielj'),

de tegenbal, die bij het terugstuiten van
den rand des biljarts den bal des mede
raakt.
-spelr
Contrebillet, n.

fr. (spr. kongterbie je' ,

gew. --bie j ét) , een 1 egenbriefje, tegen
dat het vroeger afgegevene krach -bewijs,
maakt.
-telos

contra-enaailléren, fr. (spr. kongtr'
emá j'—), aan de binnenzijde met email

of brandverw overtrekken ; eontre-email,
n. (spr. kongtr' emálj') , het email op de
binnenzijde van Bene wijzerplaat.
Contre-epaulette, f. fr. (spr. kongtr'
epolétt'), Mil., epaulet zonder kwasten of

troetels.
Contre-escarpe, z. contrescarpe.
Contrefait , n. fr. (spr. kongterfe') , z.
conterfeitsel.
Contrefinesse , f. fr. (spr. kongterfi-

ness' ), de tegenlist.

Contrefort, m. fr. (spr. kongterfór), Mil.,
een steunmuur, steunpilaar ; eene tegen
een beer.
-lag,
Contrefi ga, fr. -it., of contrefuge, f.

Muz.,eene tegenfuge, dubbelfuge (z. fuge).
Contragarde, f. fr. (spr. kongterghcírd'),
Fort., Gene versterking voor een of ander
werk, een beschermwal.
Contrehachures, pl. fr. (spr. kongtr'hasjuur' ), de kruisstrepen op Bene koperen

plaat.

Contrejour m. fr. (spr. kongterzjóer),
;

contrecarréren, fr. (contrecarrer), ie-

het tegenlicht, zijlicht, de terugkaatsing
van het licht.

Contrechange , z. contre-éahange ;
contre- changement , n. fr. (spr. kongter

de tegenbrief, het tegenbewijs, eene geheime
acte, waardoor men erkent, dat eene eerste
openbare acte in -haar geheel of gedeeltelijk
niet ernstig gemeend was.

-

mand tegen werken, weerstreven, tegen of
hinderlijk zijn; iets verhinderen, dwars
doen mislukken.
-bomen,

sjangzj'máng), het omkeeren of zwenken
in een' regten hoek bij het draaien.
Contreehant , m. fr. (spr. kongtersj áng ), z. v. a. contrapunt (z. a. ).
Contrechassis, m. fr, (spr. kongtersjas-

Contrelettre, f,

fr. (spr. kongterléttr'),

contremandéren , , fr. (spr. kongterirnangd—) , tegenbevelen geven , afbeve-

len , afzeggen , herroepen, terug nemen;
contresnandaat, n. liet te genbevel.
-

si),' .tegenvenster, voorvenster, winterraam
of -venster.

Contreman®uvre, f. fr. (spr, kongter
,naneuwr'.), Mil., eene plotselinge verande-

eenti ijzeren plaat in het midden van ecnen
schoorsteenmuur om dien te beveiligen
en de warmte af te kaatsen, staande haardplaat ; ei contrecoeur, met tegenzin, weêrzin, ongaarne.
Contrecoup, m. fr. (spr. kongterkóe),
een tegensloot, tegenslag, terugslag, weêrkaatsing, afstuiting; oneig. een onge-

Contremarque, fr. (spr. kongtermark'),
contramarca, it. f., een tegenteeken, bij -

Contrecoeur , n. fr. (spr. kongterkeicr),
-

ring van slagorde, tegenbeweging.
merk op koopgoederen, fabrijkwaren enz.;
een merk op goud- en zilverwerk; een tweede briefje of kaartje , dat men na afgifte
van het eerste in schouwburgen enz. ont-

-

vangt om weder binnen gelaten te worden,
wanneer men in de tusschenbedrijven uit-
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gaat; t>ontremarquéren, tegen teekenen,
bijmerken, een tweede merk geven ; van
paarden : valsche kenteekens hebben ,
alsch teekenen.
Contremarsch, m.

(fr. contremarche),

Mil., tegentogt, rugwaartsche togt, terug
eene zwenking, waardoor cone co--marsch;

maakt.
fr. (spr. kongtermíen' ),
Fort., de tegenmijn, een onderaardsch werk
om dc uitwerking van 's vijands mijnen te beletten; oneig. de tegenlist; contreminéren,
tegenmijnen maken; tegen werken, weder streven, tegenlist gebruiken ; contremineur, m. een tegenmijnwerker; een tegenwerker , dwarsboomer; Mere., iemand, die
op de daling der staatspapieren of publieke fondsen rekent.
Contre-ordre, m. doorgaans F. fr. (spr.
kongtr'órdr'), het tegenbevel.
Contreparáde, f. fr., in de schermkunst:
de afwering; contreparéren, afweren.
Contrepartie, f. fr. Muz., de tegenstem;
Mere., het tegenboek; contrepart, m. de
tegenpartij, wederstrever; het tegendeel.
lonne volte face

Contremine , f.

Contrepas,

m. fr. (spr. kongterpd ), de

tegenschrede, een verkeerde danspas.
Contrepassátie, f. fr. (spr..kongter-) ,
Mere., wederafstand eens wissels aan den

persoon, die hem had uitgegeven.
Contrepetterïe, f. fr. een woordenspel,
dat bestaat in het verplaatsen van de voor
woorden.
-letrsd

eenvr vesting naar liet veld toe, de buiten
bedekte weg in liet g 1 a c i s. -werkn;d
Contresignul, fr. (spr. kongtersien jdl),
gew. contresignaal of contresein, n. een

tegenteeken,. antwoord op een gegeven signaal, ten bewijze dat men het eerste ver
heeft; contresignaliséren, een tegen -stan
geven; contresigne, n. (spr. konb ter--tekn
si.enj') , de veldleus ; contresignéren , z.
contrasigneren.
Contretemps, fr. (spr. kongtertaíng), of

contratempo, it. n. een ontijdig voorval,
eene wederwaardigheid , ongeval , onver
wachte verhindering, hindernis; in lietdansen: zekere pas, waarbij men , terwijl de
neer te zetten voet is opgeheven, op den anderen springt, alvorens den eersten neder te
zetten; in het schermen: het gelijktijdig uit
beide vechtenden : in de rij--valendr
kunst: de plotselinge en onverwachte overgang van het paard van rust tot beweging;;
Muz., eene vertraging, verbreking van de
maat.

Contreterrasse, f. fr. Fort., een aardwal
of terras , tegen een ander steunende of

daarboven opgeworpen, een tegenterras.

Contretranehée, f. fr. (spr. koagtertrann«sj e" ), Fort., Bene tegenloopgraaf, loop-

graaf tegen de belegeraars. .

Contrevallátie, fr., of contravallatie-

lijn, uw lat., f. Mil. , eene tegenomwalling , tegenverschansing, tegenschans om
de uitvallen der. belegerden te beletten.
contrevenieren, Z. contravenieren.
Contreviolon , z. contrebas.
Contrevisite , f. fr., het tegenbezoek.
contribuéren, lat. (contribuére), bijdra-

Contrepied, m. fr. (spr. kongterpi-é),

tegenspoor, valsch spoor (een jagtterm) ;
het tegendeel , het omuekeerde van Gene
zaak.
Contrepoids , n. fr. (spr. kongterpod ),

tegenwigt, de balanceer- of evenwigtsstok
der koorddansers.
Contrepoil, n. fr. (spr. kongterpod l ), de
tegenstreek van het haar; a contrep oil, tegen
en den streek, tegen de vleug; verkeert?.
Contrepointe , z. contrapunt; contrepointéren, bestikken, doornaaijen.
Contrerevolutie, f. fr., de tegenom .wen-

tcling, wederomkeering van een' nieuwen
contrerevolutionair , tegen omwentelingsgezind, der nieuwe staatsinrigting niet toegedaan , daarvan alkeerig.

staatsvorm ;

gen , mede werken; zijn aandeel. in 'de
lasten of opbrengsten betalen, opbrengen;
eontribuàbel , fr., schatpli ;tig, belastingschuldig, aan lasten onderworpen; contribuént , m. lat., een schatpuf tige, bijdrager; contributie, f. (contributío), 'de gemeenschappelijke bijdi age, opbrengst, de
som , die ieder schatpligtige aan land of
stad, ieder lid van Bene societeit, een genootschap enz. moet betalen ; de oorlogslasten , brandschatting; in contributie

brandschatten; contributie-pond,
voormalige oostenrijksche rekenmunt van

stellen,

13 gl. 48 kreutzers rjnsch, = 14 g1. 49 et.

Contreronde, F. fr. (spr. kongterróngd' ),

Mil., de tegenronde, de tweede ronde of patrouille om de eerste gade te slaan, om te
zien of de schildwachten op hunnen post
zijn enz.
Contreruse , f. fr. (spr. kongterruuz' ),

tegenlist.

Contresalut, n. fr. (spr. kongtersalií),
de tegengroet met kanonnen.
Contrescarpe, f. fr. (spr. kongterskdrp',
vgl. e s c a rp e ) , Mil., de tegenvoorwal,
het tegenbolwerk, de uiterste grachtenuur,
de schuine vlakte of helling van dc gracht

.

con tristézza, . z. triste.
lat. (contrito, v. conte-

Contritie, F.

rere stuk wrijven), Theol., de verbrijzelin g des harten, het innig gevoeld berouw.

Controle, f. (fr. controle, m. ontstaan
uit contre-role, , v. role, lijst, register),
het dubbele register van alle verrigtingen
in regtbanken, op kantoren enz., de tegenrekening , het tegenregister; het tegenopzigt van eenen ambtenaar over den
anderen ; het ambt van controleur; contróléren , tegenrekening of toezigt hou den. , narekenen ; in het: tegenboek bron
-

.
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gen ; iemand controléren

, toezigt over

hein houden, hem gade slaan, op hem
passen ; hem berispen , doorhalen ; controleur , In. een tegenschrijver, tegenrekenaar of toeziener, een ambtenaar, belast niet het toezigt, het houden van het
tegenhoek van de belastingskantoren. enz.;
fig. een bedillaar, zedemeester, zedepreker.
Controvers of controverse, f. lat. (controversía) , een geleerde strijd of twist,
eene twistzaak; strijdrede over vraagstukken of gevoelens, die van weerszijde kunnen verdedigd worden , inz. over godsdienstzaken, vooral tusschen kathol. en andere christenen; controversia verbórum ,
Jur., een woordenstrijd ; controversíst of
controvertist, m. nw lat., een bestrijder,
inz. een geloofsstrijder , kampredenaar ,
twistschrijver ; controverséren (lat. controversári), strijden, twisten,twistschriften
wisselen.
Contubernium, n. lat., het zamenwonen, zamenleven, het kamergenootschap;

m. eig. tentgenooten; zamenwoners , kamergenooten , zij, die dezelfde kamer bewonen; oudtijds de slaaf en
slavin, door hunnen meester aan elkander
gehuwd; eontubernaliteit, f. het kamer genootschap.
contumax, lat., hardnekkig, weêrspannig; als subst. Jur., iemand, die uit weêrspanni4heid op gedane dagvaarding niet
verschijnt, eene opgelegde handeling nalaat enz. ; contumaciter, ongehoorzaam,
weerspannig, halsstarrig; contuinácie, f.
(lat. contumacia) , de weerspannigheid ,
contubernalen,

weerbarstigheid, ongehoorzaamheid tegen
geregtelijke bevelen, het hardnekkig wegblijven op de dagvaarding , verstek ; ook

z. V. a. quarantaine; contumacie houden,
z. quarantaine houden ; contumaciecordon , n. eene afsluitingsketen , uitgezette posten ter beveiliging eener streek
voor eene aanstekende ziekte; in contumaciam, lat., wegens ongehoorzaamheid, b. v.
wegblijven op gedane dagvaarding ; contumacieren, nw lat., iemand wegens weêrspanniglacid aanklagen, ook veroordeelen.
contundéren, lat. (cont.ucndére), kneuzen, kwetsen; contusie, f. eene kneuzing,
kwetsing.
conturbéren, lat. (conturbcre), verwarren . verontrusten ; conturhátie , f. ver
-waring,
ontsteltenis.
Contutor, m. lat. Jur.. de medevoogd.
Conus , m. lat. (gr. kónos) ; Geom., een
kegel, eene ronde pyramide; N. H., de kegel-

schelp, kinkhoren ; cónisch , kegelvoririig ;
conische spiegels, kegelspiegels, dezulken , die de voorwerpen in eene geheel
andere gedaante dan hunne wezentlijke
vertoonen ; coniférae, f. pl lat. Bot.,
kegeldragers, eene plantenfarnilie uit de
lasse der tweezaadlobbigen van J u s s i e u,
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waarvan de vruchten kegels zijn en die altijd groene bladeren hebben; ccniglobxurn, n. een sterrekegel, eene halve hemelspheer , ook conische globe gelieeten,
die de helft des hemels niet de sterren
vertoont ; conilithen , pI., kegelsteerien ;
conisector , m. de kegelsnijder, een werk tuig tot kegelsneden ; conoïde, f. Gene kegelvormi e gedaante, een geknotte kegel ; conophthalmus, m. het kegelachtig druifgezwel op het hoornvlies.
-

convalescéren ,

lat. (convalescère), ge-

nezen. gezond worden, aan de beterhand
zijn, herstellen ; geconvalesceerden, genezenen , herstelden ; convalescent , rn.
een genezende , iemand , die aan de beterhand is ; eonvalescéntie , f. het genezen, de genezing, herstelling. beterschap.
Convallaria, f. nw lat. Bot. , het dalkruid, eene plantensoort, tot de familie
der aspergieachtigen (asparág2) belioorende.
con variazioni, z. ond. varia.
convenabel , z. and. convenieren.
Convenatie, f. (v. h. lat. venári , jagen, venat o, jagt), de koppeljagt.
conveniéren, lat. (convenzre), overeen
komen ; aanstaan , passen ; betamen , ge
welvoegelijk, geschikt zijn ; con--past,
venábel , (fr. convenable) , gepast , ge

behoorlijk , raadzaam , welvoege -schikt,
betamend, betamelijk; convenientie,-lijk,
lat. (convenientia), of convenance, fr. (spr.
kongwendngs') , f. eene plaatsgrijpende
overeenkomst (c o n v é n t i e) aangaande
het gedrag in bepaalde gevallen, en welke
op een stilzwijgend verdrag berust , de
gepastheid , welvoegelijkheid , hetamelijkheid enz. ; convent, m. lat. (conventus),
de vereeniging, zamenkomst, vergadering,
b. v. nationaal- convent, volks- of rijks-

vergadering, naara, dien de nationale vergadering in de fr. revolutie na 10 Aug.
1792 aannam; de vergadering der klooster
monniken ; het klooster-zelf, het sticht;
conventbier , eig. kloosterbier ; half-,
klein - of dunbier ; conventuaal . m. nw
lat. , een kloosterheer, klooster- of stichtsbroeder; conventuáles , pl. , kloosterpersonen , kloosterlingen , leden van het
kloosterconvent ; ook, in tegenst. met de
observanten , de zijtakken van vele orden,
die een' zachteren regel volgen , b. v. de
carp elfeten , die zich, tegen den strengen
regel v. h. morgenland, schoeiden ; conventikel , n. (lat. conventiculum), eene
Leiinelijke zamenkomst, verboden verga
sluipvergadering , inz. de geheime-dering,
bijeenkomsten der zich afscheidende godsdienstsecten ; conventie, f. (lat. conventio), de overeenkomst . het overeenkomen,
eens worden, het verdrag, vergelijk; een
-

ventie-geld of conventie-munt (hoogd.
conventions vriinze , spr. konventsióons
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overeenkornste eld, dat ten gevolge der geslotene overeenkomst sedert
1. 53 door verschillende rijksstanden naar
dei Weener- muntvoet is geslagen ; van
mauun,tse),

daar ook conventie-daalders (geldende

on ieveer :1 gl.); conventioneel, waarom trent men overeen gekomen is , overeen
komend, overeenkomstig, verdragswijze;
conventionele straf, eene straf of betaling, tot welke men zich verpligt in geval
men liet beloofde niet moge nakomen.
convergeren , nw lat. (v. h. lat. vergére
zich buigen), tot elkander neigen, naderen of toenaderen , eenstemmig zijn ; het
zamenloopen van lijnen wanneer zij ver 1 cngd i or den , Algeb., het kleiner worden
der achtereenvolgende termen cener oneindige reeks ; vgl. divergeren ; convergént, elkander naderend of naar elkander
nieigend, zamen loopend; oneig. overeen
stemmend; convergentie, f. de toenadering
of helling van twee lijnen tot elkander.
converseren lat. (co nvers ari , met iemand omgaan), verkeeren, omgaan, onderhoud met elkander hebben ; conversdtie, 1. liet gesprek, onderhoud, verkeer,
de omgang, verkeering ; de conversatie taal, de taal van het dagclijksch ver
conversatie-toon, de toon v. h.-ker;d
dagelijksch gesprek , de omgangstoon;
conversations-lexicon, n. hoogd. -gr. (spr.
het woordenboek der za-saatsióons
menleving, algemeen zaakwoordenboek, dat
de zaakkennis bevat, die tot een' beschaam
den omgang wordt gevorderd; conversator-lum , n. eene kamer of vereeniging
tot gezellig onderhoud , een praatgezel ,

---),

schap.

convertéren, lat. (converti?re), veranderen, verwisselen; bekeeren; convertibel,
uw lat., verwisselbaar, veranderbaar; convérsie, f. (lat. conversio), de verandering,
omwisseling, omzetting, omkeering; omsmelting, verstempeling der munten ; ver
verlaging van de-anderig,vho f
renteil der staatsschulden , verwisseling
van oude schuldbrieven tegen nieuwe;
Log., de omkeering van een voorstel, waar
deden hun logisch karakter verwis--bijde
selen . d. i. het onderwerp in predicaat ,
en omgekeerd, verandert, b. v. alle gelijkzijdige driehoeken zijn gelijkhoekige driehoeken, alle gelijkhoekige driehoeken zijn gelijkzijdige driehoeken; vgl. contra
positie en inversie; Poet. en ;tibet., z. v. a.
c o in m u t a t i e (z. a.); Theol., bekeering,
inz. de overgang uit een protestantsch
kerkgenootschap tot de r. k. kerk; Jur.,
de verandering van eene acte of een
pleidooi in eene andere ; conversionist m.
de aanhanger, voorstander der rente-con;

versie,'; convérsus , lat. , ook convertiet
(v h. it. convertito ), m. iemand , die tot

eene andere godsdienst is overgegaan, een
bekeerde, nieuwbekeerde ; conversa of
convertiete , f. eene bekeerde.
convex, lat. (convexus), bolrond, verheven, gewelfd, buikig, lensvormig. Eene
kromme lijn heet convex gebogen op die
zijde, aan welke de door hare eindpunten
getrokken tangenten elkander snijden; op
de andere zijde heet zij concaaf gebogen (vgl. concaaf; zoo hebben ook
gebogen vlakken eene c o n v e x- en c o nc a a 1 -zijde ; convex- glazen, bolle glazen,
lensen, die of op e e n e of op b e i d e zijden eene bolverheven kromming hebben;
in het laatste geval zijn het ware convexglazen en heeten convex-convex of ook
biconvex , in het eerste (waarbij de keer
vlak is) heeten zij plan-convex;-zijde
is het glas op de Gene zijde bol en op
de andere hol , dan noemt men het concaaf-convex , holverheven , of een m en i s c u s, maan. In de meetkunde heet
een hoek convex, als hij meer -- concaaf, als hij minder dan 180 0 bedraagt;
convex- spiegel, een bolle spiegel, verheven spiegel; convexiteit, f. (lat. convex i'
tas), de rondverhevenheid, bolheid, lensvormigheid, uitwendige welving- of krom-

-

ming, boogvlakte.
Conviciniteit ,

f. lat., de nabuurschap,

buurschap.

n. lat., de smaad, het schel
lastering.
-den,
Convict , m. lat. (convíctus , het zaineneten , gastmaal) , de vrije tafel aan
Convicium,

duitsche hoogescholen ; eonvictorium, n.
nw lat. , eetzaal , eetkamer voor velen,
ook z. v. a. convict ; convictorist , m. een
dischgenoot aan de vrije tafel ; convivátor , m. lat., de gastheer , gastmaal gever ;
convivialiteit, f. nw lat., de gezelligheid,
gezellige omgang, vrolijkheid aan tafel;
convivéren, lat., zamen eten, smullen ;
convivium , n. lat. , een gastmaal, smulpartij , gelag; convive, m. f. (spr. kongwïev' ), conviva, lat. , de gast ; convié, ni.
fr. (spr. kongwi -e ), de genoodigde, gast.
Convictie , z. ond. convinceren.
convié , z. ond. convict.
con viguore , z. ond. vigor.
convincéren , lat. (convi nc ére) , over-

tuigen, overreden , ook bepraten ; convíctus , eng. convict , overtuigd (z. conf essus); convictie, f. de overtuiging, overreding, liet onwederlegbaar bewijs eener
waarheid of daadzaak ; de uitwerking van
een klaarblijkelijk bewijs op den geest.
con vivezza , it., z. ond. vivus.
Conviviuin , convive , z. ond. convict.
convocéren, lat. (convocáre) , zamen
roepen, bijeen roepen; convocant, ni. een
zamnenroeper, inz. Jur. , die zijne seliuldeischers bijeen roept of ter opkoming uit
noodigt ; convocatie, f. de zamenroeping
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Convoi, m. fr. (spr. kongwod ), of convooi, m. , it. condótta, f. de begeleiding,
bedekking, bescherming, het geleide, inz.
het gewapend of krijgs- geleide; Mar., een
of meer oorlogsschepen, geleischepen ter
bedekking, bescherming van koopvaardij schepen; Mil., hulp van troepen, krijgs n Gene plaats werpt,
voorraad , dien men in
convooi- briefje of -biljét, het gelei
waarmede de waren van de eene-l)ricje,
plaats naar de andere mogen vervoerd
worden ; convooiloopers , de afgevers der
uit- en invoer - biljetten te Amsterdam; convoyéren, begeleiden of geleiden , bedekken , beschermen ; convoyer, m. eng., of
convooijer, een geleischip.
convoitéren, fr. (spr. konwoat- ), iets
sterk hegeeren, op iets belust zijn; convoitise , F. (spr. kongwoatíez' ), de begeer lijkheid, belustheid, groote graagte.
Convol, m. fr. (spr. kongwól), Jur., het

tweede huwelijk.
Convolatilisátie, f. nw lat. Chem., de
mede -vervlugtiging, het medevlugtig worden.
convolhren,. lat., zamen vliegen; convolüre ad second as nuptïas, lat. Jur., tot

een tweede huwelijk spoedig overgaan.
.Convoluut, n. lat. (v. convolvére, zamen rollen of - wikkelen), een pak, bundel, een rol papier, 'schriften, een kluwen,
enz. ; convolvulacéën , Bot., de familie
der winden (de klokvormigen van Lin11 u ii s); convolvulus, de winde, welker
meeste soorten een purgerend. vocht bevatten, waarvan in de geneeskunde wordt gebriiik gemaakt; Med., de inschuiving, inwendige zamensnoering , ineenkronkeling
der darmen.
Convulsie, f. lat. (convulsio, V. ,convel1 ëre, uitrukken , schudden) , de onwillekeurige, krampachtige zamentrekking der
spieren, stuiptrekking. stuip; convulsibiliteit, stuipachtigheid, geneigdheid tot stuien ; convulsivisch, nw lat., stuiptrek end, krampachtig.; convulsionair, m.
een met stuipen, kramptrekkingen behebt
persoon ; convulsionairen, pl., de naam
eener dweepzieke jansenisten-partij, die
zich vormde toen de vervolging der appellanten (z. unigenitus) in 1730 algemeen werd ; ook wel methodisten en kwakers: allen dus genoemd , omdat zij in

hunne godsdienstige geestvervoering soms
convulsiën kregen.
Conyza, f. gr. Bot., eene plantensoort van
de familie .der bloemtuildragenden, welker rook de muggen en vlooijen doodt,
het -vlookruid, donderkruid.

con zelo, z. zeloso.
Conto of 1. congio, m. (v. h. lat. congills z. a.), eene venetiaansche vochtmaat,
ongeveer = 18 ned. kan.
Ccom of coomb,. z. comb.

coóperéren , - nw lat. , -mede arbeiden ,
mede werken, mede helpen ; coóperant ,
mede werkend, behulpzaam; coóperateur,
m. _ fr.. een medewerker, medearbeider,
medehelper, ambtshelper ; - coopératrice .
F.
f. fr., medewerkster enz. ;
lat.. de medewerking. coóptéren, lat. (cooptáre), uitkiezen,
aannemen; cooptatie , F. de opneming
of uitkiezing van medeleden door de overige leden van .een gezelschap of genoot

coöperatie,

-schap.
coordinéren , nw. lat. , . gelijk stellen ,
bijplaatsen, zamen rangschikken; coórdináten pl., fr. coórdonnées, Math., gemeen
benaming der abscis en daarbij-schapelijk
behoorende ordinaten; coordinatie, F. de
bijplaatsing , gelijkstelling ; verbinding ;
coórdonograaph, m. een werktuig tot het
;

perspectief toekenen.
Copaiva, copahu of copawaboom, een
boom van Brazilië, met dikken stam en groote, langwerpige, donkergroene bladeren ;
het roode en zeer harde hout wordt tot
schrijnwerk en verwstof gebruikt; de witte
balsemboom ; copaivabalsem, de liars of
gom van den genoemden boom, die men
door insnijdingen verkrijgt, ofschoon men
die, welke de stam van zelf uitzweet, voor
de beste houdt.
Copal, m. mexic. (kopalli), eene hars,
welke van zelf uit de stam van de w a th er i a i n d i c a L., een boom van de natuurlijke familie der gutti f érce, uitzweet. De
copalgom komt uit 0. Indië , zij is
droog, zeer hard, ligt, doorschijnend, meer
of minder geel, koud zijnde bijna zonder
reuk, oplosbaar in T ther en vlugge oliën,
maar onoplosbaar in lijnolie. De meeste
copalgom is uit America afkomstig en wordt
gewonnen van den rhus copallinum.L. Men
gebruikt de beide soorten tegenwoordig
slechts tot vernis.
Copalchiebast , m. Bot. , bittere mexicaansche bast, die koortsverdrijvende eigenscliappen bezit.
Copang, m. eene japansche goudmunt,
de oude = 24 gl. 96 ct., de nieuwe = 14 gl.
39 ct.
Copanificátie, f, nw lat., de verandering van gemengde stoffen in brood;
Copéllo, m. eene italiaansche graanmaa , het van een' s a e c o ongeveer =
6,87 ned. kop.
copermutéren, nw lat., eene geestelijke
bediening, eene prove tegen eene andere
verruilen ; copermutánt, m. de proveverwisselaar ; copermutátie, F. de ruiling;
de verwisseling, ruiling eener prebende.
Copernicaansch systéma, n. de leer van
C. o.p e r n i c ti s aangaande het zonnestelsel .
copérto, ' it. Muz., gedekt of bedekt (van
grdempte keteltrommen).

r

COPHOSIS.

COQUILLES.

Cophósis, f. gr. (v. kphós, doof), dc
hardhoorigheid, doofheid.
Copie, t: (lat. copia, eig. menigte, voorraad; in mid. lat., boekenafschrift, dewijl
daardoor de voorraad van exemplaren ver
werd), het afschrift, de nateeke--merd
ning, naëtsing, nadruk, k o p ij ; pro copia,
lat., voor afschrift; Jur., copia auscultáta,
een afschrift, dat door voorlezen, terwijl een
ander het naleest, voor naauwkeurig is verklaard; copia vidimáta of gevidimeerde
copie, een nagezien, naauwkeurig bevonden afschrift; copiëer -boek, een boek voor
afschriften; eopialiën, pl. (copialia), kosten voor het afschrijven; copieregt, liet
refit tot het ter perse leggen en nutgeven
van een boek; copiéren (Ir. copier) , afschrijven , nateekenen ; navormen , nabootsen ; copiëer-machine, f. een draagbaar werktuig, uitgevonden door den Engelschman Watt, om zeer spoedig brieven te copiëren; copiist, copist, m. een afschrijver, schrijver, nateekenaar, naboot
-ser.
copieus, lat. (copiósus, a, um), rijkelijk,
in menigte voorhanden, talrijk, overvloedig, menigvuldig; copióse , lat. , in menigte, rijkelijk enz.; copiositeit, f. de overvloedigheid, menigte; de wijdloopigheid.
Copos , m. gr. , het gevoel van groote
afmatting; verslagenheid, neêrslagtigheid.
Coppa, f. it. (eig. - beker), eene graan
ongeveer = 41 ned. kop.
-mat,
Coppo, *copo, m. maat tot het wegen
van boomolie, in sommige gedeelten v. Italië, te Lucca =98.2509 ned. kan.
Coprocrasie , f. gr. (v. kopros , mest,
drek) , de onwillekeurige ontlasting van
drekstoffen; copragogie, f. de drekafvoering; copragógisch, buikzuiverend; copremésis, liet braken van drekstoffen, het m i
coprocritica, pl.,buikontlastende-seré;
middelen; coprolithen, pl., dreksteenen,
versteende drek of afgang van voorwereld
dieren; copronymus, bijnaam van den-lijke
gr. keizer Constantijn V, dewijl hij bij
zijnen doop de vont bevuilde; coproplanésis , f. de verdwaling of uitstorting der drek stoffen in de holte van andere deelen, b. v.
door eene darmfistel in het bekken; copror
rheea, f., z. v. a. dlarrheea en copracra
sic ; coprosclerósis, F. de verharding der
drekstoffen door te lang verblijf in den endeldarm; . eoprostasie, f. de hardlijvigheid,
volkomen verstopping van het darmka-

woord ( i s, zij n enz.), waardoor pra;dicaat of gezegde aan het onderwerp wordt
toegevoegd; copula carnális, Jur., vleeschelijke vermenging; copuléren (lat. co-

-

naal.
Copropriëtair, m. nw lat., de medeëigenaar, b. v. van een- huis; copropriëteit, f.

de medeëigendom.
Coptographie, F. gr., het schaduwspel
met uitgesnedene kaarten ; coptográphisch, daartoe behoorende.
Copula, f. lat., de band, liet verband;
( ram., het verbindingsbegrip, het koppel-

. 197

puláre), verbinden; twee personen trouwen,

door het huwelijk verbinden, inzegenen',
paren, koppelen ; bij tuinlieden: een'
wilden boom met een edel takje naauwkeurig zamen voegen of paren; copulatie, f.
de verbinding, de echt, het huwelijk, de
paring; eene manier van veredeling der
vruchtboornen, die boven de enting het
voordeel heeft, dat zij in den herfst en winter kan aangewend worden en de stam minder te lijden heeft; copulatief, f. vereenigend, verbindend; copulátor, m. de eerbinder , de geestelijke, die het huwelijk
sluit; copulátrix, F. de koppelaarster.
copy-holders, pl. eng. (spr. kóppi-hóolders), cijnspachters, erfpachters in Enge
-land.
cog -d-lane, fr. (spr. kok a ldan'), eig.
haan op den ezel; verbinding van ongelijke,
strijdige zaken, ongerijrnde redenen; faire
des cogs á l'ane (spr.fèr' di--), van den
os op den ezel, van den hak op den tak
springen.
Coqualin; fr. (spr. kokaléng), - coquallino , m. het mexicaansche eekhorentje,

bonte eekhorentje.
Coquard, m. fr. (spr. kokd ar), de basterd
vrucht van den Pasant en liet ge--fasnt,de
wone hoen; ook een galante grijsaard, oude
meisjesgek.
coque, lat., kook (op recepten), afgek.

coq.

coquelicot, m. fr. (spr. kok'likó), eig.
hanekamkleurig , hoogrood ; de klaproos,

kollebloem.

coquerelles, pl. fr. (spr. kok'réll'), inde
wapenkunde: hazelnoten of eikels in hunne
doppen of schalen.
coquet, fr. (spr. kokét, v. coq, haan, dus
eig. hanig, haanachtig; men heeft het ook
vel afgeleid van conquéte, verovering), behaagziek, veroveringszuchtig y verlokkend,
verliefd makend ; ligtvaardig , boelerend,
manzuchtig, manziek (alle woorden, die de
eigentlijke beteekenis slechts bij benadering uitdrukken); coquette, f. eene behaag
zuchtige, behaagzieke, hartevangster, aan lokster, verleidster, boeleerster; -coquettéren, allerlei behagelijke middelen aanwen den en bekoorlijkheden ten toon spreiden,
om personen van het andere geslacht aan
te lokken en op zich verliefd te maken,
een spel met de liefde drijven, behaagziek
enz. zijn, boeléren; coquetterie, f. de laak bare behaagzucht, de hartveroveringszucht of - kunst,' minnaarsjagt, liefdever
strikking, verfijnde boeleerkunst. Coquilles, pl. fr. (spr. kokie j'), schaaldieren, schelpdieren, inz. mosselen en oes-

ters (z. conchyliën); coquille, f. de pan

COQUIN.

CORDON.

aan mortieren en kanonnen; . coquillage ,
f. (spr. j áaxj' ), schelpwerk, als versier selen aan muren enz.
Coquin a m. fr. (spr. kokéng, waarsch. v. h.
mid. lat. coquinus, een zeer geringe kcukenjougen, de minste der huisbedienden),
een schelm. schurk, schoft; coquinaille,
f. (spr. kokina j') het gepeupel, boevengoed coquinerie, f. schurkerij , scheinierij, boevenstreek.
Cor, n. eng., eene wijnmaat in Engeland
en Schotland v. ruim 2- ned. kan; ook Gene
oud-oostersche graanmaat v. ruim 13 kop.
Coráees, p1. lat. (sing. corax, raaf, ook
een muurbreker), raaf- of kraaiachtige vogels; coracieten, pl., z. v. a. belemnieten,
(z. a.); .coracijn, ravenzwart; coracobrachiális (se. musculus), in. nw lat. Anat.,
de ravcnbeks-armspier; coraeoradiális rn.
de tweehoofdige armspier ; coraeoïdéus ,
(se. processus), m. het ravcnbeks-uitsteeksal van het schouderblad.
Coracle, n. eng. (spr. kórekl), de met
leder of geolied linnen overtrokken vis
-scherbot.

het hart), hartelijk, rond, ongekunsteld,
gemoedelijk, opregt ; vertrouwelijk , ver
cordiaal, m. lat., hartelijk of liar--trouwd;
tig. vertrouwelijk; hartsterkend, verkwik kend; cordialiteit, f. de hartelijkheid ,
vertrouwelijkheid, ongekunsteldheid , 'opregtheid, rondheid , trouwhartigheid, gemoedelijkheid; Cordélia en Córdula, vrouwenn.: hartje; de gemoedelijke, hartelijke.
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Coródo, z. cobido.
coralliférisoh, nw lat., koraaldragend;
corallifórm , koraalvormig ; coralligénisch, koraalvorrnend; coralliniet, m. een
getakte versteende polijp; coralliographie,'

f.r., koraalbeschrij ving (z. ook koralen).
coram, lat., voor iernands oogen of in tegenwoordigheid; -iemand corarn nemen) in
de studententaal ook wel coraméren), hem
te rede stellen, doorhalen, uitschelden; coram notario et testí bus, lat., voor notaris
en getuigen; corarnpopülo, voor het volk,
opentlijk; coram senátu, voor den raad; coram vobis, voor u, in uwe tegenwoordig
-heid.
-

corax, Z. coraces.
Corba, f. eene ital. maat voor drooge en

natte waren : te Bologne is zij voor granen
. _ 78,64 kop, voor wijn = 78,59 ned. kan.
Corbeaux, pl. fr. (spr. korbó), menschen,
die bij pestziekten de dooden begraven, raven, kraaien.
Corbeille, f. fr., een korf, eene mand zon
hengsel, (spr. korbe j'), Mil., schanskorf-der
met aarde gevuld; een geschenk aan eene
bruid.
Corbequi, eene kleine munt in Georgië,
iets meer dan 5 et.
Corbillard, m. fr. (spr. —bie jaar), een
groote reiswagen, van achteren met Gene
soort van korf, kamerwagen; ook eene soort
van groote lijkkoets; corbillon, m. fr. (spr.
korbie jóng), eig. het korfje; een fr. spel,
waarbij men verpligt is om op on te rij
een gezelschapsspel, rijmspel.
-men,
Corbóni, m. eene morgenlaiidsche inhoudsmaat, omtrent = 17 ned. kop.
Corcar, z. aud,beard.

cordaat, .lat. (cordátus, a, um, v. cor,

. Corde , z. chortle ; cordeléren , vlech-

ten, twijnen; Gordelier, m. (spr. !korde jé),
een franciscaner monnik, of -minderbroeder, eig. koord- of to uwmonnik , wegens
het touw (cordon), waarmede zij zich omgordden; ook tijdens de fr. staatsomwenteling, een medelid van eenep arijsche club,
die in een voormalig franciscaner klooster vergaderde; cordelière, f. een knoopstrik ., een geknoopte vrouwen -halsband ,
gordelband.
Cordicólen, pl., eene jesuitische secte in
de 18de eeuw.
Cordië, f. (cordia, naar den botanicus
C o r d u s in de 16de eeuw benoemd), een
plantengeslacht; de pruimcordië of de sebestenhoom , zwarte-borstbeziënboom in
Syrië, Egypte enz. ; de cyperhoutcordie
op Jamaica en de caráibische eilanden, die
door schrijnwerkers tot kunstwerk wordt
verbruikt. De sebestenoordië in Oost -Indië heeft een zwart en ijzerkleurig hout,
dat omn zijnen sterken en verkwikkenden
geur in Indië tot reukwerk dient en in de
apotheken onder den naam van a 1 o ë h o u t
voorkomt.
Cordillas, n. fr. (spr. die já) het grofste lijnwaad, paklinnen; eene zeer grove
wollen stof.
Cordilleras, pl. sp. (spr. kordie jeras,
V. cordel, koord, touw), het ketengebergte,
hoofdgebergte va Z. Amerika , e o r
h
et
dillcras de los Andes; ook de bijnaam van verscheidene andere gebergten.
Cordinëma. n. gr. Med., duizeligheid,
zwaarte in het hoofd.
cordis apex of e. mucro, lat. (v. cor,
genit. cordis , liet hart), Anat., de top of
spits van het hart ; cordis atria , pl., 'harteboezems ; cordis basis , de grondvlakte
van het hart, waaraan de vaten van het
hart in- en uitgaan; ventriculi, pl., de
hartekamers.
Cordon ; m. fr. (spr. kordóng) , een
snoer, band, b. v. boedeband, ordeband ;
Arch. , de steenring of band van eengin
vestingmuur, eene rij van vooruitstekende
ronde steenplaten . ter .afwering van.voehtigheid , muurband, muurkrans ; Mil., Bene
onafgebroken linie van troepen om een
land tegen vijandelijke invallen of besmettelijke ziekten te behoeden, grensketen, verweerlinie , grensbezetting., grensafsluiting cordon bleu, het ordelint; en
ook dc orde van den. Heiligen Geest; cordon
.

;

c.

..

CORDS.

CORNtJ CERYf.

noir (spr. —nodr), de orde van St. Michael; cordon rouge (spr. roezj'), de orde
van St. Lodewijk ; corcionist , m. een

mans- en vrouwenn.; de afleiding is onzeker; sommigen denken aan cornIus hoornaclitig), verkort : Kees, Krelis , Knelis,
Keetje ; cornélboom , de kornoeljehooru
(cornus) , tot de familie der kamperfoqliën l)ehoorende.
Cornemüse, fr., cornamüsa it. f. de
doeclelzak, zakpijp, een landelijk speeltuig.
Corneool of corna1in, een gesteente
van het geslacht der chalcedonen , met
kleurschakeringen, die van vasgeel tot in
donker granaatrood overgaan. De schoonste meesterstukken van oudgrieksche en
lietrurische steensnijkunst zijn corneolen.

grenshezetter, greussoldaat.
Cords, pl. ene. Mere,, eig. snoeren; zware
katoenen of manchesteraclitige stoffen van
onderseheiden soort.

Corduaan of cordovan n. eene Ieder-

soort nit hokken of geitenvellen, naar de

spaanschestad Córdova, Cordua, benoemd , alwaar het weleer inz. gemaakt
werd , spaansch Ieder, marokiju.
CorediaIsis . f. gr. (v. korë, pupil,
oogappel), Chir. , de kunstmatige pupilvorming door losmaking van den vergroei
den regenboog, beter iridodia1sis ; corectomie , F. puJ)ilvormiflg door uitsnijding
van een stukje der iris; coremorphöma,
n. ziekelijke verandering der pupil;
remorphösis , f. kunstmatige pupilvorr ing ; coretomie , f. pupilvorming door
insnijding der iris.
Coregént, rn uw lat. , de mederegent.
Coriãgo , f lat., de verharding der ruggehuid bij het rundvee.
Coriaria , f. lat. (v. eorum, leder), de
looijersstruik , looijersinyrte , smak , welker bladen veel looistof bevatten.
Corina , f. it. , de noordwestenwind ; de

u

afrikaansche gazelle.
Corindon , z. corundum.
Corinthen, pl. (van de stad

C o r n the
in Griekenland), eene soort van kleine ra
zijnen zonder kern , k r e n t e n ; corinthsche bouworde , de schoonste der 5
bouworden, inz. bevallig door het prachtig kapiteel , docr, Callimàchus van CoF i fl t h e uitgevonden ; corintisch koper

( aes corintitium) , een gemengd metaal,
bij de Ouden zeer hoog en in waarde bo
ven zilver geschat; men kent zijne bestanddeelen niet.
Cormortin , m. (fr. cormoran, eng. cormorant, uit het lat. corvUs , raaf, en het
neder -bretonsehe môr-vran, d. i. zeeraaf),
de zee- of waterraaf, zwarte pelikaan.
Cornac , rn de leider van een' olifant.
Cornacchina , f. it. ( spr. —kIena ),
Pharm. . een buikzuiverend poeder uit
spiesglans , scammonie en wijnsteen.
Cornádo, m. eene oude spaansche munt,
van veranderlijke waarde , waarschijnlijk
zamen getrokken van coronddo, gekroond.
Cornalijn, z. corneool.
Cornamusa . f. it. , z. cornemuse.
Cornard, m. fr. (spr. —naar), de hoorn-

drager ; eene spotmunt op Lodewijk XVI
van Frankrijk , die daarop gehoornd was
afgebeeld ; cornardfse , f. het hoorndragerschap.
cornea , f. lat. (v. cornu, hoorn), het
eerste der oogbekleedselen, het hoornvlies;
corneitis , z. ceratïtis.
Corne1us , Cornélis , Corne1a ,

lat.

Cornet.
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m. (eng. cornet, Ii-. le cornette;

van het lat. coma, hoorn, vleugel van een
leer.-, aizoo eig. vleugel-officier), een vaan
drig hij de ruiterij , ruìtervaandrig, standaarddrager, viaggejonker, k o r n e t ; cornette , f. eene ruitervaan ofeen standaard;
eene witte scheepsvlag ; eene vrouwenmuts, kornetje; cornetto, rn it., een hoorntje, kromhoorn; een jagthoorn; posthoorn;
cornettist, u i. de horenblazer ; cornettmno. 01. it', een kleine kiomhoorn; corniCülUm , fl. lat. een hoorutje.
-

Corniche, f. fr. (spr. lcornIesj v. h.
lat. cordnis , gr. korönis, slot, einde), de
;

kroonlijst , korni s , het bovenste uitste
kenle gedeelte aan het kroonwerk van
eene zuil of cenen 1)01k , de lijstkrans.
Cornichons , pl. (spr. —sjong), ingemaakte kleine groene komkommers,
augurkjes.
Cornière , f. fr. , de dakgoot, de waterleiding tusschen twee dakhellingen,
corno di caccia , it. (spr. - kdtsjia),
cor de citasse, fr. m. de woudhoorn, jagt -

hoorn ; ook dc muts van den doge van
Venetië ; come inglese (spr. eng/sle'ze),
de engelsche hoorn , een groote hautbois
of hobo, bijna gekromd in degedaante van
twee halve cirkels.
cornu cern , n. lat., hertshoorn ; cornu
cervi sine 'igne praeparatum, ongebrand

hertshoorn ; cornu ceivi ustum. gebrand
hertshoorn ; cornit copiae , de hoorn des
overvioeds ; cornulieten ,

pl.

nw

lat.,

hoornsiecnen , eene plantdicrversteening;
cornuist , m. lat. (corntus), een gehoorn
de of hoorndrager ; voornaols in Duitschland bij de boekdrukkers een leerjongen,
die wel door zijnen meester tot knecht of
gezel was verhoogd, doch die door deze niet
onder hun getal werd opgenomen, alvorens hij gepostuleerd had, di , eene
belooning voor het hem als leerling gegeven onderrigt had betaald. Bij dit gebruik (postulaat) werd den postulerende eenen hoed met hoornen op het
hoofd gezet en afgeslagen : van daar het
woord ; cornûtus , m. og., een hoornbe
sluit , cene dubbele sluitrede , gevolgtrekL

king van twee stellingen , welke ieder

in
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't bijzonder de tegenpartij vangen en welerleggen.
Cornue , f. fr., een destilleerkoif of retort met langen en krommen hals in den
vorm van een' hoorn.
Cornus , f. lat. Bot., de kornoe]je , eene
talrijke plantenfamilie.
Cornuut, cornutus , z. ond. cornu.
Corolla, f. lat. (verkleinw. van coröna,
krans), een kransje , de bloemkroon ; corollair ten overvloede bijgevoegd; corol
larium, fl (scil. cionum), eig. een kransje
als geschenk; dan ieder geschenkboven het
verschuldigde loon, eene toelage; van daar
oneig. een aanhangsel, eene toegift, ophelder,ing; Georn., eene toegevoegde stelling,
bijstelling ; gevolg eener stelling, gevolg-

z. a.) , de altaardoek , gewijde misdoek
in r. k. kerken , een met figuren gestikt
ljnwaad, waarop de hostieschotel en de
kelk worden gezet; corporatie , f. mid.
lat., de gezamentljke leden van een gezelsehap ; gewettigde vereeniging, wi& Ieden aan algemeene regelen en tocht zijn
onderworpen , een gild; eene gemeente;
corporeel ; ( f1-. corporél, v. Ii. lat. corporãlis), ligchameljk, lijfelijk ; corporéle
straffen , ligcharnelijke straffen , lijfstraffen, tuchtigingen ; corporificéren of corporiséren , IIW lat., verdigten, in een vast
]igchaam veranderen , verligchamelijken;
corporificãtie , of corporisatie , f. Chem.
de verandering eener vloeistof in een vast
ligehaam , verligchameljking , beligeha
ming.
Corps, n. Ir. (spr. kór ,, v. h. volgende
lat. corpus) Phys. , de stof in tegenstel
hug met den geest ; een gedeelte der
stof, dat een op zich-zelf staand en onderscheiden geheel vormt, een ligchaarn;
de verceniging van vele personen onder
een zelfde hoofd, onder dezelfde wetten,
b. v. Mil., eene legerafdeeling , heirbende,
legerbende; corps 0 corps, man tegen
man; corps d' armée , het hoofdleger, de
Iseirmagt , de kracht des le g ers ; corps
de bataille (spr. - batdj'), het hoofdcorps , dat tusschen de beide vleugels in
linie staat; corps de garde , eene uitge
zette wacht , de wachtmanschap; het
wachthuis en de daarin zijnde manschappen ; corps de genie (spr. —zjenIe), ook ingenieur -corps , de gezamentijke krijgsbonwkundigen; corps deiié, fr.,
eig. ontbonden (ongebonden ) ligchaam,
een calembourg van het woord c o r d e
hers (z. a.), om daarmede de te weinig
geestelijke of losse zeden dier minderbroeders aan te duiden ; corps de logis (spr.
- lozjI), het hoofdgebouw in tegenstelling met de daarmede verbonden vleugels,
zijgebouwen enz. ; corps de place, de
hoofdwal , het door den hooidwal omslotene inwendige gedeelte eener vesting;

,

trekking, ook consectarium ; corollist, m.

uen kruidktindige , die de planten naar
hare bloemkroonen indeelt ; coroliltisch,
nw lat. Arch., met bladeren en bloemen
omgeven , met loofwerk versierd of belransd.
Corona, f. lat., de kroon, krans; nw
lat. Arch., de kroonlijst ; corona solis,
de zonnebloem , coronaal, nw lat., kransvormig ; coronãtie, f. nw lat., de krooning;
coronation check, n. eng. (spr. —ne'esjen
tsjek), de krooningsstof, eene geruite katoenen stof ; coroner, rn eng. (spr. koproner) , eig. kroonbeambte ; een geregts
l)0S 00 fl in Engeland, wiens taak inz. is om,
onder toevoeging van 12 gezworenen , in
naam des konings de lijken van hen, die
een' geweiddadigen dood zijn gestorven,
te bezigtigen of te schouwen ; bij zelfmoorden heeft hij te onderzoeken of zij
bet gevolg van verstandsverbijstering Waren, dan wel of zij als misdaden (felonia
de se ipso) moeten beschouwd worden.
Alle goederen van den zelfmoordenaar en
al , wat den dood van een' menseh heeft
veroorzaakt, vervalt als deodan t (z. a.)
aan den koning ; coronéren , lat. , kroonen, bekransen.
Coronilla, f. de spaansche goudpiaster
of gouddaalcier , ook yin tern en eseud i 11 o d' o r a genoemd , van 2 gl. 43 Ct.
tot 2 gl. 60 et. innerlijke waarde.
Corónis . f. gr., het uiterste, hoogste;
sluitteeken ; het teeken der crasis (za.)
in het grieksch.
Coróza , f. sp. (spr. korósa) , de spitse
muts .punimuts , w lke hun, die de inquisitie in Spanje tot het a ii 0 - d a - fé
heeft veroordeeld , wordt op het hoofd
gezet.
Corporaal (verbasterd v. ii. fr caporal,
it. caporale , v. capo, hoofd , dus eig.
lioofdiiian), een rotmeester,, k o r j) or a al,
hij, die een korporaalschap, een' kliOnen
StOel) Of een rot van 12 tot 15 man aan
voei-t
e

Corpor1e, n. (van bet lat. co;pus,

l

corps de réserve

(spr.

- ze'rw'), de

te-

rug- of achtergehouden legerafdeeling, de
spaarbenden, het ondersteuningsheir, noodcorps ; corps detaché

(spr. —tasjé), ge

-

detacheerd corps , cciie afgezonderde
heicbende ; corps diplomatique (spr.
de gezamentlijke gezanten , de
gezanten aan een vreemd hof, corps législatif (spr. - iezjeeslatiej) . het wetgevend 1Ochaam , de gezannentlijke wetgevers ; corps volant (spr. - woldng),
een vliegend leger, d. i. zulk eene heirbende , die tot bijzondere cinden , inz.
tot kleinere ondernemingen , overrompelingen enz. bestemd is en uit ligt bewe-

gelijke ti-oepen bestaat.
corpus , 0. lat., het ligchaarn, lijf,

het
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gezarnentljke, een geheel; een gezelschap,
collegie. verschillende deden tot een geheel
verbonden; hij boekdrukkers eene lettersoort zoo genoemd naar het corpus juris
(z. lager), dat gewoonlijk daarmede gedrukt werd, g a r m o n d (bij de Franschen
petit romain, hij de Engelschen long primer geheeten), het midden houdende tus
dessendiaan en gaillard; cor--schen
pus catltolicörum ; (le gezarncntlijke kath.
rijksstanden in Duitschiand , in tegenst.
met het corpus evangelicôrurn ; corpus
Christi-day, de heilige Sacramentsdag
( 11 Junij); corpus delicti, eig. het lig-

chaam van het misdrijf, d. 1. het voorwerp
aan of waarmede het begaan is , de zekerheid eener begane misdaad, nu eens
aanschouwelijk (het zgtbare voorwerp der
misdaad), clan eens door kunstmatig be'wijs daargesteld ; corpus dommi, het ligchaanit des fleeren (Jezus Christus); corpus evangelicörurn , de gezarnentljke gevolinagtigden van de protestantse] ie rijksstanden in Duitseliland ; c. juris , eig.
het regtsligchaam , het boek, waarin alle
romeinsehe wetten zijn vervat, de door
keizer Justinianus in de 6de eeuw veror
dende wettenverzameling , welke echter
eerst in de iGde eeuw dien naam kreeg;
zij bevat de instituten, de pandecten of digesten, den codex, de novellen en een aanhangsel overliet leen-

regt; c. juris canomIci , de verzameling

van het geestelijke of pauselijke regt,
het kerkelijk wetboek; c.juris civiis, het
burgerlijke wetboek; corpus quadrütum,
lat., eig. een vierkant Iigchaani ;een gezet,
breedgeschouderd, zwaar geleed rnenseh,
cell vierkante kerel ; ad corpus, in 't algemeen, in eens , door elkander, hij den
hoop, bij de roes (koopen) ; corpulent,
lat. , lijvig . dik, gezet van ligchaarn,
zwaarlijvig ; corpuléntie, f. de zwaarlijvigheid, gezetheid; corpuscülum , n. een
ligchaampje; een ligt, onzigthaar ligehaam,
dat, naar sommiger gevoelen, reeds nu de
ziel omgeeft en de grondstof tot het fijner
atherisch ligchaam na den dood in zich
bevat; corpusculair-philosophie, f. de leer
der oorspronkelijke ligchamen , het leerstelsel , waarin men door het aannemen
van eerste of grond-ligchaampjes (atomen)
veel meent te kunnen verklaren , ook
atomistiek.
Corradiãtie , f. nw lat. Ph's., de vereeniging der stralen in één punt.
correa , z. ond. correus.
eorreaal , nw lat., uit denzelfden grond

correferéren , nw lat., mede berigten;
corneferént in. een medeberigtgever, iemand, die den eigentlijkeri r e fer e ii t is
toegevoegd.
Corregidor , m. (—chicloor), een stadsof policie-regter in Portugal en Spanje
Correlaat, n., pl. correlãta, uw lat.,

wederzijds betrekkelijke dingen, zaken,
die in wederzijdsche en noodzakelijke betrekking, wisselbetrekking , staan , b. v.
vader en zoon, oud en jong; correlatief,
wederzijds betrekkelijk, tot het berigt van
den c 0 r r efe r é n t hehoorende; corréltitie, f. de wederzijdsehe betrekking; ook dc
voorslag of het berigt van den correferent
( z. a.) ; correlativiteit , f. wederzijdsehe
betrekkelijkheid.
correpetéren , uw lat, mede herhalen,
doen of helpen herhalen; correpetïtor,
m. een medeherhalende , herhalingsopziener, inz. op schouwtooneelen.
Correptie , z. oud. corripieren.
corresponderen , nw lat. (v. respond ëre,

antwoorden, overeenkomen), brieven wisselen briefwisseling houden; overeen
stemmen , overeen komen , in verband
staan, betrekking hebben, verbonden zijn,
op elkander uitloopen, gemeenschap hebben; corresponderende hoogten, Astr.,
de gelijk hooge hemelstand van eene ster
op verschillende tijden, b. v. van de zon
in den voor- en namiddag, waardoor men
een middel heeft om den tijd van den waren middag te bepalen ; correspondent,
m. een briefwisselaar, iemand met wien
men briefwisseling onderhoudt, een medehandelaar; ook hij, die artikels voor dagbladen en tijdschriften inzendt ; correspondentie , f. de briefwisseling, de omgang
door brieven, het verkeer in handels- en
wisselzaken ; het verband tusschen perso
nen en zaken, de betrekking; correspon
, een verouderde handelsterm, z. v. a.-sai
acceptant.

corréus , m. lat. Jur. , een medeschuldige; c. clebe'ncli, een medeschuldenaar;
C. crede'ndi , een medeschuldeischer ; corr&z, f. eene medeschuldige; corr'i, pl.,
medeschuldigen.
Corridor, in. fr. (spr. koridór), it. corridore, sp. corredor v. correre, correr;

loopen ; dus eig. loopgang), een voorgang,
tussehengang , een smalle, gedekte gang
of galerij voor eerie rij of tusschen twee
rijen kamers , op welken gang elk vertrek eene afzonderlijke deur heeft; in
schouwburgen de gangen , waarop de denren der loges uitkomen.
Cornièra , f. it., een postvaartuig in Ita-

herkomstig en op vele personen gelijkmatig
van toepassing; correaal-obligãtie, f. eene

lië ; corniére , rn., z.

uit dezelfde oorzaak spruitende vordering

rijdende post.

of verpligting, die velen evenzeer aangaat.
correct , correctie enz., z. ond corngéren.

V. a.

courier, rijpost,

corrigeren, lat. (corrigre), verbeteren,
van fouten zuiveren, nazien, zuiveren, herstellen, weder goed maken; teregt wijzen,
26
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berispen, laken ; straffen ; corrigénd$,
pl., verbeteringen, inz. op drukproeven, te
verbeteren zetfouten ; corrigenda , pl.
Med., verbeterende, onschadelijk makende
bijmengsclen, verbeterings-toevoegsels; ook
middelen ter verbetering der li ,chaamssappen
p ; corrigibel, nw lat., verbeterlijk;
te wijzigen ; corréct, lat. , naauwkeurig ,
juist, zuiver, van fouten , Vrij , naar de
regels , regelmatig, inz. taalzuiver, taal
juist, naauwkeuri T an druk; naar-kundig
al de eischen der kunst ; de correctheid ,
het vrijzijn van fouten . de gebrekeloosheid, stiptheid tot in de minste deden,
juistheid, taal-, druk-, kunstzuiverheid ,
netheid van teekening enz. ; corréctie, f.
(lat. correcte) , de verbetering, teregtbrenging, verhelping; eene rhet. figuur,
waarbij de redenaar zich - zelven als teregt wijst; oneig. de kastijding, bestraf
tuchtiging ; correctie-huis, huis van-fing,
correctie, tucht- of verbeterhuis , spinh uis ; correctie-middelen, middelen ter
verbetering; correctionele straffen, straffen voor ligtere misdrijven om den dader
te verbeteren ; correctionair, m. nw lat.,
de tuchteling, de opgeslotene in een verbeterhuis; correctief, n. het verbeteringsof verzaehtingsmiddel ; ook een straf- of
tuchtmiddel ; corréctor, m. lat., een ver
drukproeven ; correc--betra,inz.v
torium , n. nw lat., de kloosterstrafli'st ;
Gene strafkamer, een boetvertrek; correctuur , f. de verbetering , teregtbrenging,
inz. van drukproeven; correetuur-blad,
het verbeterblad.
corripiéren, lat. (corripére), aangrijpen, vatten; eenen klank. eene lettergreep
kort uitspreken ; corrcptie, f. de aangrijping ; het kort uitspreken , de verkorting.
Corrivális, m. lat., een . mededinger,
medeminnaar.
corroboréren, lat. (corroboráre), versterken, kracht geven, sterk maken ; oneig. bekrachtigen, b. v. eene stelling door
bewijzen ; corroboratief of corroborans,
n. Med., een versterkend middel, pl. corrroborantia, versterkingsmiddelen.
corrodéren, lat. (corrodére), bijten,
weg- of uitbijten, wegknagen; corrodentia,
Pl., bijt- of etsmiddelen ; corrosie, nw lat.,
de biting, oplossing door bijtmiddelen;
corrosief, bijtend, etsend , invretend,
wegvretend ; het corrosief, een ets- of
bijtmiddel, oplossingsmiddel.
Corrugitor , m. (v. h. lat. corrugáre,
fronsen), een voorhoofdfronser, nensoptrekker , zuurkijker ; ook Anat, dc corrugator supercilïi , de fronsspier der wenk
-brauwen.
corrumpéren , lat. (corrumpere), bederven, erger maken, vervalschen, verleiden door omkooping, omkoopen; corrupt
(lat corrziptus, a, um), bedorven, ver-

valscht, verergerd; slecht, zedeloos, liederlijk; corruptéla, f. het bederf, de verleiding, onikooping; corruptibel - (corruptibills), aan bederf of verrotting onderworpen, verderfelijk, vergankelijk, broos- ook
omkoopbaar, veil ; corruptibiliteit, 1 de
bederfelijkheid , vergankelijkheid , broosheid; ook omkoopbaarheid, veilheid; oorrüptie, f. (lat. corruptïo), het bederf, de
bedorvenheid, verdorvenheid, b. v. der zeden, de aanstekelijkheid, besmettelijkheid,
b. v. der lucht , verergering. verrotting ;
de omkooping, verleiding; ook de verval
oorkonde, van maat,-sching,.vae
gewigt enz.
Corsa , f. of corsico, m. it., de corsicaansche wijn.
Corsac, ni. N. H., de vos uit Tartarije ,
de steppenvos.
C orsaire , m. fr. (spr. korsér' ; sp. corsdrio, V. corsa en corso, de loop, het kruisen van een schip, corsear, kruisen, kapen,
en deze v. h. lat. currere, loopen, cursus,
de loop enz.), een rondkruisend zeeroover
of 'roofschipper, kaper ; ook een roofschip.
Corset, n. fr. (in plaats van corpset, van
corps, ligchaam), een lijfje, rijglijf; corselet, n. (spr. kors'ld ), eene soort van eenigzins gestijfd rijglijfje; ook een borstwapen,
ligt borstharnas ; het borstschild der insecten.'
Corsico, z. corsa.
Corsini, ni. it., eene voorm. rom. goud
-muntva
paus Clemens XII, ongeveer
=4g1.
Corso, m. it. (v. h. lat. cursus, loop), de
omloopsprijs; de prijs van het geld of der
wissels; vgl. cours; ook de renbaan, eenti
straat te Rome en in andere ital. steden,
waar men paardenwedloopen houdt enz.;
al corso , Mere. , naar den tegenwoordigen,. loopenden prijs van het geld of de
wissels.
Cortán, cortánes , m. eene spaansche
vochtmaat, = 8,6 ned. kan.
Cortège , n. fr. (spr. - kortézj' ), het geleide, eergeleide , de stoet, het staatsgcvolg van een' grooten heer.
Cortejo, .m. sp. (spr. korteecho; v. corte,
hof; cortejar , iemand zijn hof maken),
zorgvuldige bediening, oppassing; ook de
hofmaker., opwachter, begeleider, een spaan
-scheibo(z.a)
Córtes, pl. sp. (v. corte, hof , hofstaat,
geregtshof), de plegtstatige vergadering
der standen met den koning, de verte
natie in Spanje en Por-genwordis
-tugal.
cortése, it., hoffelijk, beleefd, aardig;
cortesie, it. , z. courtoisie, ond. courtisan.
Cortes, m. lat., de bast , boomschors;
cortex peruvidnus , m. lat., de peruaansche bast, koortsbast, kinabast; corticaal,
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tot den bast of de schors behoorende , naar
bast gelijkende , bastig ; cortielne , f. eene
I)!JZOU(IC1C stofin de schorsontdekt 9 baststof.

als de bovenste bereiken; corymbiFra,
pi., bloemtuildragende planten.
Coryphaius , rn gr. ( korypitalos , v.
koryphe , hoofd , top) , eig. de overste,
aanvoerder; inz. de voorzanger, kooraanvoerder of reibestuurder bij de schouwspelen der oude Grieken; ook in 't algemeen de voornaamste, het opperhoofd,
een volksmenner, raddrijver, belhamel.
Corza, f. gr. Med. , de verkoudheid
in den neus.
Cos , f. weleer voor algebra , letterrekening, naar het ital. reqola della cosa
( van cosa, zaak, hoofdzaak, wortel) ; ook
m. lat., de wetsteen , oliesteen; nog ft.,
de man, die de onechte kinderen zijner
vrouw groot brengt; cossist , m. dc algebraIst.
Cosaquerie , f. fr. Mil., de plotselinge
overvalling, verrassing, overrompeling.
Coscinomantïe C gr. (v. kóskinon, zee!),
de waarzeggerij door middel van eene zeef,
de zeefwaarzeggerij , het zedfloopen , in
Duitschiand nog in dc vorige eeuw gebruikelijk.
Cósecant of cosecans , F. nw lat. Geom .
de nevensnijlijn of de sec a ns (z. a.) van
den aanvulli ngshoek of het complement,
dat met den hoofdhoek een' regten hoek
maakt; cosinus , In. de nevenhoekpuntslijn of de s i n u 5 (z. a.) van den aanvullingshoek.
Cosmarchie , f. gr. (v. kosmos , orde,
tooi, wereld), de wereldlieerschappij, welke het pausdom uitoefende; Cosmus , ei.
mansn. : de sierlijke, nette, reine.
Cosmetiek, L gr. (v. kosmemn , ordenen, tooijen), dc verfraaijingskunst, opschikkunst ; cosmetica, pl., middelen, inzonderheid ter verfraaijing v. h. vel, ook
van de haren, blanketsels, reukwaters,
wel.riekcnde zeep, poinitiade enz. ; cosmtisch , verfraaijend, opsierend.
cosmisch, gr. (v. kosmos , de wereld),
wereldlijk, de wereld of het heelal beti-effende; cosmsche op- en ondergang,
Astr. , het gelijktijdig op- en ondergaan
der sterren met de zon; cosmognosie , f.
de kennis van de wereld en alle zich daarin bevindende dingen; cosmogonie, f. de
leer der wereldwording, wereldschepping,
de theorie van liet ontstaan der wereld;
cosmogónisch , deze leer betreffende; cosmographie, f. de wereldbeschrijving; cos-;
mograaph, in. een wereldbeschrijver;
cosmologie of cosmiek, f. de wereldleer,
leer van de wereld; co3mológisch , tot de
wereldleer behoorende, liet heelal betreffende, bv. cosmologische beschouwingen , beschouwingen van liet heelal,
het cosniologisch bewijs yan Gods
bestaan , het bewijs, waarbij men uit
de toevalligheid der wereld tot een houger wezen besluit; cosmophyslca, f. dc

Cortigiano , m. it.

(spr. —clzjidno),

de hoveling, de geregtsassessor.
Cortina , f. lat. , eig. ketel ; de zetel
der voorspeliende Pthia (z. a.), de drievoet.
Cor u ndum, corindon, Min., een meestal
appeigrocile steen , een aluminiurn-oxyde,
dtamantspath in China en Coromaridel,
na den diamant de hardste en meest gezoebte edeisteen.
Coruscätie , f. lat. (v. coruscãre, fikkeren , schitteren), de ilikkering, schittering , het vlammen , vonkelen , weêr
de lichtgians , het blikkereri van-lichten,
zilver.
Corvée, F. fr. (spr. icorwé' , v. h. lat.
citrvãre, krornmen, bukken ; of v. h. mid.
lat. carropéra , arbeid met karren ?) , de
Ieenrnansdienst, leendienst , de dienst, die
de vasalieri om niet moesten doen ; Mil.,
zekere werkzaamheden , welke beurtelings
door de manschappen eener compagnie
verrigt orden ; oneig. een werk , dat men
zonder vrucht en doorgaans met weêrzin
doet, vergeefsche moeite een ondankbaar
werk.
Corvette, 1'. fr. , een jagt , sneizeilend
oorlogschip , een klein fregat , geboord
voor 16 tot 18 stukken , een adviesjagt,
k o r v e t ; in 't algemeen ook ieder oorlogschip , dat minder dan 20 kanonnen
voert.
Corvus, m. lat., eig. de raaf; eene zekere tang der wondheelers.
Corybánten, pl. gr., priesters (doorgaans
ontmarid) van Cybele, wier feest zij met
e muzijk in dolzjn
veel geruchtmakend
nige opgewondenlicid en uitgelatcnlieid
vierden; hunne luidruchtigheid diende ter
gedachtenis v. h. geraas, dat zij maakten
toen zij den jongen JupiLer ter opvoeding
kregen, om zoo te beletten, dat Saturnus
ZIjti geschreeuw hoorde ; van daar corybántisch , uitgelaten , wild opgewonden,
tierend en razend ; corybantismus, n.
Ned., slaap met open oogen, ook een
razende gemoedstoestand , de koortsige
ijihoofdigheid.
Corydãlis, f. gr. helrnbloern, zeker plantengeslacht tot de papaveraccen hehoo
; corydalurie, f. een alkaloide, door-rend
v a C k e n r o d e r in den vortel van de
corydalis bulbosa (hol- of baarwortel)
gevonden.
Cordon, rn gr., een herdersnaam:
arme herder, beklagenswaardig mensch.
-

Cormbus (koryrnbos), m. of cormbe,

f. gr. Bot debloemtuil, wanneer de bloemsteeltjes op verschillende hoogte zijn geplaatst en de onderste dezelfde hoogte
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kennis van de natuurwetten des heelals;
cosmopoliet of cosmopolitaan , m. een
wereldburger ; cosmopolitIsmus , m. bet

cotI , m. fr., de zijde; van daar cté
droit en c6të gauche, m. f. (spr. —drod,
—gltoosj'), eig. de regter- en linkerzijde;
benamin g der beide partijen in de fransehe kamer der gedeputeerden , die, van
de inzigten der ministeriële partij, welke
in het centrum hare zitplaatsen heeft,
meer of min afwijken. De liberale oppositie heeft zich steeds op de linkerzijde
gehouden en kreeg van de hooger staande
banken aldaar den naam van berg, ter
wijl de meer gematigde en de aanhangers
der regering, die hunne plaatsen in het
voorste, lagere Gedeelte der zaal kozen,
het dal of moeras genoemd werden.
Eene soortgelij ke verhouding heeft er plaats
in het britsche parlement.
Cotelétte, f. fr. (verkl. van cote, lat.
costa, rib), een ribbestuk, inz. van een
kalf, op den rooster gebraden ribbetjes.
Coteline , f. fr. Mere., eene stof, half
uit garen en half uit katoen bestaande.
Cotepalis ofcotpalis, m. (spr. kotpali),
Mere., eene ligte stof van zijde en geitenhaar.
cotéren, fr. (coter), teekenen, merken,
met letters en cijfers voorzien , inz. v. h.
merken of pagineren der bladzijden van
een koopmansboek.
Coterie, f. fr. (v. h. duitsch kotit, mid.
lat. cotarius ofcoterius , hutbewoner; alzoo eig. eene boerenvereeniging), een kransie . cciie gezelschappelijke vereeniging tot
uitspanning, besloten gezelschap; eene bab
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wereidburgerschap , de wereidburgerlijke
zin, in tegenstelling met het patriott i S m U s ; co smopo litisch , wereidhurger -

lijk ; cosmopolitiséren , den wereidburger uithangen ; cosmorãma, n. wereld-

bceld wereldschulderij, eene soort v. pan 0 r a m a (z. a.), eene vertooning van fraai
geteekendel of geschilderde gezigten en natuurtooneelen ; cosmosophie , f. de kennis van het heelal door innerlijke aanschou
ving , eene van de geheime wetenschappen der vrijmetselaars ; cosmospheer, f.
de wereldbol ; cosmotheismus, n. de wereidvergoding , de leer, die God en de
wereld voor één verklaart ; cosmotheo
logie , f. de leer, die Gods bestaan uit
het bestaan der schepping afleidt ; cosmotheológisch , deze leer betreffende of
daartoe behoorende.
cospetto di bacco! it. (d. i. eig. aangezigt van Bacchus), verduiveld! sakkerloot!
ei de drommel!
Coss of cose , eene indische lengtemaat voor groote afstanden, = 1,7888 mijl.
Cossart , fl. Mere., eene roode of roodbruine katoenen stof uit Indië.
Cossas , pl. Mere., eene zeer fijne en
gladde mousselinen stof uit Indië.
Cossist, z. ond. cos.
Cossum , n. uw lat. , het neusgezwel.
costâ it., hier.
Costa, f. lat., de ribbe ; zijde ; costaal,
de ribben betreffende ; costalgie , f. lat.gr., de ribbepijn, het ribbenwee ; costálgisch , tot de ribbepijn behoorende.
costi, it. , daar

;a

costi, aldaar, bij

u, in uwe stad, op de plaats, waarheen de
brief gerigt is ; van daar cóstige waren,
de waren , die zich ten uwent op uwe
markt , in uwe stad , uw land enz. bevinden.
costüme , n. fr. of costuum (mid. lat.
costurna , costurnia , cosduna enz., uit het
lat. consuetudo , of een' lateren vorm consuetumen , ontstaan ) , het naar den tijd

gebruikelijke in gewoonten , kleeding, modes enz., het tijdsgebruik, de dragtmanier;

de ambtskleeding , het plegtgewaad , de
eigenaardige volksdragt ; de tooneelklee
ding ; costuméren, naar bet tijdsgebruik
kleeden , inrigten ; gecostunieerd, naar
den tijd ingerigt , gekleed enz.
Costus . m. gr. Bot. , een struik in Indië en Brazilië met een' geneeskraehtigen
wortel.
Cotangent of c6tangens , f. uw lat.

de nevenraaklijn, de tangent (z.
a.) van den complementshoek of -boog, d. i.
die boek of boog, welke den hoek of boog,
die beschouwd wordt, tot een' regten hoek
Geoffi.,

naakt.

belkiub.
Ct3te-rtie , f. eene rij heuvels aan de
Rhóne , en ( m. ) een aldaar wassende
roode wijn.
Cothurne, m. gr. (kótlzornos , lat. cot/tdrnus), een hooge tooneelsehoen , door
LEschylus ingevoerd om bij de vertooning
zijner treurspelen den spelers meer majesteit hij te zetten, een schoeisel met
eene handhooge zool (calcaeus) van leder
of bout en een bovengedeelte (caliga) van
doorgaans kostbare stof, steitsehoentje,
broos; oneig. de taal of wijze van uitdeukking in het treurspel; een hoogdravende,
gezwollen stijl.
Cotillon , m. Ir. (spr. kotieljdng), eig.
een onderrok; een fransehe gezelsehaps
dans.
cotiséren (fr. cotiser, v. h. lat. quotus;
vgl. quota , quotiseren), een' overslag maken, schatten wat ieder naar zijn aandeel
zal betalen; zijn aandeel bijdragen, zamen brengen ; cotisãtie , f. de overslag,
schatting. verdeeling eener bijdrage, aandeelsbepaling, z. v. a. quotisatie.
Coton , m. fr. (spr. kotóng), katoenen
stof, boomwollen stof, katoen (z. a.);
cotonis n. fr. (spr. koton'i) , indische
taf; cotonnâde. f. katoenlinnen; coton
née f. eene ligtbruine half katoenen
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stof; cotonnerle, f. eene katoenweverij;
cotonnéren met katoen voeren of opvullen ; cotonnétte, f. eene katoenen stof;

broeibed in eenen tuin ; de inzet in 't
spel; ook de. aardschicht of -laag (straturn); couche (als gebiedende wijs v. L.
fr. werkwoord couc/ter, neder liggen, liggen), tot honden gezegd: lig stil! zwijg!
couchée , f. de nachtherberg ; het nachtleger ; couchéren , neder schrijven , te
boek stellen; doen liggen.
Coudée, f. fr. (spr. koethP), de lengte
van den elleboog tot aan de vingertoppen;
van daar eene lengtemaat in verschillende
landen , die doorgaans 1 voet of van 6
tot 7 palmen deed.
Couillage [droit de], m. Ir., een regt
of cijns, door de bisschoppen in de 1 4de,
1 5de en lOde eeuw van de pastoors in
hun bisdom geheven voor de vergunning
van eene bijzit te mogen houden.

, f. grof doek van katoen en
hennip, dat tot zeildoek, inz. voor de galeijen, wordt gebruikt.
Cotoyéren, fr.(spr. kotoaj— van côte,
kust), langs de kust of den oever varen,
rijden of marcheren ; iemand ter zijde
gaan, hem als zijne schaduw vergezellen.
Cotta, codda , eene inhoudsmaat van
1200 couris als maat (niet als munt)
cotonnne

beschouwd.

1
,

gr., een oudgr. gezelschapsspel , waarbij men het overschot van ongemengden wijn in een metalen vat liet
vallen, het bekerspel, schotelspel ; cottabIsmus , Med. , liet d o pb a d.
Cottah , eene landmaat in Indië, het
Cottábos, rn

1

r

vaneen chattack.
Cotte , f. fr., de vrouwenrok, onderrok;

rotte d'armes (spr. - darm'), een wa-

penrok , een oud militair kleedingstuk,
dat over het harnas getrokken werd ; cotte
de mailles (spr. —maij' ), pantserrok, pantserhemd , maliënkolder, eene soort van
hemd of harnas, uit maliën of kleine ijze
ren ringen gemaakt ; cotte morte , Jur.,
de nalatenschap van een' kloostergeeste
lijke.
Cottimo , m. it., de schatting, die de
curopeaansche koopvaardijvaarders aan
hunne consuls in de Levant betalen.
Cottonvogel , een vogeltje van Polen en
Litthauen, dat zijn beursvormig nest aan
het einde van cenen tak hangt , de buidelmees.

Coujon en coujonnéren , z. colon.
Coulage, f. fr. (slr. koeláazj', van cou-

Ier, vloeijen), Mere., het uitvloeijen, het

verlies aan vloeistoffen door uitloopen;
vgl., lekkage ; coulant (spr. koeldng,

gew. koeldnt) , vloeijend , b. v. een conlante stijl ; toegevend, gedienstig, ligt te
behandelen ; als adverb. coulamment (spr.
icoelanuIng) , vlug, vlot, vloeijend, inz.
van het spreken eener vreemde taal ; conlaat, m. een verschuifbaar of bewegelijk
sieraad , kleinood , edelgesteente aan vrouwen-halssnoeren ; de sluitring eener parapluie ; coulé , m.

(spr. koelé, Muz., het

slepen der noten ; ook een slepende pas
in het dansen ; coulee, f. fr. (spr. koele'),
het schuine schrift, cursief-schrift.
Couleur, f. fr. (spr. koe—, v. h. lat. color) , de kleur , verw ; de troefkleur in
het kaartspel; de leverei; oneig. liet voorwendsel , aanzien, de schijn, schijngrond;

Cotuila , f. gr., de stinkende kamille,
moederkruid, koedille.
Cotüla , cotyla , f. eene oudgr. maat
voor vloeistoffen, omtrent 3,8 ned. kan;
zij was verdeeld in 60 c o c h 1 i a ri o n s;
ook eene maat voor drooge 'waren en dan
omtrent = 6,5 kop., verdeeld in 15 co

rangs') of favorite, f. in het kaartspel de
kleur, die den voorrang boven de andere
heeft, ook de fijne, de beste genoemd; conleur de puce, vlookleur, vlooijenkleur, z.

chliarions.

kermes.

Cotunni of cotugno [vocht van] , m.

Anat. , dc doorschijnende vloeistof, die
al de holten van het inwendig oor vult;
zoo geheeten naar den ontieedkundige
C 0 t U g n 0.
Cotyledönen,

Pl. gr. (sing. kotyldön, f.

in 't algemeen uitholling, indieping), de
zaadiobben of zaadbladen aan beide zijden
van de kiem ofhetpluimpje der plant, het
orgaan van harevoeding; planten met zulke
zaadlohben voorzien noemt men cotyledo
naire planten ; cotylèdon , m. gr. Bot.,

het navelkruid, tot de familie der crassu
laceën behoorende.
Couagga of quagga, m. N. II., de bruingestreepte zebra van Afrika , die daar als

paard dient.
Couche , f. fr. (spr. koesj') , het bed, de
bedstede ; het kraamhed; een zaai- of

couleur de préférence (spr. - prefe-

Coulevrine , f. fr. (spr. koel'wrlen'),
Mil., eene veldslang, eene vroegere soort
van lang geschut, dat zeerver droeg.
Coulis, n. fr. (spr. koelí), doorgezegen
afkooksel van hoenders, kallivleesch, kreeften enz. , gefiltreerde bouillon ; ook een
chinesche lastdrager.
Coulisse, f. fr. (spr. koelless', couler,
vloeijen, glijden, schuiven), de schuifwand,
het tooneelscherm , een beweegbare zijwand op het tooneel; coulissjers, pl. (spr.
koeliessi-ë , onwettige beursmakelaars in
Parijs, beunhazen in effecten; ook zij, die
steeds achter de tooneelschermen staan.
Coup, m. fr. (spr. koe), slag, klap, schop,
stoot , bouw , steek , snede , worp, veeg,
streek , schot , greep, trek, teug, dronk,
beet, windvlaag enz., in 't algemeen de in- ,
druk, die het eene ligchaam op het andere
)
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maakt, door het te raken, te treffen, te ver- vgl. stanze en strophe ; coupletéren ,
deden enz.; b. v. bij het spel coup d' éclat iemand in verzen de les lezen, doorhalen.
(spr. --deklil ), een meesterzet; coup d'esCoupole, z. koepel.
as (spr. —Besse), eene proefneming, een
Coupon, m. fr., pl. coupons (spr. koe
proefstoot; C. d'état (spr. deter), een staats- pong, v. couper, snijden) , een afsnijdsel ,
streek , Bene stoute handeling, die eene inz. de rentebriefjes, interestbiljetten bij
ifewigtige, twijfelachtige zaak op eens be- de obl.igatiën , effecten , waarvan bij elke
slist; C. de force, eerie daad van geweld, uitbetaling of vervaltermijn één wordt a fg e s n e d e n, om daarop betaling te .krijeen magtstreek ; c. de fortune, een bui
het als gereed geld uit te geven;
de grdce, een genadeslag -tenkasj;c., ge
- stoot, -houw enz. ; c. de hazard (spr. ook een overschietende lap van ellengoed;
—hazelar); een -gewaagde zet, een waag- een lap, snipper ; coupure, 1 (spr. koe stuk; c. de main (spr. — meng•), eene hand- puur'), eene snede, insnede; Mil., eene soort.
streek; Mil., eene overrompeling, verras- van verschansing, eene gracht , sloot enz.
sing, het onverhoeds wegnemen van eenen om den vijand voet voor voet de aangepost enz.; c. de maitre (spr. -- métr'), een vallen werken te betwisten.
,.Cour , f. fr. (spr. koer) , het hof; gemeesterlijke zet, een meesterstreek ; c. de
théatre ; z. théater-coup ; c. manqué (spr. regtshof; de opwachting, de hoofsche
--mangké) of faux coup (spr. fo koe), een eerbied en oplettendheid, die men iemand
misstoot, misslag, misschot enz. ; c. d'oeil toebrengt ; van daar iemand , inz. eene
(spr. drill '), een blik van het oog, oogop- dame cour maken , naar hare gunst
slag, wenk; liet snelle overzigt; uitzigt; streven , haar liefdebewijzen geven, zijn
a roue perdu, .op goed geluk af; a coup hof maken; cour clamour (spr. damóer),
sur (spr. --sour), ongetwijfeld , gewis ; à een minnehof, eene liefdevierschaar in
de middeleeuwen , in Frankrijk op het
tous coups (spr. a toe koe), elk oogenblik,
einde der 11de eeuw ontstaan ter beslis
telkens ; apres coup (spr. apre koe), ontij
zekere galante geschillen ; cour.
-singva
te laat, achter het net; pour le coup,-dig,
d' assises, z. ond. assises ; . cour parée,
voor dit maal.
c pábel, fr. (spr. koe- -- ), schuldig, staatsiehof, eene plegtige opwachting ten
hove; cour plenière, algemeene hofverzastrafbaar.
melin.
Coupe, coupé, z. ond. coupéren.
Courage, f. fr. (spr. koerdazj', v. coeur,
coupelléren, z. cupelléren.
coupéren (fr. souper, spr. koepé), af- hart) , de dapperheid , kloekmoedigheid,
snijden, b. v. den weg doorsnijden , afhou- moed; oourage! houd moed! moed gehouwen, (een paard) kortstaarten, ook rui- den ! courageux (spr. koerazjeu , gew.
nen ; bij het kaartspel.: afnemen , ook koerazjeus), moedig, manhaftig , onvertroef inleggen, bannen ; Muz., de toonen schrokken.
courant, fr. (spr. koe—, v. courir, looafstooten; coupe, f. (spr. koep'), de snede,
doorsnede ; het afnemen der kaarten , pen) 1) , loopend, omloopend, gangbaar,
geldig; courant, n.. in omloop zijnde of
drinkbeker , schaal . kelk ; coupegorge,
(spr. koep' glaórzj') , een moordhol; on- gangbare munten, inz. grof zilvergeld, in
eig. elke plaats, waar men bestolen, be- tegenst. met klein geld; courant 2), f, het
nieuwsblad, tijdingblad (de loopmare, bij
drogen, g e s n e de n wordt; coupe-tête, n.
(spr. koep'tét'), haasje over , bokstavast , H o o ft), gewoonlijk uitgesproken als krant
zelfs dus gespeld. De
ei!
een kinderspel; coupé of gecoupeerd, en bij Weiland
doorsneden, b. v. met slooten, grachten Franschen, uit. wier taal wij dit woord hebenz.; gesneden, geruind (van paarden), ook ben, gebruiken het in deze beteekenis ech-.
gazet
gekortstaart; in het kaartspel : afgenomen, ter niet ; zij zeggen daarvoorgazette
(z. a.); courant-bank, f. eene openbare
afgebannen ; Muz., afgestooten ; coupé, m.
een danspas , waarbij dc knie gebogen bank, die hare betalingen in gereed geld
wordt , de buigpas ; ook een korte , halve doet; courant- schulden, kleine schulden
open wagen zonder bok, Bene halfkoets; zonder zekerheid of onderpand; courante
de voorste afdeeling der diligences, waren , ligt verkoopbare of af te zetten
ook wel cabriolet geheeten ; elke af- koopgoederen; au courant (spr. o koerel ng),
deeling of afgezonderde ruimte van een' tegen den loopenden prijs ; au courant
spoorweg-waggon ; coupez ! (spr. kcepé ) zijn, met den tijd en zij ne nieuwste verbij het kaartspel : neem af! coupis, m. schijnsels voortgaan, gelijken tred houden;
fr. (spr. koepi) , Mere., geruite cotonnade den zamenhang tiener zaak begrijpen; courante, F. (spr. ,koerangt' ), cene soort van
of oostindisch katoenlinnen.
paren, kop- tooneeldáns, loopdans; ook een daartoe becoupléren , fr. (spr. koe
hoorend muzijkstuk in 3. of maat; coupelen.
couplet., n. fr. (spr. koeplé) ,. een der rantier, m. (spr. koe —), de nieuwsblad
ver, -uitgever, -drukker; couranten,-schrij
gelijkregelige. afdeelingen van een gedicht,
inz. wanneer dit . gezongen kan worden; m (spr. koerangténg), Gene soort van vuur.-

n

-

,

fu

—),

COURBARIL.
pijl, die langs een gespannen touw loopt tot
h et aansteken der vuurwerken.
Courbaril , m. Bot. , de gemeene loeustboom (hyrnenaea courbaril, L. ), welke
de a n i m e -gom oplevert.
Courbe , f. fr. (spr. koerb', v. h. lat, curvus, krom), Arch., kromhout; Geom., Gene
kromme lijn, curve; ook een gezwel achter
de knieschijven der paarden, spat; cour
koer---), een ligte boog- of-béte.f(spr
kromsprong van een paard, een korte ga
ook eene buiging, een strijkvoet; cour -lop;
kromme sprongen maken, met-betérn,
Iigte sprongen rijden, waarbij het paard de
beide voorpooten gelijk oplegt en terstond gebogen neder slaat.
Courier, m. (spr. koerier, v. h. fr. courier, spr. koeri-é), een renbode, postlooper, postrijder, inz. in staatsaangelegenheden: een staatsbode (cabinets-courier)
courierschip , een snelzeiler, postschip,.
een vaartuig tot overbrenging van gewigtige bevelen.
Couris, Kauris, pl., kleine schelpen of
-

hoorntjes, die den inboorlingen v. Guiana
als munt dienen; men heet ze ook z em bis;
2000 coons doen een m a c u t a of 23 ct.
Couronneinent. m. fr. (spr. couronn' -

rndng), Mil., de krooning van den berlekten weg, de loopgraaf met hare bedekkende
schanskorven , waarmede de belegeringswerken voltooid en in welke de bres- en
contre- batterijen aangelegd worden.
Cours , m. fr. (spr. koers ; . van het
lat. cursus), de loop, inz. de geldsomloop,
g angbaarheid eener muntsoort, k o e r s; de

loopende geldprijs, wisselwaarde^-hoogte;
g ^
ook de straat, de weg, b. v. postcours,
postweg; de loop van een schip, 'scheepsloop of scheepsrigting, van daar cours hou
weg vervolgen; den cours-den,rgt
kwijt zijn, van den regten weg afgedwaald
zijn ; ook in zijne redeneringen verward
raken ; cours stellen, Mar., de rigting,
de streek bepalen , op welke de man
aan 't roer moet aanleggen ; coursrekening , Mere. , de prijsberekening der
wissels, wanneer er van de eene plaats op
de andere getrokken wordt; courslijsten,
overzegt van de veranderingen, die er in
geld - en wisselhandel plaats grijpen; cour s en , den koers rigten; schatten , ramen;'
ook volbrengen, ten uitvoer brengen, klaren ; courséren, omloopen , in omloop of
-

gangbaar zijn; coursibel, gangbaar; cour -

sier, m. fr. (spr. koersi-é), een renpaard,

harddraver; strijdros.
Court, n. eng. (spr. koort), een geregtshof; ook eene vereeniging van engelsche
kooplieden te Hamburg ; court martial
(spr. --mdarsjel), een krijgsraad, krijgseregt; c. of chancery (spr. -- tsjensrie),
E(spr.
et kanselarij -ere ; c. of commonleas
ir.-—plies),
lies^

ghetó pperger egts
^^h
of,pc. of
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equity (spr. élckwittie) , een billijkheidsgeregt, een handelsgeregt of kamer van koophandel in Engeland, die niet naarde strengheid der wet, maar naar billijkheid vonnis
spreekt; c. of exchequer (spr. — ekar
tsjékker) , liet schatkamer-geregt ; c. of
kings of q ueen's bench (spr. -- kwiens
bentsj) , het opperlhofgere g t.
Courtage, z. ond. courtier.

Courtàud, in. fr. (spr. koertó, v. court,
kort), een paard met afgesneden ooren en
staart.

Courtier, m. fr. (spr. koerti-e , weleer
ook courretier, v. courir, oudtijds courre ,
loopen, omdat zijn werk in rondloopen bestaat), een makelaar, onderhandelaar, beiniddelaar van koopen en verkoopen : courtier interpréte (spr. --éngterprét') , in
Frankrijk een hheëecligd Handelstolk; cour te ge, f. (spr. koertd azj' ). ook eenserie, f.
(spr. sangs'rí' ), het werk eens makelaars,
de makelarij, het makelaarschap; ook liet
makelaarsloon; courtage-boek, courtage conto, n. liet rekeningboek (Ier beëedigde
-

makelaars.

Courtige, f. fr. (spr. kóertIezj'), Mere.,
hetgeen er aan de voorgeschrevene lengte
van een stuk stof te kort komt.
Courtine, f, fr. (spr. koertien'), de voorhang, gordijn (mid. lat. cortina), de midden« al , tusschenwal , gordijn tusschen
twee bolwerken, die de zijden of flanken
vereenigt.
Courtisan, m. fr. (spr. koertizdng), een
hoveling; courtisáne, f. eig. eene hofdame;
Bene vrouw van ongeregelde zeden, maar
onderscheiden door zekeren zwier van manieren en die hare gunsten op prijs stelt,
eene voorname of zoogenaamde fatsoenlijke
boeleerster; courtiséren, iemand gezet zijn
hof maken of opwachten ? uit baatzucht
vleijen, inz. eene . vrouw; courtoisie , fr.
(spr. koertoazie), it. cortesie, f. de hof- of
riddermanieren, ridderlijke hoffelijkheid ,
beleefdheid, dienstvaardigheid jegens het
andere geslacht, ridderlijke vrouwenhulde;
ook brieven- of schrijfbeleefdheid in de titulatuur.
courts fours, pl. fr. (spr. koer zjoer),
eig. korte dagen ; Mere. , korte termijn ,
spoedig verschijnende vervaldag (v. wissels), kort zegt.
Cousin, m. fr. (spr. koezéng, mid. lat.
cusinus, waarsch. v. h. lat. consanguineus,
bloedverwant), de neef; cousine, f. (spr.
koezIen' ), de nicht (personen, gesproten uit
twee broeders, twee zusters of uit broeder
en zuster); cousin is ook de naam, dien de
koning van Frankrijk (en in navolging
ook wel andere vorsten) aan de prinsen van
den bloede,. aan vreemde vorsten en grooten des rijks gaven ; cousinismus. n. de ne-

venbegunstiging, z. v. a. nepotismus (z. a.).
-Cousinétten , coussinótten , pl'. (v. h.

-
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fr. coussin, kussen), rozenappels van bijzon-

der zacht vleesch en fijne schil.
Couteau, fr. (spr. —koetó), in 't algemeen mes, inz. z. v. a. couteau de citasse
( spr. —sjdSS'), een hartsvanger, jagthou
wer , kort zijdgeweer ; coutelas m. (spr.
koet'ld), korte en breede sabel, kling.
Couteline, £ fr. Mere., eene soort van
witte of blaauwe grove katoenen stof uit
indië, inz. uit Suratte.
couite qui colite, fr. (spr. koet' ki koet'),

het koste wat het wil, tot eiken prijs, vol-

strekt.
Coutil, m. f. (spr. koetI), tijk, beddetijk.
Couturne, f. fr. (spr. koetium'; vgl. costume), gewoonte gebruik, lands-, stads-

regt, lands of stadsgebruik; in Frankrijk
de provinciale wetten.
Couvert, n. fr. (spr. koewér, gewooni.
koewe'rt, V. couvrir, bedekken), een om-

slag, brievenomsiag, eene scheede, hulsel,
bedekking; het vereischte tafelgereedsehap
voor één' persoon; ci couvert, beschut, beveiligd, geborgen; ook voor het maal van één
persoon, b. v. 1 gi.

a couvert; par couvert,

Crachat , rn. fr. (spr. krasjd), cig. uit-

geworpen speeksel of slijm ; oneig. (in de
volkstaal) eene ordester of verscheidene
op de borst gedragene ordeteekens ; cra
chéren , spuwen , uitwerpen ; cracIoir,
in. (spr. krasjodr), een spuwbakje, kwis
pedoor ; crachotéren , dikwijls spuwen.
craintif, fr. (spr. kréngtIef), vreesachtig, schroomvallig , beschroomd , bloode,
schuchter.
Cramani , m. dc oostindische stadsregter.

crambe bis cocta , c. recócta, c. repetta , f. kool ; opgewarmde kost ; vervelende en nuttelooze herhaling.
Cramoisi ,

zijnrood.

Ir. (spr. kramoazt), karmo-

Crampus , m. mid. lat. , kramp in enkele spieren, vooral van de ledematen, b. v.
in de kuit.
Cran, m. fr. (spr. krang), de signatuur
aan drukietters , de kerf, het groefje, dat
hare boven- ofonderzijde en de soort, waartoe zij behooren, aanduidt.
Cranerie, f. fr., een dolle streek, een

ingesloten, onderomslag (op brieven); cou- uitzinnig gedrag.
Cranon , n. gr. (kranion) of cran i um,
vertement (spr. koewert'rncing ), heimelijk;
nw lat., de schedel , het bekkeneel , de
couvertéren, bedekken , omslaan , insluiten; couverture, f. deksel, bedekking, bed- hersenpan ; cranioabdomnaa1 , tot sche
dedeken, omslag; couvrechef, m. fr. (spr. del en buik behoorend, craniocephálisch,
koewr'sjef), Chir., een wondheelersverband tot hoofd en schedel behoorend ; cra
of windsel om het hoofd ; couvreface, f. niofacaa1 , tot schedel en gelaat behoorend; craniognomïca , f. de schedel(spr. koewr' fáss'), Mil. Arch., bolwerkbe
kunde en schedelverklaring, de bepaling
z. v. a. contregarde ;
-schuting,
feu, m. cig. vuurdeksel; braadscherm; de der geestvermogens en neigingen van een'
avondklok, de klok, die in sommige oorden mensch uit den vorm des bekkeneels;
des avonds het teeken geeft tot uiteen gaan, craniolithen , pl. , versteende doodekops
tot scheiden , de taptoe ; couvréren, be- schelpen ; cranioloog, m. een schedeldekken , verbergen ; bespringen , dekken leeraar ; craniologie , f. de schedelleer,
eene wetenschap door Dr. Gall in het
merrie).
begin dezer eeuw tot een geregeld stelsel
Covâdo , m. eene lengtemaat in Portugal voor stoffen , verdeeld in 3 palmos, gebragt ; craniomantie , F. het waarzeg= 0,65577 ned. el; ook eene lengtemaat gen uit het bekkeneel ; craniometrie, f.
in de Barbarjsche staten , te l%Iarocco = de schedelmeting ; craniopathie , 1'. het
schedellijdcn , eene aandoening des bek0,5042 ned. el.
keneels ; cranioscoop, n. een schedelCovenant, m. eng. (spr. kóvvinent, v. h.
lat. convenire), in 't algemeen een verdrag, beschouwer ; cranioscopie, f. de schedel
verbond , inz. het verbond der schotsche beschouwing ; craniostegnösis , f. de scheprotestanten, ter bescherming der nieuwe delvernaauwing ; craniothorácisch , tot
schedel en borst behoorend.
leer in 1586 gesloten.
Cranky, n. eng. (spr. krmnki), Mere.,
Covid, rn eene lengtemaat in Azië, in
China = 0,3564, te Bombay = 0,4602, te het geruite lijnwaad.
Cranter, m. gr. , de wijsheidstand, verMadras = 0,4737, te Pondichery = 0,4573
standskies , de achterste baktand ; de slagned. ei
tand van het everzwijn.
Cowries , z. V. a. Couris ofkauris (z. a.).
Crap , n eng. , de windhaver ; boekCoxàgra, n. lat.-gr. (v. h. lat. coxa,
heupbeen) , Med. , de heupjicht ; coxal- weit ; Mere., eene stof voor vrouwenmantels.
gTe, f. eig. heuppijn , ontsteking en verCrapaud, rn fr. (spr. krapd) , de pad,
zweringv.h. heupgewricht, het zoogenaamd
vrijwillige hinken, ook coxarthrocãce ; co- padde ; een zacht gezwel aan den hoef
V. h. paard; crapaudine, f. of bufoniet,
xitis , f. ontsteking v. h. heupgewricht.
m. fr., een paddesteen ; eene plaat met
Coyon, z. colon.
de spil, waarop eene groote deur of poort
Coz-beckdji-baschî , m. turk., de gie-

(eene

terdrager in het serail.

draait ; eene blikken of boden plaat met
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aatjes, een rooster van ijzerdraad vóór
e opening cener waterbuis.
crapula, F. lat., de roes, en de hoofdpijn na eenen roes ; crapíle, f. fr., liederlijkheid, zwel cri', vuile overdaad; gemeen
volk , c eu g l , J anhagel , graauw ; crapu eusi, dronken, bezopen.
l
Craque , f. fr. (spr. krd k') , een plat

Crates , m. een naam, dien men soms
aan een misvormd mensch geeft, naar
C r a t e s V. Theben, een oud-gr. wijsgeer,
ebo cheld en verdraaid van lichaam,
walgelijke levenswijs en overdreven
van wal
cynische gevoelens ; de schoone en rijké
Hipperchia wilde echter geen ander dan

j

woord voor leugen.
cras , lat. (crassus, a, um), dik, sterk,
grof, plomp ; oneig. ongelouterd, grofzin
ruw, b. v. crasse begrippen; cras--nelijk,
saméntum, n. lat., eig. droesem, g rondsap;
men drukt met dat woord het stolbare gedeelte des bloeds, den bloedkoek uit; crassane ,

f. (bergamotte crassane), fr. , eene

soort v. kruidige peer , die in vorm en
kleur naar de bergamot gelijkt; crasséren, lat., dik maken, digt maken; crassescéren, dik, vet worden ; crassieaudisch ,
nw lat., dikstaartig; crassicaulisch, dik -

stengelig; crassicólliseh, dikhalzig; crassieórniseh, met dikke hoornen, dikke voelsprieten; crassieóstisch, dikribbig; crassidéntisch , diktal dig ; crassifieéren, lat.,
dik, digt maken ; crassifólisch , nw lat.,
dikbladerig ; crassilinguisch , diktongig;
crassilóbisch , diklobbig, crassinérvisch,
met dikke bladribben; crassipédiseh, dik
crassipénnisch, dikvleugelig; eras--bcenig;
sipetálisch , met dikke bloembladeren ;
crassirostrisch, nw lat., diksnavelig; crassispiniseh, met dikke stekels ; erassisquasnisch, dikschubbig; crassisdlcisch, met
breede voren, bceedgegroefd; crassiteit, f.
lat., de dikte, digtheid; crassivenisch, nw
lat., dikaderig; crassulacéën, dikbladerige
planten , zekere plantenfamilie , waartoe
het huislook, het daklook, het dikblad, het
navelkruid enz. behooren.
eras , lat., morgen ; erastinátie, nw lat.,
het verschuiven tot morgen , het uitstel
erastinéren, uitstellen, verschuiven.-len;
Crasis, f. gr. (krásis) , de menging ,
b. v. der vochten, het ligchaamsgestel , de
temperatuur ; Gram. , de ineensmelting,
zamentrekking, koppeling van twee lettergrepen tot een' gemengden klank , inz.
wanneer • zij tot twee verschillende voorden behooren ; crasiologïe, f. de leer van
de temperamenten; orasiographie, -de -beschrijving der temperamenten ; crasioristick, f. de leer van de kenteekenen des tem peraments ; crater, m. gr., het mengvat,
eene groote :drinkschaal, waarin men naar
oud-gr. gebruik den wijn met water mengde;
de ketel, trechter of de trechtervormige opefling van eenen vuurspuwenden berg ; crateriséren, onmatig drinken, zuipen ; erateruma, n. een mengsel van koper en tin.
Crassane, Grassi-, z. ond. eras.
Crastinátie, crastineren, z. ond. eras.
Crateegis, f. gr, , een kruid , dat de

geslachtsdrift - opwekt.

209

hem tot man.
craticuléren , lat. (v. craticula, eene
kleine horde), vierkante ruiten op eene
teekening , plaat of schilderij brengen om
ze verkleind na te teekenen , overtraliën;
craticula, f. het nateekennet; craticulair, netvormig, tralievormig ; cratieula-

tie, f. de overdekking eener teekening enz.,
met traliewerk of kruislinen.
Cravache , f. fr. (spr. het rijzweepje, de karwats.
Cravate, f, fr. [spr. krawdt'; naar men
wil afgeleid van de C r o a t e n, vroeger
cravattes genoemd (cravat heet nog in
't Fransch een croatisch paard), van wie
deze dragt in 1636, bij gelegenheid van
de oorlogen der Franschen tegen Duitschland, naar Frankrijk zou gekomen zijn],
de halsdoek, das.
Cray, m. eng. (spr. kree), een klein
driemastschip.
Crayon, m. fr. (spr. krejóng), eene
teekenstifl, verwstift, een pijpje teekenkrijt, rood krijt, een potlood, griffel ; ook
eene daarmede gemaakte teekening ; de
schets , het eerste ontwerp ; crayonnéren,
met potlood , rood krijt enz. teekenen,
schetsen of ontwerpen; crayonneur, m.
een stiftteekenaar.
Crt zia, crázie 5 crazi , f. it. , eene zilvermunt in Florence , Toscanen en elders,
van 2 à 3 et. waarde.
Créa , f, sp. Mere. , eene soort van
spaansch dubbellijnwaad, ledcrlijnwaad.
Cream , n. eng. (spr. kriem) , room;
cream of tartar, wijnsteenroom ; creamcheese (spr. — tsjies), roomkaas; ereamtart, een roomtaartje.
Créanoe, f. fr. (spr. kredngs'), het ge-

loof, vertrouwen, de borgtogt ; uitstaande
schuld, schuldvordering; oreanciéren, borg
staan, borg blijven ; ereancien , m. (spr.
kreangsi-é), een schuldenaar, z. v. a. ereditor ; creantátie , f. Jur. , dc uitreiking
eener geregtelijke oorkonde. acte enz. .
Creas, m., ook crées , f. pl. Mere., Bene
soort van hennipdoek , dubbeldoek van
wit garen.
Creatianismus, m. nw lat. (v. ereare,
scheppen, creatïo, schepping), de reeds
door Aristoteles opgeworpen en door de
kerkvaders verdedigde meening ï. dat God
de menschelijke zielen in den tijd schept
ook 40
het telin
en haar bij
J
gswerk,
dagen na de ontvangenis, met de ligchamen verbindt ; .: creatiaan ,. m.. een aan
creatie,, f..de schep-hangervdil;-

of

-
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ping; teling, voortbrenging; creator, fr.
eresteur , - m. de schepper; creatuur , F.
lat. (creatüra), een schepsel; minachtend:
een gunsteling of afhankelijk wezen van
hem, aan wien hi' zijne fortuin te dan ken heeft ; ook wel een slecht vrouwspersoon , verachtelijk of wonderlijk mensch.
Creatine, F. gr. (van ereas , vleesch) ,
Chem., eene bijzondere zelfstandigheid,
die men uit bet vleesch verkrijgt, vleeschstof, crestiseh, Med., tot het-darmscheil be-

hoorende ; creatophágiseb, vleeschetend.
crebro, lat., dikwijls, menigmaal ; crebrescéren, menigvuldig worden, zich uitbreiden; crebricóstisch , nw lat.-, digtribbig; crebréren, lat., menigvuldig maken ;
digt maken ; crebrisulcisch, nw lat., digt
e roefd; crebriteit, f. lat., de menigvulg egroefd;

diátheid.

C

e,
rêchf. fr. (spr. kre'sj' ), de voorbek,
de uitgemetselde punt van een' brugpijler,
bruggezuil; een ijsbreker in rivieren.
Credemnon, n. gr., hoofdwindsel, sluif er.
credo, lat. , ik geloof; het credo., de
g eloofsbelijdenis der apostelen ; . credére ,
lat. en it. , gelooven ; van daar: - credat
Judaeus Ap éíla, lat. , eig. dat.. geloove de
jood
jood A ella (een bijgeloovige jood in Rome
tijde van Horatius), dat geloove ieder
ander dan ik ! del -credére staan, it. Mere.,
voor iets goed spreken, borg blijven ; eredentiales [litterae] , z. litterae credentiales; credenzen, hoogd. (spr. kredéntsen, V. h . it. credenzáre, van• credénza,
geloof) , geloof schenken ; voorproeven ,
naar voorm. gebruik aan de hoven de
spijzen en dranken vooraf proeven eer
men ze een ander aanbiedt ; van daar
credenzer, m. een voorproever; credenzteller, m. een presenteerblad ; credenztafel,
eene schenktafel, aanregtkas; crediet, m.
(it. crédito), Mere., trouw en geloof, han
aanzien, de goede naam,-delsvrtouwnf
waarin iemand staat als naauwkeurig betaler, als gegoed , s o l i d e persoon ; de gege v en tijd v. betaling, hetborgen, b. v. iets
op crediet nemen of koopen, iets borgen,
een jaarlijksch crediet hebben, een jaar
tijdruimte V. betaling hebben; eredibel, geloofelijk, geloofbaar; crediet-biljétten, pl.,
-

-

schuldbekentenissen voor ontvangene waren, met aanduiding van den tijd der. betaling ; crediet- brieven , aanbevelings- of
borgtogtsbrieven , waarin een derde ver
wordt den daarin beteekende niet-zocht.
geld, voorspraak enz. te ondersteunen (rei zigers plegen zich zulke brieven te verschafLen, wanneer zij het noodige geld niet in
kinkende munt willen mede nemen );geven
zulke brieven een onbepaald crediet, dan
liceten zij open credietbrieven; z. voorts
over het woord in politieken zin litterae
credentiales onder litters ; credietkas ,
Gene zoodanige kas, waarbij men op de haar.

CRIME.

overgegevene waren tegen interest voor
schotten kan krijgen ; -crediet- systeem,
n. Gene borg- of leeninrigting; creditábel,
eerzaam, eerbaar, welvoegelijk ; ---crédit,
(eig. de 3de persoon v. credere, credit , hij
gelooft, vertrouwt toe, leent), het hebben;
te goed, in de koopmansboeken tegenover
het de bet geplaatst; crediteren, op vertrouwen of geloof geven , borgen of leenen ; iemand vertrouwen ' bewijzen of
schenken ; vertrouwen , toevertrouwen ;
creditor , fr. crediteur , een schuldei
iemand, die geld te vorderen heeft,-sclier,
uitgeleend heeft; vgl. debitor; creditor anticlireticus, een schuldeisclier , wien het
vruchtgebruik van een onderpand in plaats
van interesten is aangewezen ; er. cltirograpltarius , een scheldeischer op handschrift; Cr. liypothecarius, een schuldei-sclier, die door een onderpand is gewaarborgd; creditrex, F. de schuldeischeres; ere
ditum, n. het geleende ld; creduliteit,
^igtgeloovigheid
;
f. (lat. credulitas) , de
ereduliteits -eed , de verzekering onder
eede, dat de eedaflegger iets voor waar of
onwaar h oudt, 't welk hij niet door eigene
waarneming weet.
Creeks, pl. eng. (s p r. krieks) , kleine
Zeeboezems ofolven, bogten, baaijen, inhammen, havenplaatsen aan de engelsche
kusten; vgl. crique; creeks, erees pl. (spr
krieks, kries) , twee indiaansche volksstammen in N. Amerika, dus genoemd naar
de meni g vuldige kleine wateren hunner
landstreek..
creéren, lat. (ereare), scheppen; kiezen,
verkiezen, benoemen, aanstellen; oprigten,
stichten ; gecreëerd, verkozen, verkoren,
aangesteld, benoemd; opgerigt, gemaakt.
Cremaillères , pl. fr. (spr. --mu j ér') ,
Fort., zaagtanden, driehoekige met vlechtwerk bekleede uitsnijdingen aan de inwendige glooijing van de borstwering eener veldschans, om de verdedigers gelegenheid te
geven, hun geweervuur naar drie verschil
zijden te rigten; haar uitvinder was-lend
de fr. ingenieur C I a i r a c; eremaillerie, F.
(spr.. --ma jeríe), tand- of kerfwerk; eremailléren, kerven., getand maken.
Crémant, m. fr. (spr. cremdny), Mere.,
eene soort van hooggeschatte champagnewijn, op welken een ligt, wit, naar room
gelijkend schuim komt.
Cremt ster, *n. gr. (v. kremd ein , zwevend houder) , Anat., de schortspier van
den zaadbal.
Crême, f. fr. (spr. krém' ), eig. de room
`an de melk (lat. tremor lactis); ook een
schuimend geregt uit eijeren, melk, suiker,
amandelen enz.; oneig. het beste van eené
zaak, de room; . crêpe aux amandes (spr.
— ozamdingd'), amandelmelk of -pap; cre,

-

me d' orge (spr. —dórzj') , gerstenslemnp;
creme fouettèe (spr. — f-oeiitté'), . geklut-
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te lot schuim gekiopte room, oneig.
nlooiie woorden, schijrivernuft enz. zonder

fibers leljkende , kroeze, stof,, doorgaans
van
crepérefl, lat. (crepãre), eig. kraken,
bersten , springen van ijzeren hollen kogels; oneig. gem., sterven, omkornen, verrekken; ook ergeren,verdrieten; crepitéren.
lat. (cnepiUzre), kraken, b. v. van gebro
ken beenderen; crepitãtie, f. het kraken,
knetteren, knappen, b. v. van een vlammend vuur; Chir., het knersen van gebroken beenderen, ook het knappen der gewrichten; crepitus ventnis, eene hoorbare

grondigheid.
Cremncus , a, um, gr. (v. krëm-

de sehaanilippen), wat tot de schaamlippen hehoort; cremnóncus, m. of
nonOösis, f. een gezwel aan de schaamlippen.
Cremnométer m. gr. , een werktuig
om hellingen of glooijingen te meten;
fbi,

cremnometrie, f. de helliugmetirig.
Cremoner viool , eene voortreffelijke

soort van violen uit C r e m 5 n a in Italië.

crernor , in. lat., room; crenior tartan,

rn. room van wijnsteen, gezuiverde wijnsteen , wijnsteenkristallen , ovcrwijnsteen
potasch ; vgl. tartarus.
-zure
crena , f. lat. , de insnede , kerf, groef;
creneau , m. , pl. creneaux , fr. ( spr.
krenó) , Fort., getande openingen in de
muren der vestingen , om er den tromp
V. Ii. geweer door te steken en op den

vijand te vuren, schietgaten ; creneléren,
kerven, uittanden, met schietgaten voorzien ; randen, b. v. munten ; crenelage , f.
( spr. —láazf), het randwerk der munten;
erenicôllisch, nw lat. , met gekerfden
hals; creniférisch, geLand, gekerfd ; ereniróstrisch , met gekerfden snavel.
crenéren, nw lat., in lettergieterijem dc
drukletters afslijpen ; de letter van de
scherpe kanten ontdoen ; crenerie , f. de
scherpe kant, die van de letter moet wor.
den weggenomen.
Creographie , f. gr. (v. kreas , vleesch),
dc vleeschbeschrijving ; creophagie , f.
gr., bet vleescheten , eene schimpbenaruing van de luthersche avondmaals-leer,
door de tegenpartij daaraan gegeven;
ereosot, n. (de uitgang sot van södzein,
redden, behouden), een door Dr. Rei
chenbach in 1832 ontdekt bijzonder
bederfwerend bestanddeel van den rook,
den houtaziju enz., hetwelk tot bewaring
van het vleesch (van daar de naam), als
geneesmiddel , inz. tegen de tandpijn,

dient.
Creool, rn, pl. credlen (sp. cniollo, d. i.

rig, opgewassen, geteeld, inz. in het land
geteeld, inlandsch), de in Amerika uit enropeaansche ouders geboren mensclien.
Crepe, fr., ook crêpon, m. (spr. knépóng,
V. crper, lat. cnispane, krullen, cnispus,
gekruld), floers, knp, cene doorgaans ligt
kroezige stof van fijne wol of ruwe zijde;
ook eene soort van gekruld kapsel; crêpe de

Chine (spr. .—sjien') , chineesch fibers
crepe double (spr. —doebi' ), dubbel floers
cnpe lisse (spr. l ess'), glad liners; crepi,

fr., de pleisterkalk. waarmede het muurwordt vol geraapt; crepine, f. kwastwerk, eene soort van franje, van boven breed
en open gewerkt met lange afhangende (Iraden; crepon, rn fr. (spr. —pony), eene naar
In.

verk

windlozing.
Crepida, 1. lat., de pantoffel; vgl. ne su
ton ultra cnepidam ; crepidarïus , in. de

pantoffelmaker.
Crepine, crepon, z. cr e pe.
Crepunda , pl. lat. , kinderspeelgoed
kinderachtige dingen; ook de kenteekens
waarmede men oudtijds de vondelingen
merkte, opdat zij later door hun geslacht

konden herkend worden.
Crepuscuiliun, n. lat., de schemering,
bij de Ouden doorgaans de avondschemering; crepusculair, tot de schemering behoorende; crepuscularlén, pl. N. H., avondvlinders.
Crès, m. fr. M_-re., lijnwaad van Moe-

laix, z. V. a. creas.
crescendo, it. (spr. kresje'ndo, V. het lat.
cnescne, groeijen), Muz., toenemnd, stij-

gend in sterkte der toouen, de allengsche
overgang van piano totforte enfortissisno;
men duidt het aan door liet teeken < of
door de verkorting cresc. (vgl. decrescendo) ; ook de naam van een in 1771
door Bauer te Berlijn uitgevonden speeltuig, dat als een kiavier behandeld wordt
toon kan veranderen; Cmicentia , vrouwenn.: de groeijende , tonic

en 8maal van

mende.
Creseau, m. fr. (spr. knezó), Mere., dikke
gekeperde wollen stof ofsergie met 2 e iivers ofruwe zijden.
Cresentina, it., een geroosterd sneedje
brood met peper en zout.
Crete, 1. fr. (v. b. lat. cnista it. cnesta),
kam, graat, bergeug, zoom, rand; kuif of
pluimbos; helmspîts.
Creténsen , bewoners van het eiland
,

Creta.
Cretcus, m. gr. Poet,, een versvoct van
vier lettergrepen, bestaande uit een' jambus
en een' trochaius (— . —), b. . v. statenverbo nd.
Cretin, m., pl. cretins, fr. (spr. kneting)
of cretinen (of v. cretine , aanspoeling,
daar de kwaal aan de moerassen wordt toegeschreven, ofwaarsch. van hetromanisch
cnetina, d. i. creatuur, een ellendig schepSe1, dus eig. c r e t I r e n), eene soort v. menschen, die zich door zwakheid van geest en
wanstaltigheid des li gchaams van andereji
onderscheiden en meest in de alpendalen
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van Zwitserland, Savoy oen Piemont, maar
ook in 'andere deelen der Alen in de Py-

Crimen, n., pl. crimfna, lat., de misdaad,
euveldaad, doodzonde; crimen abórtus, do
der
er vruchtafdrijving; er. adulterii,
de misdaad van overspel; er. ambitus, do
misdaad van omkooping; Cr. capitále, Bene
hoofdmisdaad , eene misd., bedreigd `met
doodstraf; Cr. concussiónis, de misd. van
door bedreiging iemand iets af te persen;
Cr. corruptiónis of cialium, de misd. van.
i p ng der ambtenaren; er. ecclesias
z u , eene kerkelijke misd.; er. effract$
careen:, de misd. van ontsnapping uit den
kerker door braak; er. falsae monétae, de
misd. van valsche munt te maken en te ver spreiden; er. falsi, de misd. v. vervalsching;
er. fldgrans, eene misd.. waarbij de schuldige opheater daad betrapt wordt; er. furti,
de misd.
diefstal; er. homicidïi, de misd.
van moord; Cr. incendïi, de misdaad van
brandstichting; er. incestis, de misd. van
bloedschande ; er. laesae majestatis , do
misd. van gekwetste majesteit; er. occul.
turn , eene verholen of bedekte misd.; er.
parri cidii , de misdaad van vadermoord ;
cr. peculátus, ambtsmisd. door verduistering van 's lands gelden; Cr. perduelliónis,
de misdaad van hoog verraad; cr. pejeratiánis, de misd. van meineed, ook Cr. perjurii; cr, plagz"i, misd. van dieverij, letterdie
verij; Cr. rapinae, de misd. van gewelddadiroof; Cr. raptus, de misd. van maagdengen
roof, schaking; Cr. sacrilegie, de misd. van
heiligschennis; er. stellionátus, de misd.
van onvrij goed als vrij , en vreemd eigen dom als eigen te verkoopen ; er. stupri
violénti, de misd. van gewelddadige ver
Cr. termini moti, de misd. van-krachting;
verzetting of wegneming van grenspalen ;
crimineel (fr. crirninel) , misdadig lijfstraffelijk, lijf en leven betreffende, b. v.
de criminele regtbank, de lijfstraffelijke
regtbank , het hals- of bloed geregt; eriminele justitie , lijfstraffelijke regtspleging; crimineel regt, strafregt; criminele regter , strafregter , de regter tot
onderzoek en bestrafTin der misdaden ;
criminele zaak, lijfstraffelijke zaak ; cri minele straf, . straf aan -lijf en leven;

reneen , hier en daar in N. Duitschland
ook buiten Europa gevonden worden en
overal verschillende namen dragen. Hetkennierkende der eig. cretins bestaat vaak in
groote kropgezwellen (van waar men ze ook
k r o p m e n s c h en heet), gepaard met dik
platte hoofden, slappe spieren en lange-ke,
armen ; vallende ziekte , stuiptrekkingen
en waanzinnigheid . komen niet zelden bij
hen voor; cretinismus, n. de kwaal, die de
ligchaams- en daarbij tevens de verstandsontwikkeling dier menschen belet of haar
zulk eene verkeerde rigting geeft; stompzinnigheid, zwakte van geest.
Cretónne, f. fr. Mere., wit normandisch
lijnwaad, dus genoemd naar den eersten
vervaardiger.
Crève- coeur, n. fr. (spr. krév' keur) ,
harteleed, kommer, ergernis, gevoelig ver

-driet.
Mere., de kleine olifantstanden van Guinea.
Cri, m. fr., eig. roep, geschreeuw, kreet;
Manuf., aan de zijde eri geven, haarzoo zwavelen, dat zij op het aanvoelen ruischt, knettert; men noemt ook cri het geluid, dat het
tin geeft bij het buigen, het geknetter, geknapper .
criant, fr. (spr. kridn ), schreeuwend,
om wraak roepend, hemeischreijend.
Criárde, f. fr. Mere., eene gegomde stof,
die op aanwrijving ruischt, ruisch- linnen.
Cribbage , n. eng. (spr. kribbidzj'), een
engelsch kaartspel.
cribréren, lat. (v. cribrum, zeef), zeven,
doorzeven; cribleus, Ir., eribreus, nw lat.,
zeefvormig, vol gaatjes; criblure, f. fr., het
weggezeefde; cribrátie, f. nw lat., de afscheiding door zeven.
Cricea, f. it., drie kaarten van eene soort;
. Crevéllen, pl.

een kaartspel.
Crichthoniet, m. een uit ijzer en titanium bestaand mineraal.
cricofdisch, cricoidéus, a, um, (v. krikos, ring_enz.), Anat., ring-, kring- of cirkelvormig; cricopharyngeus (scil. mus
culus), een gedeelte van den ondersten toesnoerder van het keelgat, dat van het ringswijze kraakbeen ontspringt; cricostómisch,
met ringvormige opening.
Crida, f. mid. lat. (eig. opentlijke uitroe ping, van daar zamenroeping der schuldeiv. ridare, fr. crier, roeschers,
it.g
9 rida,
pen, uitroepen), z. v. -a. concours bij de
schuldvordering; van daar cridarius, m.
een schuldenaar van velen, iemand, die onvermogend is om te betalen.
Crimatologie, f. gr. (v. krima, beslis sing, .00rdeel; v. krimein, onderscheiden ,
beslissen), de . leer van de oordeelen of besluiten.; .crinoménon, n., pl. crinoména,
kenteeken, onderscheidingsteeken. .

onakom

:

criminele wetten, strafwetten, lijfstraffelijke wetten; criminaliséren, tot eene
strafzaak maken ; criminalist , - m. een
leeraar of kenner van het lijfstraffelijk
regt ; criminaliter, lat., lijfstraffelijk, op
lijf en leven ; eriminéren (lat. crime nï ri ),
beschuldigen, inz. valsch aanklagen.
crimson, eng., karmozijnrood.
Crinis , m. lat., haar ; crinaal , tot de
haren behoorende ; cringle, n. nw lat.
Cher., een voorn. wondheelers-werktui g tot
zamendrukking van de traanfistel, aldus
genoemd ,. omdat het aan zijn uiteinde
met een haren kussentje was voorzien; crinieórnisch, nw- lat. N. H., met in haren
uitloopende voelsprieten; eriniférisch, met
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manen voorzien ; criniflörisch, Bot, met
haarvormig uitloopende I)loemkroon ; criuifórm, liaarvormig; eninigénisch , hang;
cninitársisch, met haren aan het achterdeel; crinoidisch, nwlat., haarvorruig; gr.
lelieachtig; crinoline, f. fr. Mere., eene stof
van paardenhaar gemaakt; cninositeit , f.
uw lat., de harigheid.

neljk slecht, gemeen; cnitiek, nls adject.: bedenkelijk, hagchelijk, zorgelijk, gevaarlijk;
cnitisch, wat tot de cnitick behoort, kunstregtenlijk, toetsend enz.; cnitiséren of ontiquénen, eig. bcoordeelen, toetsen; bedillen, vitten, muggeziften enz. ; cnitomane ,
of cniticomanie, f. de overdreveue zucht
tot beoordeelen, de vitzucht, bedilzucht.
cnispénen, lat. (crispãre), krullen, vgl.
fnisénen Chin., aderen crispénen , afgesntedene aderen met een pincct omdraaijen om de bloeding te stillen; ook het zamentrekken den haarvaten, ten gevolge der
prikkeling, veroorzaakt door de aanraking
der lucht met eene wond; cnispãtie, f. nw
lat., het krullen, de krulling; kronkeling,
zamenkrimping ; cnispatie der spieren,
Med., zigzagswijze inkrimping den spierbundels ; crispatie den zenuwen , Med.,
de krampachtigc toestand, welke zich nu
en dan bij zenuwachtige , hrstenische personen opdoet ; cnispatuun , 1 eig. de krulling, kronkeling , inz. een zamengerold
suikergebak.
Cnispinâden , pl., geschenken op eens
anders kosten, zoo geheetcn naar den hekenden romeinschen schoenmaker C ri spinus (Cnispij n) , die het Ieder stal,
althans niet betaalde, en de daarvan gemaakte schoenen den armen schonk.
Cnistacieten, pl. (v. h. lat. crista, kam),
N. H., versteende hanenkarnmen, getande
oesterschelpen.
Cnitha, f. gr. (kritkë, gerst), Chin., de
gerstenkorrel, een klein, ontstoken gezwel
(furuncuilus inflammatorius ), hetwelk
zich ontwikkelt hij den vrijen rand der oogleden in de nabijheid van den binnensten
ooghoek ; crit/zyásis , f. de ovenlading
van haver of gerst , de droeziglieid der
paarden; ook de brooddronkenheid , overmoedigheid, het steken der broodkruimels;
cnithomantie, f. de wigcheiarij uit het ger
stenmeel, waarmede de offerdieren bestrooid
werden.
Critici, enz., z. ond. crisis.
Cnoca, mid. lat., of cnoccia, it. spr.,
krótsjia), f. de roode kardinaalsklecding.
cnochéren, fr. (spn. krosj—), krommen,
haken; met het graneerstift de staarten der
noten trekken; crochet, m. (spr. krosjd),
een haakje; Chin., de tang ofhaak hij het
steensnijden; ook draaghout, rughout der
pakdragers; pl. crochets, de zijlokken der
vrouwen ; de haakjes in druk en schrift
[ ( )] om cone tusschenvoeging , p a r ent h ë s i s, in te sluiten ; cnocheténen, met
eenen haak of kromijzer een slot open steken ; crocheteur , m. een pakkedrager
kruijer.
Cnocidismus, rn. lat. (gr. krokydismos,
v. krokys, vlok), Med., het muggenvangen
of plukken aan de dekens , hij waanzinnigen en lijders aan iilende knorccn

Cninomnon , z. ond. cnimatologie.
cniocephâlisch, gr. N. II., met het hoofd

van eenen ram , naar een ramskop gelijkende,
Cniollo , m. sp., z. v. a. ercool (z. a.).
Crique , f. fr. (spr. kriek), eerie kleine
natuurlijke zeehaven, k r e e k, eene landingsplaats, sluiphaven; Mil., eene gracht,
dwarsgracht rondom eene vesting, om het
werk der loopgraven te bemoeijelijken;
Artill., het metaal , waarmede men de holten of gebreken van een' geweerloop vult.
Crisis , f. gr. (v. krmnein, afzonderen,
scheiden, onderscheiden), de scheiding, beslissing of beslissende wending ecner zaak,
het beslissingspunt of -tijdstip, keerpunt;
bedenkelijke staat der omstandigheden
Med., de scheiding der ziekte, de weldad ge verandering in de bcwerktuiging,
waardoor de ziekte wordt weggeruimd; bij
de Ouden de scheiding der ziekte over het
algemeen, hetzij die in den dood of de gezondheid overging, van daar in hunne
schriften: crisis bona, crisis mala, heilzame, ongunstige crisis; erisicus, m. gr.,
de gemagnetiseerde , de persoon, die gemagnetiseerd wordt; cniterum, n. gr. (krItërion), pl. criteria ofcriterën, het merkteeken, kcnteeken, onderschcidingsteeken,
nigtsnoer, de toets, maatstaf tot het beslissen
of beoordeelen van deze of gene zaak; critici
dies, pl. gr.-lat. Med., de beslissende dagen
eener ziekte, b. v. volgens de Ouden den
7den, liden. 1 4den, 20sten dag enz.; cniti
cismus, n. Phil., het stelsel van K a n t, dat
ook de grenzen en de geoorloofde oefening
van ons kenvermogen wil bepalen; critieist, fl1. een aanhanger v. ii. criticismus,
i

K a n t i a a n ; critcus , m. (gr. kritikós),

een kiinstregter, onderzoeker en bcoordeelaan van geschriften, boekenregter, r e c enS e n t; een hedillaar hekelaar, vitter; enticásten, m. een slecht beoordeelaar, nietsbeduidend, verachtelijk recensent • muggezifter; critiek, f. (gr. lcritikë), de toetSi ug, beoordeeling, monste ring, kunstbeoor
deeling ; de kunst van beoordeelen, het
kunstregterschap, kunstgerigt; inz. het onderzoek naar de echtheid en onvervalschtheid van geschriften en gedenkstukken
(historische , philologische ent i e k) , zoowel in hun geheel ( hoogere
criti ek) , als met betrekking tot enkele
bedorven en te verbeteren plaatsen (lag er e critiek); beneden cnitiels, beneden
alle cnitiek, der beoordecling onwaard, ken-
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Crocione, m, it. (spr. krotsjióne, eene
milanesche zulveirnunt. = 3 SI. 30 cl. courant.
Crock, Z. grog.
Crocus, m. lat. (gr. krókos),

saiFraan,
de hioemstempels van cone verscheidenheid van den crocus sativus (welke door
hoffman herfstsaffraan genoemd is),
uit de bloemen gesneden en gedroogd;
zij zijn naar de punt toe breeder en rijk

aan een geel kleurend beginsel ; crocus
inartis , ijzersaffraan , onderkoolstofzuur
ijzer; crocomágina , n. Chir., saffraanzalf.
Crocylegmos, n. gr. (v. krokys, vlok,

draadje), niuggezifterij, vitterij, kleingeestige bedilzucht; ook lage dienstvaardigheid
jegens aanzienlijke lieden.
Croesus, rn de naam van een' zeer rijken
koning in Ldië in de Gde eeuw voor Chr.;
van daar een schatrijk man, een millionair.
Croisáde, f. fr. (spr. kroazáad'), kruistogt; croiséren, kruisen, heen en wêcr trekken; Mil., een kruisvuur maken.
Croissant, m. fr. (spr. kroassdng), de

\%asscnde maan, halve maan.
Croizat, croassat , eene zilvermunt te
Genua, = 2 gI. 16 ct. courant.
Croma,f. it. Muz., eene achtste noot; cr0snatico, in halve toonen voortloopend, chro
matisch; cromatist, m. de geoefende toon-

kunstenaar.
Cromórne, f. fr. , de basson; een daarnaar
gelijkend orgelregister in de bas.
Cromyomantle , f. gr. (v. Ièrdmyon,
uije), de'aarzeggerj uit uijen.
Crone, f. zilvermunt in Denemarken, =
I gl. 55 ct.
Cronhyométer, m. gr., een werktuig om
het regenwater v. een geheeljaar te meten.
Cronos, fl1. gr. Myth., z. Saturnus; Grossion, In. de zoon van Cronos, Zeus of Ju -

piter.
Crops, pl. eng. (v. crop, d. i. cu ff . oogst),
Mere., groote tabaksvaten in N. Amerika.
vroquérerk, fr. (spr. krok—) , tusschen
de tanden kraken , knappen of knarsen
Piet. , eene viugtige schets met c r a r o n
maken , ruw ontwerpen ; croque-note of
croque -sol, m. 1luz., eig. een notenkraker;
een muzikant zonder talent, zonder smaak
in de uitvoering, maar die vlug de muzijk
leest; croquis, m. (spr. krokI), de eerste gedachte ot het ruwe ontwerp v. eene sehilde
rij enz.; croquant, m. (spr. krokdng), een
schoft, slecht menseh , strooper; croquante,
f. knapkoek, kraaktaartje, een gebak, dat
tusschen de tanden kraakt of knapt; croquet, m. (spr. lcrokè), dunne en harde peperkoek , kaapkoek ; croqueur , m. een

schalk, snoeper, kaper, listige bedrieger.
Crosse, f. fr., een herdersstaf, bisschopsstaf; de geweerkolf; de speelkolf; de staart
V. li. affuit (crosse (P affut).

crossopetálisch , uw lat. Bot., met ge-

kartelde bloembladeren.
Cross reading, a. eng. (spr. kros rIeding), het dwars doorlezen der kolommen
van cone courant, een boek enz., waaruit
soms de belagchelijkste zinnen ontstaaÏ.
CrotAlen, pl. gr. (krot»ila, van het sing.
krotálon), dansklappers , houten of blikken klappers hij den dans der priesters van
C y bele , overeenkomende met de castagn e t t e n ; crotalIara, f. Bot., eene plant
uit de familie der peuidragers (legumi
osae), de rammelaar.
Crotaphites , rn gr. (v. krot2pJtos, de
slaap van het hoofd), Anat., de slaapspier; crotaphiurn , n. een lastig kloppen in het hoofd , inz. in de streek van
de slapen.
Croton, fl gr. (krötön, eig. de bondsluis, op welke de vrucht van den naar
haar benoemdeti hoorn gelijkt), een plan..
tengeslacht tot de familie der wolfsmelkachtigen (eup/torbiaceën) behoorende. Onderseheidene soorten van croton leveren aan de kunsten, aan de huishouding
en de geneeskunde belangrijke voorthrengselen. De cas carille-bast is de bast van
den croton-cascarilla I. en groeit in de
zuidelijke deden van Amerika ; het lakm 0 es wordt door den croton tinctoriurnL.,
en de grana Tigiii (purgeerkorrels) door
den croton Tiglium L. opgeleverd. Dc
zaden van den croton sebiferum L. .we ven eene soort van vet, waarmede men
kaarsen maakt. Tot deze familie behoort
ook dc boom , waaruit het stoklak verkregen wordt , en die croton laccijerum L.
wordt genoemd ; crotonolie , eene sterk
afvocrende olie uit de purgeerkorrels.
Crotophága , n. gr. N. II. madevreters, tot de familie der Migbekken (cunel
rostres) behoorende.
Croup , m. (spr. kroep , woord van
sehotsehen oorsprong) , Med. , de vliezige
keelontsteking, eene ziekte der luehtpijp,
welke vooral kinderen aantast en hoogst
gevaarlijk is; croupaal, den croup kenmer-

kende.

Croupe, f. fr. (spr. kroep'), het kruis of

dat gedeelte van een paard of ander lastdier, hetwelk zich van de lendestreek tot
den oorsprong van den staart uitstrekt ;

croupâde, f. een luchtsprong van een gedresseerd paard(hooger dan de courb et te), 'waarbij het de achterpooten en het
kruis intrekt; croupier, m. (spr. kroepi-e);
cig. een achteropzitter; helper, medestan
der in het spel, de helper van den bankhouder bij het faro'cn ander kaartspel.
Crouton, m. fr. (spr. kroetóng), een broodkorstje; in boter hard gebakken sneedjes
brood.
Crown, m. eng. (spr. kroun). kroon, eene
engelsehe zilvermunt, verdeeld in 5 s hi!-
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iin Us, de oude crown = 2 gI 90 ct, de
latere = 2 gl 87 el; crownglass, kroonglas,
wit glas van de schoonste hoedanigheid,
dat in Engeland gewoonlijk tot vensterruilen wordt gebezigd ; het onderscheidt
zich v. ii. flintglas (z. a) door een aanzienlijk toevoegsel van loodoxyde.
croyabel. fr. (croyable, v. croire, geloo
ven), geloofelijk, geloofbaar.
Crûbeki, pl., eene turksche secte, die het
geloof aan de noodzakelijkheid der bedevaart naar Mekka niet deelt.

beider, metaaldrijver, een maker v. gedreven werk, bosseiwerker.
Crustodérmen, pl. uw lat., schubbenioo
visschen.
-ze
crustuléren uw lat. (v. crustuilurn,
klein gebak), iets vooraf eten, inz. vóór het

-

Crucifre, nw lat. (v. h. lat. rux, kruis),

kr&shloemige planten; cruciférisch, kruisdragend; cruci fi géren, lat., kruisigen.;
cifix, n. (v. cruci fixus, een aan het kruis
gehechte), een kru isbeeld, het heilige kruis,
het beeld van Christus aan het kruis
crucifixie, f. nw lat. , de kruisiging; cruciform, kruisvormig; crucigérisch, kruisdra
gend ; cruciróstrisch , wet kruisvormigen
snavel.
Cruditeit , f. lat. (cruditas, v. cruclus, a,
urn, raauw), de raauwheid, onverteerbaarheid ; iets onverteeri)aarS in de maag.
Crudo -zilver, het zilver, alvorens het ter
verwerking gezuiverd en met koper gealli
eerd is.
cruel , fr. , wreed , hardvochtig, onmenschelijk , onbarrnhartig; ontzettend , verschrikkelijk, vreeselijk.
Crüor, Hi. lat. , het bloed ; ook het bloedrood, de roode kleurstof van het bloed.
cruraal, lat. (crurãlIs, v. crux, dij), tot
de dij behoorend ; cruraal -spieren, dijspie
ren.
Crusâdo, F. (sp. en port. cruzado, rn d. i.
eig. de met een kruis geteekende), portugesche rekenmunt, de oude v. 400 reis = 1
gi. 15 et., de nieuwe v. 480 reis = 1 gl. 37
Ct. , als zilvermunt is de oude crus ado = 1
gl. 57 Ct. , de nieuwe van 1690 = 1 gl. 64
et. , die van 1718 en 1795 = 1 gl. 37 et.,
die van 1809 = 1 gl. 40 et. ; in Brazilië
geldt de oude crusado 1 gl. 15 ct. , de nietiwe 1 gl. 37 el. ; ook in Spanje eene goudmunt van 2 gl. tot 2 gl. 60 of 70 el.
Crusca f. it., de zemelen ; van daar accade'mia della crusca in Florence, eig. zernel
eene vereenigng v. geleerden tot-acdemi,
zuivering der ital. taal (gelijk men het meel
van de zemelen zuivert) ; cruscánten , pl.,
onvoorwaardelijke aanhangers dezer acade
mie , spraakzuìveraars, p u ri s t en.
crusta, f. lat., korst, bast; crusta inflarnmatoria , ontstekingskorst ; crusta lactëa,
f. Chir. , de meikkorst ; crusta serpiginöza, voortvretende aangezigtsworm ; crus
tacéën , pl. (lat. crustacéa) , N. H., schaaldieren; crustaceologïe, £ nw lat., de schaaldierbeschrijving; crustacieten,pl.,versteende schaaldieren; crustadérmisch, hardvliezig.
Crustarus , m. mid. lat. , een metaalar-

-

-
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mid'lageten.
CryolIth, rn gr. (v. kryos, vorst, ijs),
ijssteen , eene uit vloeispathzuur, kleiaarde
en soda bestaande delfstof; cryophoor, m,

een koudeleider ; een werktuig, waardoor
het water zich verdigt hij het verdampen.
Crypta, f. lat. (v. Ii. gr. kryptein , verbergen), eene bedekte plaats of'Vang,
groeve, een onderaardsch gewelf; inz. eene
onderaardsche kerk; cryptândrisch, gr. ( v.
IL volg. crypto), zonder zigtbare mannelijke
gesiach tsdeelen ; cryptanthérisch, met verborgen meeldraden; cryptánthisch, bedekt
bloeijend ; cryptisch, geheim, verborgen,
heimelijk; crypto, in zarnenstellirigen : verborgen, geheim ot heimelijk, B. v. cryptobiótisch, verborgen levend ; cryptobránchisch , niet bedekte kieuwen ; crypto
m. een heimelijk aanhanger van-calvinst,
Calvijn,; cryptocárpisch , niet verborgen
vruchten; cryptocatholijk , een geheime
roomschgezincle ; cryptocatholicismus ,
het heimelijk aanhangen van het r. k.
geloof ; cryptocephálisch , met verborgen
hoofd; cryptocotyledônisch, met verborgen
zaadlobben; cryptogamie , f. de geheime
of verborgen echt; cryptogasna of cryptogâmen Pl. Bot., de geheim telende of bedekt bloeijende planten, namelijk varens,
mossen, wieren en paddestoelen, de 24s1e
klasse in het stelsel van L. ; cryptogá
misch, geheim bloeijend, in verborgen hawelijk levende; van raadselachtige voortplanting; cryptogamologie, f. de leer van
de planten met verborgen geslachtsdeelcn;
cryptogástrisch , schijnbaar buikeloos
cryptograaph, in. een beheimschriftmaker,
hij, die met geheime teekens schrijft ; cryptographie of cryptographiek , f. de kunst
V. b. geheimschrift; cryptográphisch, met
geheime teekens geschreven; crypto-jesuitismus, n. de in 't verborgen rondsluipende
leer der jesuiten ; cryptoniem , geheimna
mig , een' geheimen naain dragend; cryptonmus, HI. een gebeimnamige, die zijn'
waren naam verbergt ; cryptopódisch, met
verbor ene voeten; cryptopórisch, zonder
kennelijke poriën; cryptopisch, Med., met
verborgen ettering verbonden; cryptoportIcus , m. gr.-lat. Arch., een verborgene of
onderaardscbe ingang; cryptorchieten, Pl.
gr. Anat., zulke mannen, wier teelballen in
de buikholte zijn terug gebleven; cryptoste
mónisch, zonder zigtbare meeldraden.
Crystal, n. gr. (krystallos v. krystainein,

stollen, stremuien, bevriezen), een regelmatig gevormd ligchaam uit liet rijk der steeflea k r i 5 t a 1 , inz. het bergkristal, berg-

CUARTERON.

Cul AMid, NULLUS AMICUS.

glas, hij de Zwitsers straalsteen, straal, eon
heldere, ondoorschijnende, kleurlooze steen,
eene in Gzijdige zuilen kristalliserende soort
van den kwarts ; oneig. ook waterhelder,
kleurloos glas, kristalglas. In 't algemeen
noemt men crystallen, de regelmatige vormen, die de ligchamen hij hunnen overgang
uit den vloeiharen of dampvormigen toestand in den vasten aannemen ; crystalagaat, een steen, die uit een mengsel van
agaat en kristal bestaat, om zijne kleur ook
wei ijsagaat genoemd; crystállisch,
kristallijn, op zoodange wijze regeluatig
gevormd; ook naar bergkristal gelijkende,
zeer helder, zuiver, klaar, doorzigtig als
kristal, kristalhelder; crystallens , £ de
ooglens, een volkomen kleurloos en vastweek ligchaam van de gedaante eener lens,
hetwelk in een beursje besloten,vrij digt achter de pup il , in een kuiltje van het glasachtig ligchaam ligt, om zijne doorschijnendheid zoo gelieeten; crystalliséren, in kristal
veranderen, tot kristal worden, hetzij natuurlijk of door scheikundige inwerking
bevriezen , tot ijs over gaan; crystallisãtie
of kristallisering, f. de kristalvorming,
kristalwording, de overgang tot kristallen;
het gekristalliseerde ligchaam -zelf; crys talloiclisch, naar kristal gelijkende; crystallographie , f., de kristallenbeschrijving;
crystallogenie f. de leer van het ontstaan
of de vorming der kristallen ; crystallologie of crystallogie , f. de leer, de wetenschap der kristallen; crystallomantie , f.
de waarzeggerij uit spiegels; crystallometrie , f. de wetenschap, die de hoeken der
kristallen meet en berekent, kristalmeting;
crystallcphysïca, f. de natuurleer der kristallen ; crystallotomie , f. de kristaisplijting, -scheiding.
Cuarteron m. (spr. koeiir - ) , eene
spaansche inhoudsmaat, = a r r 0 b a;
vgl. cuartillo.
Cuartillo, m. sp. (spr. koeärtieljo), eene
spaansche inhoudsmaat, = arro b a wijn,
en i arroba olie; eene arroha wijn doet
16,078 en cone voor olie 12;63 ned. kan; 48
cuartillos als korenmaat doen een fan ega (z. die woorden).
Cuba, de abyssinische voclitmaat, ongeveer = 1 ned. kan.

Cubftus , m. lat. , de elleboog, voorarm;
ook de ellepijp; cubitaul, den voorarm hetreffende.
Cubus , Di. (gr. kbos, lat. cubus, Geom.,
een teerling, d. i. een door zes gelijke vierkante vlakken begrensd regelmatigligchaam, een dobbeisteen; cubiek of cubisch,
teerlingvormig, van de gedaante eens dob
belsteens ; in zamenst. : cubiekduim, een
ligchaam V. eenen duim lengte, breedte en
hoogte of dikte , teerlingduim ; cubiek-el,
teerling -el; cubiekgetal, teerlinggetal, d. i.
het gedurig product van drie gelijke factoren L. v. 27=3X3X3 of 3 ; cubiekmaat,
eene teerlingmaat; cubiekpalm, teerling-
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Cubatuur z. oud. cubus.

Cubebe , f. cubebepeper ,, arab. (kuhâbali) , Bot. , staartpeper; de vrucht van
den staartpeperstriuk , een' oostindischen
heester , die in de geneeskunde gebruikt

wordt.
Cubicuulum, n. lat.,de kamer, hetvertrek,
inz. het slaapvertrek ; cubicularius , m. hij
de oude Romeinen de slaaf, die het opzigt
over de kamers had; in de middeneeuwen
z. v. a. kamerheer; kamerdienaar, inz. bij
den paus.
cubiek, cubisch, z. cubus.

3

palm ; cubiekstreep , teerlingstreep ; Cubiekvoet, teerlingvoet enz.; cubiekwortel,
het getal , de factor, waaruit een cubiekgetal (z. a.) ontstaan is; cubãtie en cubatuur,
f. de berekening van den ruimte-inhoud der
ligehamen ; cubéren, nw lat., den ruimteinhoud eens Iigchaams berekenen, dien tot
eenen cubus ofteerling herleiden , ook wel:
tot de 3de magt verheffen ; cubiciet, m.
eene in teerlingen kristalliserende soort van
zeolith;cuboctader, m. een teerling (achtvlak) ; eene teerlingvormige, achtvlakkige
vloeispathzure-kalkkristalhsatie ; cubocu
bus, nw lat., de zesde ma8t van een getal,
het kubiekgetal met zich-zelf vermenigvul

digd.
Cuculle, f. (cucsillus, m.), eene kap, inz.
reiskap, kaproen; ook het schouderkleed van
velerlei monniken.
Cucurbita f. lat. (fr. cucurbIte), de kauwoerde , kalebas ; Chir., de kop ; Chem.,
een kalebasvormige destilleerkolf met langen hals ; cucurbitacén , pl. Bot., kalebas
planten; cucurbitãtie, f. Chir., het-vormige
koppenzetten ; mid lat. Jur. , eene soort v.
leel1sontrouw (f e 1 o n i e) , wanneer een
leenman met de naaste bloedverwanten
van zijnen leenheer vleeschelijken omgang
houdt.
Cucuyo, m. (uit de taal van Hayti),N.H.,
een lichtgevende kever in Amerika.
Cudbeard , eng. (spr. hclbercl, verbasterd van den naam des uitvinders Dr.
C u t h b e rt Go r don), ook persio en roocle
indigo, in. eene donkerroode kleur,, eene
soort v. orseille, inz. tot verwing der wol en
zijde , die, met slappen bijtenden ammo
niak , bereid wordt uit het wijnsteenachtig
mos of mos der Canarische eilanden, en als
poeder gedroogd wordt verzonden.
Cuerda, £ sp. (eig. strik lat. chorda),
eene lengtemaat in Valencia, van ruim 45
ned. ellen.
cui amtci, nullus amicus, lat., xvie veel
vrienden heeft , heeft er geenen (n.l.
echte); cui bono? lat., tot wat einde ? waartoe dienstig ? wat zal 't baten ? cujus regio,
ejus religlo, lat., wie het land heheerscht,
beheerscht ook de godsdienst: eene valsche

CUIRAS.

CULTUUR. 217

gevolgelijk de grootste hoogte, den hoogsten
i .;raad , het toppunt bereiken; culminãtie,
f: de doorgang der sterren door den meridiCuiras, z. curas.
Cuissage, f. fr. (spr. kwessdazj') , z. cu- aan; culminatie-punt, het punt, waar eene
lage; cuissière, f. (spr. kwiess —), de ie- ster door den meridiaan gaat, haar' hoogsten stand aan den hemel bereikt, het tópderbedekking des trommelsiagers over de
punt; de hoogste trap of graad.
linkerknie.
Culot, m. fr., het laatst uitkomend kuiCuisse-madame, F. fr. (spr. kwess' -,
eig. dames- of vrouwendij), eene soort vin ken v. een broedse!, nestkuiken; het laatstgeboren kind; dejongste of laatst aangenoPeren.
mene in een gezelschap; Arch., een stengelCulage, culiage (spr. — dazj'), cuissa vormig sieraad aan het cormnthisch kapiteel,
ge , 1. fr. (spr. kwiessâaij' ), praelibat'Io
waaruit gebladert komt.
jus puimae noctis, lat., jus cunnãgi, mid.
Culótte, f. Ir., eene broek, een mannenlat., onder 't leenstelsel het regt, dat de
jonggehuwde verpligtte om den eersten kleedingstuk , dat van de middel, tot de
knieën reikt, korte broek (vgl. pantalon).
hruidsnacht hij den landheer door te brenculpa, f. lat., de schuld, het vergrijp, de
gen ; het regt der voorproef (later kon dit
fout; in culpa, in schuld, strafbaar; met cel
regt afgekocht worden, en de afkoopsprijs
pa, mijne schuld! (als uitroep); culpa lata,
heette scliortegeld).
eene breede. d. i. eene grove, zware schuld;
Culasse, f. fr., het achterste gedeelte van
een kanon, geweer, pistool, de kamer, staart- C. levis, eene ligte, geringe schuld ; culpãschroef ook het onderviak van een' gezetten bel, strafbaar; culpabiliteit, £ uw at.,
strafbaarheid; culpam priestéren borg blijdiamant.
ven voor schade, die door achteloosheid is
Culbas, m. fr. (spr. kubd) ., een kaartspel,
veroorzaakt, schadevergoeding geven ; calwaarbij men zich van zijne kaarten poogt te
peas, door onachtzaamheid schuld dragend;
ontdoen.
culpéren, beschuldigen; culpitéren, z. v. a.
Culbute, f. Ir. (spr. kuulbdut'), de buiteling, val over 't hoofd ; culbutk'en, bui- culperen.
Cultellãtie , f uw lat. (v. culteliüre
telen , tuimelen, over 't boofd omdraaijen;
doen vallen, in 't verderf storten; overhoop landmeten), het stukswijze meten de hoogte .
werpen (den vijand).
Cultoristen, pl. Litt., spaansche dichCuldees, pl. eng. (spr. ktldies) of cuMéters, die al de verdiensten der poizij aan de
rs (ontstaan uit h. lat. cultöresDei), schotvormen van den stijl toekennen; cultorIs
sche en iersclie geestelijken, kluizenaars en
monniken, die l)iddefld en prcdikend in het mus, n. het stelsel der cultoristen; cultriróstres n. lat. N. H. , messnavels , eene
land rondtrokken tot omstreeks de 1 5de
vogelfarnilie, tot de steitloopes hehoorende,
eeuw.
Cu! de Paris, m. fr. (spr. kit d' pan), een met een' zeer langen, van snijdende randen voorzienen bek, waaronder men h. v. de
valsch of aangezet achterdeel. een kort rokje
gaapbekken (/sjans) telt.
ofanderopvulsel om dejaponnen der dames
Cultuur, f. lat. (cultüra v. colre, vervan achteren te doen uitstaan; cal dejatte,
zorgen, plegen, bearbeiden enz.), de bouw,
m. (spr. ku d' zjdtt') , een inensch zonder
aanbouw , veldbouw, het ontginnen, bearbeenen,die slechts in een' bak (j att e) zich
kan voorislepen ; cul de lampe, in. (spe. kit beiden, plegen der velden, plantenenz.. b. v.
d' langp'), hij boekdrukkers: het sieraad of boo rn cultuur, de boomenteelt; oneig.de aanvignet aan liet einde v. een hoofdstuk of kweeking, vorming, beschaving veredehing,
boek ; cul de sac (spr. kz d' zak), een zak, verfij ning, on twikkeling, oefening of scher
eene straat zander uitgang, eene doodloo- ping van den geest, van de vermogens van
verstand en hart; cultuur der kunsten enz.,
pende of blinde straat.
vlijtige heoefening daarvan; cultus, m. lat.
Cuius, in. lat., een lederen zak, waarin
(Ir. culte, spr. kiult', eig. bearbeiding, veroiidtijds de vaderrnoorders genaaid werden
te gelijk met een' aap, een' haan en eene ad- pegiug ; dan vereering enz.),de ceredienst,
ook de kerkelìjder; overtreksel . foedraal , scheede ; ook de openbare godsverering;
1
ke gebruiken; cultiveren, mid. lat. (culti
(l( groolste oud-rom. vochtniaat, houdende
rare , fl cultiver), bouwen, aanbouwen,
5 a 6 ned. vaten.
bearbeiden, ontginnen, aankwecken, aanCuliage, z. culage.
fokken; on eig.ontbohsteren,vormen, beschaCulilaban ofculilawan, m. Bot., de zeer
ven , verbeteren; oefenen, b. v. het verstand;
aromatische bast van een' boom der Moluk
beoefenen, b.v. de kunsten, wetenschappen;
sche eilanden, door Linnieus onder de faniiaankweeken , b. v. iemands vriendschap
lie der Ia urieren gerangschikt.
culinair, lat. (v. cu'lina , keuken) , wat enz. ; cultiveerbaar, bebouwbaar, vatbaar
voor beschaving, veredeling enz. ; cultivatot de keuken, de spijsbe'eiding behoort.
teur, m. fr. (spr. kuultiv -), een akkerman,
culminéren , 11W lat. (v. cuimen, lop,
landbouwer, hoer , cultivator, m. nw lat.,
kruin ), Astr., door den ineridiaaii gaan en
ÇF()fldStC11iflg V.

li kerkelijk territoriaal-

systeem.
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een zamengesteld akkerwer ktuig van eng
vi riding, waarmede onder groote uitsparing
van tijd en kracht de oppervlakte van bouwland wordt omgewerkt, bestrooid, gelijkma
gemengd en van onkruid en w ortels be--tif;
vrijd ; tot dat werktuig behooren de e x s t i rpator, scarificatorroerhaak,egge
enz.
cum, lat., met ; cum annezo pet7to, met
bijgevoegde bede toegevoegd verzoek; cum
crppertinéntiis, met toebehoor; cum approbatióne, met goedkeuring; cum benef ïci'o
inventarii ; onder voorregt van boedelbeschrijving , d . i. met de vergunning orn eene
opgave of lijst der nalatenschap in te dienen, en alleen tot voor het bedrag dier goederen voor de nagelaten schulden aansprakelijk te zijn ; rum bona venia, met welw i llende toestemming; cum comminatione ,
niet bedreiging; cum confirmatióne judieiáli , met geregtelijke bevestiging; cum
facultáte ordinarii, met goedkeuring, des
bisschops of hoogere geestelijke overheid ;
cum b rano salis, eig,. met een korreltje zout,
d. i. met een weinig verstand, oordeel, met
nadenken en overleg; cum impétu, met onstuimigheid , drift ; cum infamia , met
schande en smaad, z. ond. infaam; cum licentia superiórum, met verlof der hoogeren ; cum notis variorum, met aanmerkinen van onderscheidene personen ; cum omni causa. met alles,wat tot eene zaak behoort
of uit haar voortspruit ; cum privilegïo, riet
verlof, vrijheid of voorregt ; cum protestatióne, met tegenspraak, verzet; cum refusióne surntuum, met weigering der kosten;
cum reservatiOne , met voorbehoud : cum
sessióne et voto , met zitting en stem ; cum
spe succedendi, riet hoop van opvolging.
Cumana , m. Bot. , de indische moerbe-

sammelaar, wikker en weger cunctipotént,

1
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.

zieboom.
cumbent, lat., liggend.
cuanuléren, lat. (cumuláre),

ophoopen,
teelijk aanbrengen; ook verscheidene ambten te gelijk bekleeden en de daaraan verbondene voordeelen trekken, van daar cumulering der inkomsten; cumulatie, f. de
ophooping, opstapeling; lihet., eene figuur,
waardoor men verscheidene denkbeelden
achter elkander voorstelt en als 't ware opeen stapelt, in tegenst. met distributie;
cumulatio actiónum, Jur. , de ophooping
der-regtsvorderingen, de zamenvoeging van
velerlei aanklagten in hetzelfde stuk.
cum uxóre, lat ., met de huisvrouw, echt
cum v enïa, met verlof; cum-genot.,lad;
voto illisnitáto , met onbepaalde stenige ving.
Cunabula, pl. lat., de wieg, de linen;
aanvang , oorsprong, bakermat.
cunctéren , lat. (cunctiri ), toeven, .dra
talmen; cunctátie, f. het verwijl, toe--len,
v e n, de draling, vertraging ; cunctátor, m.
ven talmer, draler, schoorvoeter, uitsteller,

;

allesvermogend.
Cundum, n. eng., z. v. a. condom (z. a.).
Cunétte, ook cuvétte, f, fr. Fort., eene
alleidingsgracht in liet midden van eene
drooge vestinggracht, om het regenwater of
ander vocht af te leiden; aan den binnen kant is zij soms riet palissaden of met
eren eleerwerk voorzien.
cuneus, m. lat., de wig, kegge; cuneaaI,
cuneair. cuneiform. wigvormig; cuneif® lisch., met wigvormige bladeren; cuneirostrisch . wigbekkig ; cuneus cuneu?n trudit,

lat. sprw., de eene wig drijft de andere uit;
wie een ander drijft staat zelf niet stil.

Cunicu lus m. lat. eig. liet konijntje;
i%lil., een onderaardsche gang, Bene mijn;
cunicularius, M . de mijnwerker.
Cunnatieum, n. nw lat., het huwelijks uitzet.
Cunnus, m. lat. (cunt, eng., con, fr.),
het vrouwelijk schaamdeel.
Cupél, f. (fr. coupelle, v. h. lat. cupa,
kuip, vat, cupella, kuipje), Chem., kupel,

een klein vat, vervaardigd uit gecalcineerde
beenderen, tot poeder gebragt, en vervolgens met water tot pap gemaakt, waarvan
men zich tot de kupelléring bedient; eupelléren, kupelleren, scheikundige bewerking
door middel van welke men het zilver van de
andere metalen, waarmede het gemengd is,
met uitzondering van het goud, zuivert.
Cupiditeit, f. lat. (cupiditas), de begeer
gretigheid, happigheid, het water--lijkhed,
tanden.
Cupido, m. lat. (eig. begeerte), vaak ver
liefde, den minnegod,-wiseldmt.gor
Amor, bij de Grieken Eros, zoon van V en u s, gewoonlijk afgebeeld als een knaapje
met boog en pijlkoker, somtijds ook met
eene toorts in de hand.

Cupo, m. it., eene italiaansche koren= 3,2455 kop.
ma at , =
Cupole, z. koepel.
Cupool-oven, een ijzer- of mijnoven, een

oven ter omsmelting van het ruwe ijzer, die
op een' vasten grondslag; rust, in tegenoverstelling van stortovens, die vrij hangen en
om hunne as gedraaid kunnen worden.
cura, lat. , de zorg, verzorging, voorzorg,
bemoeijing , oppassing, verpleging; kuur
(z. a.); ook de godin der zorg en onrust ;
Curet, pl., de wraakgodinnen , die haren
zetel aan den ingang der hel hadden; cura
absentis, de zorg voor het vermogen eens
atwezenden ; c. animárum, de zielezorg; c.
bonorum, het goederen- of vermogen -beheer; c. extraordinarïa, een buitengewoon
goederen-beheer voor meerderjarigen, die
onbevoegd tot eigen beheer verklaard worden; c. g en.erális, beheer van het geheel
vermogen ; c. le„gitima, eene naar wettelijke
verpligting aanv aarde voogdijschap ; e. prodigórum , goederen-beheer voor werk -v^ is-
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ters ; C. reü1is beheer v. het vepmoen eens
persoons; C. testamentaria, de hij testament
bepaalde voo8dijschap; c. ventris , het bebeer van liet vermogen eens nog ongeboren
kinds van een' gestorvene ; pro cura, voor
gedane moeite of bemoeijing ; curéren (lat.
curare, eig. zorgen, verzorgen), in ziekte
over iemand gaan; genezen herstellen; cu
rbe1, geneeslijk, geneesbaar, wat genezen
kan worden; curândus, m., curánda, f. hij
ofzij, die onder eenen c u t' a t o r (z. lager)
staat; curaat, m. een geestelijk plaatsbekleeder; curatële (lat. curatëla), het ambt
eens c ura t ors de voogdijscbap, momber
schap; curãtie, f. (lat. curatió), de genezing; curatief, nw lat., genezend; curator,
in. lat., een voogd, regtsverdediger, bescher
iner verzorger raadsman toeziener of
plaatsbekleeder van eenen persoon, die wel
i)iet onmondig, maar buiten staat is zijne
eigen zaken te beheeren; hij die belast is
niet het bestuur van onbeheerde of verlaten
zaken; ook een schoolvoogd, opzigter eener
inrigting v , llooger onderwijs; curator abse'ntis, de voogd des afwezigen, wiens verI)lijf niet bekend is; c. bonörum, de raadsman of voo g d in liet vermogen van schulde
naars, die niçt kunnen betalen ; c. datvus,
de door de overheid aangestelde voogd; c.
furiösi, de voogd eens kraiikzinnigen ; c.
/iereditãtis, de voogd der erfiating; c. hominis mente capti dc voogd eens zwakhoofdigen, onnoozelen ; c. litis of ad lites,
een concours -bestuurder,die in een concours
door de overheid is aangesteld om de schuldeischers te woord te staan, z. v. a. contradictor; C. massae, de beheerder v. h. geza
mentlijk vermogen ; c. prodigi, de voogd

saifraan (terra merita), waarvan de wor'
eene gele verwstof oplevert ;
-tel
papier, papier, dat met die verwstof gekleurd is en door de scheikundigeu vaak
als proefniiddel wordt gebezigd ter hei
kenning van loogzouten ; curcumine f.
de daaruit bereide verwsto £

^-

,

curcyf, z. cursief, ond. currénde.
Curé, m. fr. (v. h. lat. curatus, z. cu-

raat, ond. cura) een priester pastoor;
ook een pelsmantel, pelsrok.
Cure-dent, m. fr. (spr. —dring), een
,

tandestoker.
Gurée maken, fr. (waarschijnlijk v. Ii.

,

,

,

,

-

,

eens doorbrengers; c. sexus, geslachtsvoogd;
C. ventris, de beheerder v. h. vermogen des
nog ongeboren kinds van eenen overledene;
curatorio nornine nw lat. in naam des
voogds of als benoemd curator; curatorum , D. het voogdijschap, toezienerschap;
het aanstellen eens voogds toezieners
voorspraak enz. door de regering.
Curaçao of curassao in. eene likeur
uit oranje-appelen, zoo geheeten naar het
westind. eiland van dien naam ; curaçaospin z. oranje -spin.
Curar, curare n. het plantenvergift,
waarmede de volksstarnmen aan den Oreloco hunne pijlen vergiftigen; curarne, f.
een alkali uit die plant.
Curas n. (fr. cuirasse, it. curdzzo, mid.
lat. coratium, v. h. lat. corium, fr. cuir,
Ieder), een borsthaunas harnas pantser;
curassier,m . (fr cuirassier), een gehar
iiast ruiter.
Curassao, z. curaçao.
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Curasso, z. hocko.
,

,

it. cordta hart long en lever oorspi.
v. h. lat. cor, hart), bij jagers : de lionden door oefening van het jagtregt (curée),
d. i. door voorwerping van een gedeelte v. Ii.
neêrgelegd wild, op de jagt verhit maken.
,

,

,

Cure-oreille, m. fr. (spr. —orèlj'),

1'. de geelwortel indische
,

een

oorlepeltje.
curéren z. ond. cura.
Curette , f fr. Chir., de steenlepel,

een
heelmeesters werktuig, dienende om vreemde ligchamen ofkleine steenen uit de blaas
te verwijderen, na vooraf in dit ingewarid
eene genoegzaani groote insnijding gemaakt
te hebben.
curia, lat. of cure, f. bij de oudeRo
meinen eene volksafdeeling of wijk, waarvan Romulus er 30 instelde ; het vergaderhuis eener curie, ook het vergadei'huis
des senaats ; van daar in 't algemeen het
raadhuis ; de raadsvergadering, raad ; het
geregtsliof ; ook eene stichtswoning, een
domhuis ; roomiche curie thans : alle
pauselijke beambten en geregtshoven ter
uitoefening v h. algemeen kerkeregt ; ook
in 't algemeen de pauselijke regering of
het hof van den paus ; in curia, op bet
raadhuis ; curia feudalis, z. ond. feuduin ; curiaal in den stadhuis- of kanselarijstiji vormelijk; curialiën pl, formaliteiten van den bureau- of stadhuisstijl, eerbenamingen in titels ; curiaal,

,

,

,

stijl of stilus curiae, de geregtelijke of
bureau -schrijfstijl; curialIsten, pl. nw lat.,
zulke katholijken, welke den paus eene
onbeperkte magt in de kerk toekennen,
in tegenstelling met de episcopa listen
z. a.); curiatim, lat., naar curiën, volgens
wijken ; curiaatstem, z. ond. votum.;
cuño m., pl. curiönen, de hoofden d
oud -romeinsche curiën, die te gelijk priesters waren.
curieus (lat. curiÖslls, eig. zorgvuldg,
Ii'. curieux), nieuwsgierig, weetV. cura
gierig ; ook zeldzaam zonderling ; CurioiteiL f. de nieuwsgierigheid weetgieiiglieid ; curiositeiten of curi5sa pl.,
(

,

,

,

,

,

zeldzaaiiiheden merkwaardigbeden ; bezienswaardigheden ; curiositätis causa, fr.
par curiosite', om de zeldzaamheid uit
,

Curatele Curatié, curator enz. z. ond.
cura.
Curcüzna

,

,

nieuwsgierigheid.
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Currénde, f (v. h. lat. currre, looperi),
lict loopkoor. een koor v. arme knapen, die
elders langs de straten zingen; currezdã
zien , pJ loopzangers, straatzangers, arme
scholieren , die van buis tot huis gaan
zingen ; current Z. courant ; anni currc'ntis of a. c. van het loopende, d. i. het
tegenwoordige jaar ; mensis curréutis van
de loopende maand ; currentschrift , £
hoogd. (spr. koerre'iitsjrieft), de gewone
duitsche schrijfletters; curriculum vitae,
n. lat., de levensloop; curricle, eng. (spr.
kiuirikkel) , een ligt rijtuig met twee wielen ;

CYAAN.

CUflRENbE

z. V.

a. carriele ; curseur , m. fr.,

(Ie looper op eene schroef; ook de beweegbare draad in een' micrometer, om
den schijnbaren diameter eener ster te
meten; cursief of cursiefletter , nw lat,
ecne scheefliggende of schuinsehe drukletter, bij de Fransehen i tal ique geheeten ; vgl. drukletters ; cursim , lat., vlugtig. oppervlakkig; cursOr ,fl1. een looper,
renbode ; cursorw of cursörisch, achtereen voortloopend, b. v. iets lezen ; eene
cursörische lezing, eene onafgebrokene,
of voortloopende lezing, in tegcnst. met
de statarisch e d. i. de staande of vertoevende; cursus, m. lat., eig. de loop;
de leergang , b. v. de eerste historische
cursus, dc eerste leergang in de geschie
denis ; ook de leerhaan of de gansche zamenhangende reeks der wetenschappen v.
eene soort op hoogescholen enz.
Curry, n. eng. , poeder van spaansche
peper; in zamenstellingen: spijzen , die
daarmede gekruid zijn.
Curucu of curucûru, m. (brazil. curu-

cui), N. H., de zijdekoekoek, een naar de
kraai gelijkende vogel in Guiana enz.
Curucucu, rn N. H., eene braziliaansche,
zeer venijnige slang, van 10 tot 15 voet
lengte ; de door haren beet veroorzaakte
ziekte.
curüliscb (lat. curülis), de curuHsche
stoel (sella curül'is), de eerezetel of troon
der oud-rom. koningen , later die der drie
opperste staatswaardigheden, namelijk der
consuls , pra3tors en adilen , w elke laatste
van daar curulische eeffiLlen (aecliles curüies) heetten.
Curve, f. lat. (v. cvrvvs, a, urn, krom),

Geom., eene kromme lijn, inz. zulk eene,
die naar eene zekere wet is beschreven,
b. v. de cirkel-omtrek, deel lips enz. ; curvatuur , f. de kromming; curvéren krommen ; curvicaudisch nw lat., kromstaartig; curvicaulisch, niet krommen stengel;
c urvicôllisch, kromhalzig; curvicóstisch,

kromribbig ; curvidéntisch , kromtandig,
c urviflôrisch, met gekromde bloemkroon;
c urviö1isch , met gekromde bladeren
c urvigraaph , m. een werktuig, omkromine
lijnen te trekken ; curvinérvisch , met

kromme bladribben; curvipédiscb, krom-

beeiiig; curviróstrisch, kromsnavelig; cur.
visétisch, met kromme borstels of rugha
ren; curvispniscb , met kromme stekels;
curviteit , i: de kromheid, kromte.
Cusi , m. sp. (spr. koezi), eerie maat voor
drooge waren in Spanje, 4545 ned. pond.
Cûstard , n. eng. , eijerkoek, eijerkaas,
vlade, een geliefd engelscli geregt.
Custodiaat, custodie enz., z. ond. custos.

Custom , n. eng. (eig. gewoonte, ge
bruik ; vgl. costume) , tol; custom-house
(spr. kiistum lious), het tolhuis; cüstom
pénny ingangstol voor buitenlandsche
waren in Engeland ; ook de terugbetaalde
tol hij wederuitvoering van buitenlandsche
waren.
,

Custos, m., pl. custödes, lat., een be-

'waker, hoeder, opziener, b. v. van eene
bibliotheek , een kabinet van zeldzaamheden, penningen enz. ; de koster kerkwachter; bij de boekdrukkers : de aan den
voet eener bladzijde afzonderlijk geplaatste eerste lettergreep van de volgende
bladzijde) vroeger meer dan tegenwoor
(lig in gebruik,) de bladwachter, het steekwoord; Muz., het teeken, 'twelk aantoont,
dat de noten eener stem op de volgende
bladzijde in denzeifden sleutel voortgaan;
custodiaat , H. flW lat., het wachterschap,
de post van custos; de waardigheid van
kroonwachter in Hongarije; custodie ,
( lat. custodut) , de hechtenis, gevange,

nis , bewaking; custodiéren , bewaken.

Gutis , £ lat., de huid, inz. de eigentlijke huid of lederhuid (onder de epidermis
of opperhuid); cutitis, £ nw lat. , de huidontsteking.
Cutter , eng., z. kotter.
Cuvétte, f. fr, een kuipje, een klein
waschvat , een vat voor spoelwater; ook
voor regenwater van de daken; een bak
onder een' bloempot; ook z. v. a. cunette.
Cwierc, m. eene poolsehe inhoudsmaat,
= 32 kop.

Cyaan of cyanogenum, n. gr. (van
kyanios, donkerhlaauw) , de blaauwstof,

blaauwzuurstof, eene verbinding van stikstof en koolstof, de basis v. ii. blaauw
-

zuur. door Gay Lussacin 1815 ont
dekt en hoogst merkwaariig als het eerste
-

-

voorbeeld van een zamengesteld radicaal,
d i. van een zamengesteld Jigeliaam, dat

zich in zijne verbindingen als een enkelvoudig ligchaarn gedraagt; cyanãten,

zouten gevOrni(l door de verbindingen van
liet blaauwzuur; cyáne, f. (gr. kydnos),

Eot., de blaanwe korenbloem; cyanélla,

£ (le kaaplelie, kaapsche asfodil; cyrinicórniscb, gr.-lat., met llaauwe voelsprieten; cyaniet, rn blaauwe schorl, cone talksteensoort ; cyanipédisch, blaanuvoetig
cyauipénnisch , blaauwvleugelig ; cyaniróstriscb, met blaauwen snavel; cyano-

CYATHODISCIL

CYLISTIEK.

ârpisch, gr., met blaatiwe vruchten; cyanocephâlisch , blaauwlioofdig ; cyanocó1
lisch, gr.-lat., blaauwlialzig; cyanoférruzn
11. het blaauwzuurhoudend ijzei ; cyano
gástrisch, gr.-lat., blaauwbuikig ; cyanognisch , gr. met blaauwe stijitjes
cyanoidisch , korenbioemachtig ; cyanokucisch, blaauw en wit; cyanométer, m.
een door de Saussure in 1790 1itgevonden werktuig tot metingof bepaling
van den graad der hlaauwe kleUr van den
hemel en daardoor te gelijk van de zuiverheid der lucht ; liet bestaat uit eene
in 51 velden gedeelde plaat, welker kleti
van het ligtste tot het donkerste-ren
blaauw afwisselen ; cyanopathie of cya
nösis , f. de blaauwzucht ; cyanophIctisch, blaauwgevlekt; cyariophthálmisch,
blaauwoogig ; cyanopódisch , blaairwvoe
lig; cyonoptérisch, blaauwvlengelig; cyanopgisch, niet een' biaauwen aars; cya
noplrrhisch, blaauw en roodgeel; cyanoróst isch, gr.-.lat., met blaauwen snavel;
cyanötiseh, gr. , biaauwzuchtig;blaauwoorig ; cyanovéntrisch , gr.-lat., blaauwb iikig ; cyanürisch , gr., biaauwstaartig;
cyanurëten , verbindingen van cxanogeIlium met enkelvoudige lichamen.
cyathödisch gr. (v. kathos, beker),

kei aanta l jaren. na welker verloop dezelfde
verschijnselen weder in dezelfde orde plaats
hebben, inz. in de mathematisclie chronologic gebruikelijk ; zonnecyclus (cyclus
solaris), een zonnecirkel, een zono ekrirg
of tijdring van 28 jaren; maancyclus
niaankring, rnaancirkel, een tijd van 19
jaren ; indict ie -cyc1us , schattingscirkel
eene reeks van 15 jaren; ook beteekent cyclus, cclie reeks van zawenhangende dingen, die een gemeenschappelijk middelpunt hebben, eene reeks van volksoverleveringeii of historische verdichtingen, van

r

i

bekervormig.

Cyathus , m. gr. , eene vochtmaat der
4.1. ned. kan , verdeeld in
10 cochlcarions; 804 cyathi deden
een' m e t r e t u s ; als maat voor drooge
waren gingen er 1152 cyathi in eeii'
ni e (1 i rn ii s.
Cybèle of Cybebe, f. gr. (Kbële of
Kybëbe), Myth., de alkoningin, alvoed
de verpers000nlijkte natuur, het sym-ster,
en de godin der vruchtbare aarde, eene-hoi
oorspronkelijk p li rygische godin, later met
ops , Rhea en Vesta vereenzelvigd , van
daar de moeder der goden , de goede moeOuden , ruim
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,

daar cyclische dichters, gr. epische dich-

ters na homerus, wier gedichten in cone zamenhangende volgrij gerangschikt waren;
cycladen of cycladtsche eilanden, pl., de
kring- of cirkeleilanden, eene groep eilanden in den gr. archipel of cie agdisce zee
( Delos, Paros, Naxos, Scyros, Cea enz.), zoo
geheeten, (lewijI zij als in een' cyci ti s of
cirkel liggen; cycloïde, E. Math., de radlijn,
roltrek, eene kromme lijn, die door een punt
in den omtrek van een rad, dat op een e reg
cy--telijnomw,rdbeschvn;
c1odaa1, radlij nig; cycloftnbus, rn ii olge.
bogen kring, eene kromme lijn (c ui v e)
van dubbele kromming, op de oppervlakte eens cylinders niet cirkelvormige
basis beschreven ; cyclometrie, f. de cir

keimeting , de gczamcntlijke fornuien ,
die tusschen den cirkelboog en zijne si
nussen , cosinussen , tangenten enz. bestaan: eene der gewigtigste en schoonste
gedeelten der nieuwere analysis.
Cydonia, f. gr. (kyclonla) en lat.., de
kweboorn ; ook z. v. a. cydonum , n.

de kwepeer (naar de stad Cydon op Cieta).
Cyëma, ii. gr., de vrucht in het moederlijf; cyesiologie , f. (v. kyesIs, zware.

gerschap), de leer van de zwangerschap.
Cylinder, m. gr. (v. k indros), eene
ronde, zuil, een rol, een ligchaarn, begre

der (mater deörurn , alma mater) ge-

pen tusschen twee gelijke evenwijdige cir-

noetrid.
Cybomantie, L gr. (v. kybos, teerling;
vgl. C U 1) u s), vaarzeggerj uit dobbeistee-

kels; in 't algemeen ieder rolvormig (rond

tien.

sterk gepolijste oppervlakte , waarin de
voorwerpen zich zeer misvorind vertoonen;
cylindrisch rolrond , zuilvormig; cylindrische voet, een rolvoet; cylindrieten,
pl., rolschelpdieren ; cylindrode, f. een
rolvormig Jigchaarn, waarvan de omtrekken v. Ii. grond- en bovenvlak geene ci r
maar andere -kromme lijnen zijn; cy -kels,
undies Itoroclicticus , eene uurzuil , een
zonnewijzer in de gedaante van een' cy
linder ; c. p yrotechn icus , een stormroi,
stormblok, een met handgranaten gevulde cylinder.
Cylistiek , f. gr. (v. kylmndein , rollen;
vgl. cylinder), de buitelkunst, (le kunst
om op het hoofd te staan en met de handen te loopen enz.

Cyccon, n. gr., een geregt der Ouden
als spijs endrank dienende, inz. bijdeelcusinische mysteriin.
Cyc1oo1, m. (gr. Aqklöps), Myth., d.i.
rondoog, bij Homerus een reusachtige volksstam op iciIië ; in de latere Myth. de
reusachtige knechts van Vulcanus , met
één rond oog in het midden des voorhoofds;
ook N. H., eerie soort van schaaldieren
niet zwernvliezen ; cyclopèa , f een rom.
dans , waarbij de cycloop Polyphemus
werd voorgesteld.
Cyclopedie , somtijds gebruikt voor en-

cyclopeclie (z. a.).
Cyclus, in. gr. (kykios), een kring, omloop, 'omvang; tijdkring, tijdring, een ze-

en langwerpig) ligehaam ; cylinder-spin-

gel, een metalen of stalen cylinder met

-

-

CYLLOSIS.
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Cy ll ösis, f gr. (v. hyllós, krom, verlamd). Chir., verlamming uit hoofde van
verbuiging der ledematen, verbonden met
cenen waggelenclen gang.
Cymaton, U. gr. Arch., de wrong aan
de ionische zuilen, hollijst.

ker), een bekcrstrijd, wedstrijd in liet drinken.
Cyper , rn Mere. , de beste soort van
boomzijde of boomzijdestof ook eene kleine
pruimensoort.
Cyperacéën, f. pl. Bot. (v. Ii. gr. k)
peiros) , cypergrazen , eene gras familie,
waarvan vooral eene soort: het eetbare
of- zoete cypergras of de aardamandel. als de beste plaatsvervanecr van
de koffij enz. bekend is; liet papier-cypergras of papierriet in Egypte en Sicilië leverde den Ouden de stof* hun papier.
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Cymbaal , n. of c y mbel, f. (v. h. lat.
cyrnbálurn , gr. kyrnbâlon) een klankbek

ken; hakbord; ook (CII orgelregister van
zamenstemmende klokjes; cymbalIst, m.
de cymbaalspeler; cymbaloidisch, gr. bekkenvormig, klokvormig.
Cynánche, f. gr. v. kon, hond, en andiem, worgen), Med., eene soort van keelCyperhout-cordie, z. cordie; cyperpoeontsteking, hij welke de zieken de tong
uit den mond laten hangen, even als hij- der , Is. stof v. verrot pijnboomcnhuut
gende honden; cynanthropie , f. de Wa- in Venetië in plaats van poeder aangetervrees van een' door een' dollen hond wend.
gebeten mensch, dc hondswoede; ook eene
Cyphöruia, n. gr. (v. kypkós, krom, bulsoort van melancholic of nianie, hij welke tig), een buit op den rug, bogeliel ; cyde zieke zich verbeeldt in cenen hond te phon , H. het juk , werktuig tot kromzijn veranderd; cynegetca , 1. de jagt- sluiting ; cyphonismus , n. het kronisluikunst; cynicus, m. (v. kynikós, hondsch), ten; cyphösis, f de vorming eener rugeen hondsche wijsgeer, de spotnaam van gegraatskromming; ook de bogchel- zelf.
Cyprasa, f. N. H., de porseleinslak.
acne door Antisthënes in Griekenland
gesticlite secte, die geenc zwarigheid maakCyprés, f. (lat. cupressus, v. h. gr. kgte om alle natuurlijke vcri'igtingen, die wij parissos), een wel bekende groen blijvende
onwelvoegelijk noemen, opentlijk te doen; boom, het zinnebeeld van den rouw.
een schaamteloos . zedeloos mensch ; cyCypria of Cypris, f. (gm Kypris), bijnisch , hondsch ; schaamteloos , onbenaam van Venus, naar het eiland Cyprus,
schaamd , vuil, zwijnachtig; haveloos, waar zij het ijverigst vereerd werd; cypriontuchtig; cynisinus, n. een cynisch, on- pedium, n. Bot., de venusschoen, vrounenwelvoegelijk of schaamteloos gedrag; cychoen, mariaschoen, een pronkgewas.
noglossum, n. gr. Bot., de hondstong, eene
Cyrben, pl. gr. (kyrbeis), houten wetzuilen, driekante draaibare pilaren te Atheplant; cynograpbie , f. de hondenbescbrijving; cynolssa f. de watcrvrees, bonds- nen op welker drie vlakken de oudste wetdolheid; cynomachie ., f. , de hondenstrijd, ten opgeteekend waren.
hondenkrijg; cynomorum, n. Bot., hoodsCyrenaken, pl. of cyrinaische school,
roede, eene plantensoort; cynomórph, eeoc oud-gr. pbilosophische secte , door
naar menen hond gelijkende; cynophorie, Aristippus van C y re n e gesticht ; zij was
f. het hondendragen , eene voormalige het tegendeel van de cynische school en
straf; cynorexie , de hondshonger , wolfs
leerde, dat het hoogste goed in weelde cii
honger; cynorrboclon , ra. gr. Bot. , de wellust (gr. hedone) bestond, waarom zij
Iiondsroos, oude naam van den eglantier ook he d o n ik e n genoemd werden.
of wilden rozenboom ; cynosüre , £ gr.
Cyrille , f Bot., eene schoone kamer( kynos-ura.) , eig. hondenstaart,
plant met eironde bladeren en scharlakengrassoort; Myth., de naam eerier voed
rooie bloemen.
Cyrillische letters (slavonisch , kiurister van Jupiter, die haar uiterkentenis
onderdesterren plaatste; van daar: Astr., liza), eene oude lettersoort der slavonische
de kleine beer, de poolster, naar welke taal, naar haren uitvinder C y i 11 u s in de
zich de zeelieden weleer voornamelijk rigt- 9de eeuw benoemd.
Cyriologie , f. gr. (v. kfrios , hoofdzaten ; daarom ook oneig. : leiddraad, rijtsnoer, aangenomen gebruik , doel, uit kelijk , geldig; eigentlijk) , eigentlijke
gewone of algemeene heteekenis; cyriolóenz.
Cynthus, m. en Cynthia, f. lat. (gr. gisch, in den eigentlijken zin te verstaan,
bijnamen van Apollo en in eigeutlijke uitdrukking, in natuurlijke
kynthios
Diana (z. a.), naar den berg C y n th us op voorstelling.
Cyropeedie, f. gr. (zamengetr. uit Kyron
het eiland Delos, waar zij geboren waren.
Cyophorie, f. gr. (v. kos, n. ligchaams - paedeia) , men geschrift van Xenophon
vrucht), de duur der zwangerschap, eig. het over de opvoeding en het gedrag van C dragen der ligchaamsvrucht; cyotosie, f. liet ru S , een historische of liever wijsgeerig
baren; cyotrophie, f. de voeding der vrucht staatkundige roman, om het ideaal van ccii'
goeden regent en eene goede regering te
in het moederlijf.
Cypellozuachie, f. gr. (v. kpellon, be- teekenen.
s

-

enz.),
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CYIIÏ'OMA.
Cyrtoma, fl gr. (v. liyrtos, krom, gebogen) , Med. , een bogcliel ; ook ieder begrensd gezwel . buil, bet begrensde lucht1

gezwel (emp/tysema).
Cyssötis, f. gr. Med., de aarsoutsteking.
Cysthitis, £ gr. (v. kystlios, vrouwelij-

ke schaamte) , ontsteking der scheede.

Cysticércus, m. gr. (van kystis, blaas
en icerkos, staart), een in eene beurs

Czapka, 1. (spr. tsjcIpka), eig. de vierkante muts der poolsche uhianen; dc voor
dit wapen algemeene hoofdbedekking.
Czeber, rn (spr. tsjc'ber), eene hongaarsche voclitmaat, ongeveer = 86 ned. kail.
Czechen, pl. (spr. tsjechen), een slavonisehe volksstam, de in de 6de eeuw naar
Bohemen kwam, de Bohemers.
Czetwert, m. russ. (spr. tsje'twert), eig.

besloten blaasworm, welke hij menschen
in het celweefsel en ook in de hersenen
voorkomt.
Cystis of cyste, f. gr., de pisbiaas; ook

een vierdedeei, eene russ. graanmaat van
ongeveer 220 kop ; czctwertina , F. eene
poolsche maat, = 56 kan.

een beiirsgezwel ; cystische gezwellen,

FE!

beursgezwellcn ; cystca , pl. , middelen
tegen ziekten der pisbiaas ; cystitis , f.
de pisbiaas- of blaasontsteking; cystalgie,
f. pijn in de pisbiaas ; cystanastróphe, f.
de omkeering der pishiaas ; cystauchenotomie, f. de blaashalssnede , eene wijze
van steensisjden ; cysthsemorrhoiden, Pl.,
blaasaanheijen ; ystibránchìsch , met in
blazen beslotene kieuwen ; cystidelcösis, £
pisblaaszeer ; cystidicólisch , uw lat., in
de gall)laaS levend ; cystocële , f. eene
blaasbreuk; cystolithiàsis, f de steenziekte
der blaas ; cystóncus, M. pisblaasgezwel;
cystoparaIsis of cystoplegie, f. verlamming derpishlaas; cystophthsis en cystophthoë, £ pisbiaastering; cystoptösis, £
uitzakking der pisbiaas ; cystorrhagie , f.
bloeding uIt de pisbiaas ; cystorrhëxis, f.
de scheuring der pisbiaas ; cystorrhma, F.
hij soitimigen pisvloed, hij anderen slijm
vloeijing van de blaas, hij nog anderen
bloeding uit de blaas ; cystoscoop n. dc
hlaasspiegel, een werktuig om in de blaas
Ie zien; cystospâsmus, m. de blaaskramp;
cystostecuohorie , vernaauwing der pis
blaas door verdikking of zamentrekking
harer rokken ; cystotoom , n. het steensnijmes ; cystotoinie , f. dc blaassnede,
steensnedc, ook lithotomie.
Cythëre en Cytherëa, f. gr.(Kythereia),
bijnamen van Venus, naar het eiland C y
thëra, nit Cerigo in dc igische zee.
Cytsus, m. gr. (kytisos), Bot., het geitenblad, zeker klaverachtig struikgewas.
Cytos, n. gr., de buik, het moederlijf;
cytothëce, f. dat gedeelte der pop, dat den
buik van het insect bedekt.
Gzaar of Czar, rn (spr, tsaar) en CzaaTin, f. russ (waarscli. niet entstaan uit het
lat. Caesar, maar verwant met het perz.
sc/sd/n. sc/séir, heerscher, misschien van het
sanskrit sds , bevelen), de voormalige titel
van den beheerscher des russischen rijks
en die zijner gemalin , keizer, keizerin
Czaaréwitsch, m. de zoor des russ. keizers,
grootvorst; Czaaréwna, f. de dochter des
keizers , keizerlijke prinses ; czaarjnska, f.
de russische grootvorstin.
Czako, ts. hongaarsch (spr. tsjakó), Mii.,
eerie vcldmuts ; vgl. chako.
c

-

ci, afkorting voor da ofdetar, lat, geef of
het worde gegeven; ook voor dosis, b. v. d.
t. d. = da tales doses, geef zulke giften of
hoeveelheden; d. c. of D. C. = da cape
(z. a.); d. d., afkorting van de dato (z. a.);
d. d. d , het afgekorte opdragtsformulier:
do, dico, dedico, lat., ik geef, wijd toe,
draag op; of dat, dicat, dedicat, hij geeft,
wijdt toe, draagt op; D., afkorting van
Don en bom (z. a.) ; ook van Decisnus,
Decius, Divus, lat. voornamen; D. of Dr.
afkorting van doctor, bv. D. J. U. = doctor
furls utriLisque, doctor in de beide regten;
Dr. med. = doctor medicinae, doctor in de
geneeskunde; Dr.pltil. = doctor pisilosapisiae, doctor in de wijsbegeerte; Dr. Th.
= doctor tlneologiae, doctor in de godge
leerdheid; D. of Ds. = dominns, heer, predikant; D. ofdiv. = heilige, h. v. D. A. =
divis Augustus; D. D. eng., afkorting van
Doctor of divinity, doctor der godgeleerd

heid; dd , ddt. = dec/i ofdedit, lat. ik heb,
hij heeft gegeven, betaald; D. G. Dei
gratIa, door gods genade of = Deo gratias,
dank aan Cod; D. H. = doorluchtige hoogheid; d. A. = dat heet; d i. = dat is; d. m.
= dextra maan (z. a.); B. 0. M. = Deo op-

timo maxirno, aan den besten en hoogsten
God; d. s. = da, signa, geef en teeken (op
recepten); D. S. ofd. s. = dal seyno (z. a.);
dat. = datum , gegeven, uitgevaardigd,
ook dativus, z. casus; del. = delineavit
(z. a.).
Daalder, m. (hoogd. tltaler, deeusch en
zweedsch da/er, eng. dollar) dus genoemd

naar Joachirnsthal in Bohemen), acne
zilveren munt in onderscheidene landen
in de Nederlanden volgens deriouden muntslag = 1 gl 50 ct. courant ; in Zweden
(bankdaalder, spetiedaalder ), verdeeld
in 48 skillng; in Noorwegen (spetiedaalder), verdeeld in 120 skill. species; in Denemarken (rijksdaalder, spetierijksdaal-

der), de oudeverdeeld in 48 skill. species,
de nieuwe in 192 skill. lubsch, - alle gel-

dende van 2 gl. 60 tot 2 gl. 70 ct. (z. verder thaler, dollar, rijksdaalder, talaro,
scudo , escudillo).

DABOULS.

DAGESCIT.

Dabouis , Ii. f. (spr. ciaboe-I) , Mere.,
indisch katoen , zoo geheeten naar de
stad D al) ouis.
Daburi . Bot., de amerikaansche naam
van de vrucht des gemeenell Oilcan-

Dadix, dadique , eene oude inhoudsmaat in Aziii en Egypte, = 6 C h e n i c e s.
Dad1us , M. gr. (Daidálos), een be
roeind gr. beeldhouwer en bouwmeester
uit den fabelrijken voortijd , die het verst
aan zijne beelden, door de voeten vmneen
te scheiden en d e ledematen van het ligchaam los te maken, eene lossere houding
en het voorkomen van beweging Vat". in
het vermaarde 1abrinth op Creta met
zijnen zoon Icarus (z. a.) opgesloten
zijnde, vervaardigde hij voor hen beiden
vleugels, waarmede zij ontkwamen ; van
daar beteekent een Daedalus, een vernuftig mensch , schrander werktuigkundige;
deedálisqh, kunstig, vindingrijk , schran
der uitgedacht.
Dmmogórgon, m. gr. Mijth., degenitis
der aarde , de verpersoonlijkte natuur,
volgens anderen de vader van Pan en de
p ark en.
Damson, in. gr. (daimön), Mijth., een
geest ; middenwezen tusschen God en menschen , hij de Ouden zoowel als goede
(agatito-) en als kwade (kako-dainionol)
voorkomende ; hij ons inz. een kwelgeest,
booze geest ; dasmonárch, m. de vorst der
geesten of damons ; deemoniàcus , m. de
bezetene (door een' boozen geest) , een
waanzinni g e, zenuwkranke en dergelijke;
dsemonicölisch, booze geesten vereerend;
dasmónisch , door een' boozen geest bezeten , waanzinnig , dol en razend ; dasmonhsmus , n. het geloof aan dmons, aan
geesten ; daemonist , m. die dat geloof
heeft ; dcemonograaph , m. een schrijver
over de geestenwereld ; daemonolatrie . f.
de vereering der geesten, aanbidding des
duivels , duivelsdienst ; dasmonologle , f.
de geestenleer ; vermensehelijkende voorstelling van het hoogste wezen ; daemonomagie , f. de geestentooverij, de geschied nis van het geloof aan tooverij; daemonomanie, f. waanzinnigheid, waarbij de zieken zich verbeelden door geesten geplaagd
te worden; ook de vrees voor spoken, het
geloof aan spoken; daemonomantie , f. het
waarzeggen door behulp van een' inwo
nenden dremon.
Daezajie, daezagie , f. eene zilvermunt
in Pcrzië, =5 mamoud i's of 1 gI. 12
et. innerlijke waarde.
Daf, in. een indisch snarenspeeltuig.
Dag, een eindje dag , een kort touw,
waarmede de matrozen aan boord soms
gestraft worden; ook (eng.) een zakpistool;
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booms (bixa Dorellana L.).

cia capo, it., 1)ij afkorting D. C. of d. c.
iiuz., van voren, van liet begin af, nog
cel is als subst., een dacapo , n. eene herhaflng.
-

daccorci, fr. (spr. dakór) of d'accórdo,

it., overeenstemmend, eensgezind , eens
ook toegestaan, ingewilligd.
Dacryadenalgie, f. gr. (van dakron,
traan), Med. , pijn, ziekte der traanklier,
dacryadenitis , f. de traanklierontste
king ; dacryobIennorrhsis, f. de SlijmvlOe(1

der traanwegen ; dacryohmmorrhsis , f.
de bloeding uit de traanwegen ; dacryo
cstis f. de traanzak ; dacryocystalgie , f.
pijn in den traanzak; dacryocystitis, f. de
traaiizakontsteking; dacryódisch, tranend,
weenend ; dacryoidisch, traanachtig, peervormig; dacryolith, to. de traansteen; dacrops , rn eig. het traanoog, een gezwel
der traanwegen dacryopyorrhma , f. de
tranenettervloed ; dacryorrhsis of dacryorrhma, f. de tranenvioed ; dacryostson, n. het traandruipen ; dacryosrinx,
de traanfistel; ook eene spuit, die hij traanfistels wordt aangewend.
D a ctylioglyphiek en dactyliographiek,
f. (van het gr. daktylios, vingerring), de
kunst 01fl ringsteenen te snijden ; dactyliog1phos , m. de steensnijder ; dactyliographie, f. de ringbeschrijving ; dactylio
theek, F. eene verzameling van gesneden
steenen zooals camen, gemmen en ringstèenen ; ook de afdrukken of afgietsels
van zulke gesneden steenen der Ouden;
een ring- of juweelkasje.

-

DactluS, m. (gr. daktloz, eig. de yin-

ger), de vingermaat, vingerslag ; een versvoet van drie lettergrepen , weiks eerste
lang, de heide andere kort zijn (- - ),
Lv. kinderen, bedden; dactlisch,
uit zulke versvoeten bestaande ; gevingerd ; dactylitis , f. Med., de vijt , yingerontsteking ; dactylograaph , m. een
kiavier om door middel van het gevoel
de teekens der spraak mede te deelen ; dactylographie , f. de vingerteekcnspraak ; dact1on, n. eene gr. lengtemaat, ongeveer een oude duim ; dactylologie of dactylonomie, f. de vinger-re
kenkunst of de kunst om op de vingers
Ie rekenen ; de vingerspraak of de kunst
om zijne gedachten door de vingers tilt
te drukken ; dactylomantie, f. het waarzeggen uit de vingers, ook uit tooverringen ; dactylosmïleusis, f. de afzetting der
vingers en teenen ; dactylothëce , f. een
wondheelers w'erktuig tot het uitgestrekt
houden dci' vingers.
-

e

dolk.

dagesch , n. hebr. Gram., het punt in
de hebr. medeklinkers om die te verdub
helen of hard te maken ; daçjesclt forte,
n. het 1)151st ter verdubbeling van eeiieii
medeklinker ; d. lene , het punt tot verharding van eenen geaspireerden medeklinker.

DAGOBEIIT.

DAMNATIO.

Dagöbert , oudd. mansn. : daglielder;

schitterend als de dag.
Dagon , ni. hebr. (v. ddg, visch), een
aigod der Philistijnen, wiens beeld half
visch half mensch was.
Daguerreotpe, f. fr.-gr. (spr. dag/urrot'Iep), de door den Franschman D a g u e r t e

in 1838 uitgevondene handelwijze, om het
beeld, dat door de enkele inwerking van
het licht op eene chemisch toebercide metaaiplaat wordt voortgebragt , blijvend te
maken ; ook een op die wijze voortgebragt
lichtbeeld, z. phototype ; daguerreotypéren, op genoemde manier een afbeeldsel
daarstellen.
Dahlia, f. nw lat. Bot., eene plantensoort met zamengestelde bloemen , ook
g e o r gi n e (z. a.) geheeten , waarvan de
knolachtige wortels in Mexico gegeten wor
den.
Dainties, pl. eng. (spr. cle'enties), lekkers, lekkernijen, lekkerbeetjes.
Daire , f. (arab. daireh kring), turk.,
eene soort van kleine halve trom met
schellen, z. v. a. tambourin.
Daïro, daïri of daïra, rn

de japansehe

opperpriester of paus.
Dalai-lama, m. het godsdienstig vereerde opperhoofd der geestelijke en wereldlijke magt in Tibet; vgl. k ut uc hta.
Dalaisten , pi. , eene door D a v i d
D a 1 e in de 1 8de eeuw gestielite secte v.
dissidenten in Sehotland.
Dalekarliirs , Delekarle, pl., bewoners
van het landschap Dalekarlië of De1 a r n e , d. i. dalland, in noord. Zweden;
zweedsche bergbewoners.
Daler,, m. eene zweedsehe zilvermunt,
=specie - daalder (z.daalder.)
Dalila, hebr., vrouwenn.: de arme, magere, uitgeputte.
Dalk , m. een turksehe reiswagen.
Dalmatica , f. priesterlijk overkleed,
misgewaad , een oorspronkelijk in D a 1mati ë gebruikelijk, later als ambtsdragt
voor de diakenen der R. kerk algemeen
ingevoerd lang , wit overkleed dat ook
door de duitsehe keizers bij de krooning
werd gedragen.
dal segno , afgek.D. S. of d. s. it. (spr.
—sénjo), Muz.,

van het teeken af(te her-
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het eerst te Damascus gemaakt; da-

znascéner pruifli, eene vioegrijpe viohett e
pruimensoort, vooral in Frankrijk ; damas
chetto , m. it. Mere - cene stof met gou
den, zilveren ofzijden bloemen uit Venetië
en de Levant, d a in a s k e t; damasquin, m
in de Levant een gewigt v. 600 drachmeri
,

damast, m (it. clamasco, fr. dainas, van

de stad Damascus), gebloemde zijden,
wollen of linnen stof; damassjn , in. fr.
( spr. —séng) , gering soort van damast.
Damasippus, een rijk Romein, die voor
antieken groote sommen besteedde.
Dame, f. fr. (oorspr. de vrouw eeiis ridders; it. dama, donna, v. h. lat. dornina,
gebiedster), eene vrouw van rang; in het
kaartspel de vrouw, ook in het schaakspel
de koningin, in het damspel de dam; dameblanche, f. (spr. —bldngj'), eerie soort v.
omnibus -rijtuig te PariIs; dames d'atour
( spr. —datóer), kamerdames in Frankrijk,
die de koningin en de pririsessen tooijen ;
cl. d'/tonneur (spr. done'ur), eeredames ; d.
de la lialle, z. halle; d. dapalais (spr.
- lé), paleis- of hofdarnes ; damoiseau,
( spr. damoazd), een ju fferknecht, salejon
ker.
Damenisãtie , f. Muz. , de kunst der
solinisati e (z. a.), waarin men, in plaats
van de gewone namen der noten , de door
Gra ti n gekozene lettergrepen da, me, id,
po, tu (fe), itt, be zingt.
Damesvrede, de vrede, die in 1529 te
Kamerrijk gesloten werd tusschen l a rgaretha , hertogin van Savoye , landvoogdes der 1ederlanden , en Lo uiza,
hertogin v. 4ngoulême, moeder v. Frans!.
en bij welken Bourgogne aan Frankrijk

kwam.
Dama , f. een feest bij de Grieken en
13omeinen, dat door vrouwen ter eere der
Bona Dea, de goede godin, werd gevierd.
Damiánus , inansu., v. s. van het vorige
D a m i a , en dan beteekenende : priester
of vereerder van C y b e I e - D a m i a ; v. a.

overwinnaar, bedwinger, temmer.
Damlooper ,, rn een zeker nederl. platboômd vaartuig.
Dammar , daminara , dammarhars, f.

het hiarsige voortbrengsel der planten d a m
mara en Xylopia in de hndiën,inz. op de

een vernis uit

halen).

Molukken ; dammar-vernìs

ijzer- of staalwerk met
goud of zilver inleggen ; staalrepen van
verschillende hardheid aaneen smeden en
daardOor gevlamd maken , gelijk men dat
te Damascus in Syrië het eerst deed;
van daar gedamasceerd werk ; gedamas
ceerd , met ineen gevlochten loofwerk
versierd ; (van stoffen) gebloemd, met ingewerkte bloemen en loof; een damas
céner- degen of een damascéner , een uit
strooken staal van verschillende hardheid
zaanigesniede Cl) daardoor gevlamde degen,

de dammarhars bereid, ter overdekking
van schilderijen.
damn , eng. (spr. dem, staat voor damn
me, spr. de'mmi), verdoeme mij, een vloek
van den gemeenen man in Engeland.
damnatw , f. lat., de verdoeming, veroordeeling ; d. memoriae, de uitdelging of
beschiruping der nagedachtenis door opentljke, smadelijke uitdelging van den naam,
het beeld , wapen ; damnãtus, m. een veroordeelde ; d. repetundãrum, iemand, die
wegens ondersiagen gelden of ambtsbedrog
29

damascéren ,
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DAPHNE.

IJAMNO.

is veroordeeld ; cl. voti ,

een tot nakoming
cener gelofte veroordeelde ; damnéren
verdoemen , veroordeelen.
damno , fl1. it. (= lat. damnum), Mere.,
schade, verlies.
damnum, n. lat., schade, verlies, nadeel,
(1. datum, eene voorgevallen schade ; d. dolo
datum, eene boosaardig of opzettelijk toegebragt.e schade ; d. emérgens, eene onmiddellijke schade, het verlies van een reeds
l)pzeten voordeel ; d.fortutum ofcasu fortuito datum eene toevallige schade ; d iilâtum, eene toegevoegde schade ; d. inféc;

turn, eene te vreezen schade, b. v. de instorting van een bouwvallig huis. d. injuria daturn , eene wederregtelijk toegevoegde schade ; d. in mora, eene schade door uitstel;
d. irreparable , eene onherstelbare schade;
d. nececsarzuin, eene onvermijdelijke scha
de; d. privativum, eene voordeelsberoo
; damni praestatio of restitutio , -ving
piv'estatio damni onder presteren ; damni fi céren, nw lat. , schade toebrengen,
benadeelen ; damnificânt, m. een bescha
diger ,, benacleelaar ; damnificaat, m. dc
beschadigde , benadeelde ; damnificãtie, f.
nw lat., de beschadiging.
Damcles , ccii hoveling van Dionysius
van S yracuse, bovenwienshoofd, terwijl
hij aan een prachtig feestmaal zat , een
i)lOOt zwaard aan een' dunneri draad werd
opgehangen ; van daar het zwaard van
Dam&les , een altijd dreigend, groot, geV aat te midden des voorspoeds.
Damoisean , z. onder dame.
Damon en Pythias (of beter Phintas),
gr. mansnamen , twee beroemde trouwe
vrienden te Syracuse, die den tXran Dio
nysius door hunne onkreukbare trouw tot
het ootmoedig verzoek biagten om hem als
derde in hun vriendschapsverbond op te
nemen : een beeld van getrouwe vriendschap ; Damon, een zeer gewone herdersnaam in herdersdichten ; ook zekere dag-

vlinder.

Dan, hehr. mansn.: regter , ook eene
chinesche korenmaat, iets meer dan een

schepel.
Danac, f. eene kleine wisselmunt der
Ouden, die zij hunnen dooden onder de
tong leiden , om daarmede aan Charon
(z.a.) het veergeld te betalen.
Danë , cene dochter van koning Acrisïtis van Argos en moeder van Pérseus,
dien Jupiter in de gedaante van een' gouden regen bij haar verwekte ; ook in de
scheikunde aqua rnercurii.

Danaiden, pl. gr. Myth. , de 50 dochtees van den uit Egypte stammenden Daaäos . stichter van Argos. Zij vermoordden
( met uitzondering van Bypermnestra) op
bevel baars vaders hare mannen in den
bruidsnacht, en moesten, tot straffe daaroor, in de onderwereld in een doorboord

vat bestendig water gieten; van daar het
vat der Danaïden vullen, d. i. een' vergeefschen, zwaren arbeid doen.
Danaro , z. denaro.
Dandin , m. fr. (spr. dangdéng), oorspr.

de spotnaam van een' onwetenden rekter
bij Rabelais en Molière; van daar:
een zotskap, onnoozel mensch ; dandiné
of dandiniséren, zich onnoozel aan--ren
stellen of houden; de beenen al zittend
heen en weder slingeren, waggelen, schom-

melen.
Dandy, m. eng.. (spr. déndi; waarschijnlijk verwant met het duitsehe ta n d, tim deln enz. , beuzelarij, beuzelen enz.),
een saletjonker, modegek, iemand, die het
ongewone en in 't oog loopende in klee
ding, houding enz. uitvindt en navolgt;
(de beaux derl7de, de petits -maltres derl8de,de elegants, incroya
bles onzer eeuw in Frankrijk) ; de spotnaam der Engelschen in Amerika; dandsme , n. de zucht om voor dand y te
spelen.
Danebrogs- of Dannebrogs -orde , f.

eene ridderorde, de tweede in rang in Denemarken; dus genoemd naar eene voor
heilig gehouden vaan D a n a e b r o g (d. i.
Denenvaan, van brog, doek, vaan), in 1219
door Waldemar 11 gesticht.
danger, ni. fr. (spr. dangzjé) , gevaar;
dangereus (spr. dangzj—), gevaarlijk.
Danich, danec een arab. gewigt , =
scrupel; eene perz. zilvermunt,
drachme.
Daniël, hebr. mansn.: de regter Gods,
de goddelijke regter, het geregt Gods.
Daniemes , m. eene rekenmunt te Bassora in Arabië, waarvan er 1000 een' to
man doen.
Danischmend , m. (perz. geleerd, van
dcinist/ien , weten , ddnicch, wetenschap),
in Turkije een studerende, een ondergeestelijke of dienaar van eene dschami
( moskee).
Dankert, mansn : dankzegger (gratias referens).
Dankred, gew. Tan1red,

oudd. mansn.:

een dankzegger of tot dank bereide.
Dantes , pl. , speel~ of rekenpenningen.
Danzerie. f. eene bengaalsche munt,
waarvan er 400 op eene ropij (za.) gaan.
Daphne, f. gr., eig de labrierboom;
Myth. de dochter van den stroomgod Pcm;us. door Jupiter ineen' laurierboom veranderd, toen Apollo haar vervolgde; ook
Bot., het peperboompje, waarvande meeste
in Europa voorkomende soorten een scherp
en bijtend sap bezitten, terwijl hun
Last, op de huid aangelegd, blaren verwekt als die eener spaanschevliegen plei sier; Daphasea, f. de gelauwerde, bijnaam
van Diana; daphnieten , pl. Min. , versteende lauwerbiaden ; daphnine, F. Chem.,

DAPIFER.
kristailiscerbare, bittere en onzijdiçe
stof ii den bast van het plantengeslacht
(I a p h n é vervat ; daphnoidisch , Iauwer
voninig ; daphnomantie , f. waarzeggerij
door middel van ccii' in 't vnu" geworpen
!auwertak; daphnophorën, pl. , Apollofeesten en dansen hij welke men lauwer
kransen droeg.
DapTer ,, m. nw lat., de spjsopdrager;
dapiferaat , n. het ambt van spijsopdrager ; onder Karel den groote was dapifer de opperhofwaarschalk.
eene

dappéren z. taperen
Darchini , in. een arab. gewigt,

omtrent
= 1 drachme.Dardanariaat , IL mid. lat. , Jur. , elk
bedrog, iedere sluikerij in de maat, gewigt
enz., bijzonder echter de korenwoekerij,
het opkoopen van het koren, zoo genoemd,
zegt men, naar een' beroemden korenlian
delaar 0 ai d a n ar ï ii s, die het opgekochte
koreü tot den duren tijd liet liggen en
toen nog met valsche maat de koopers bedroog ; dardanarus , m. een korenopkooper, korenwoekeaar ; dardaniae aites,
tooverkunsten , waardoor het koren op den
bairn bedorven werd.
Dardanéllen , pl. , twee kasteelen aan
heide zijden van den ii e 11 e s p o n t (z. a.),
naar de oude stad Dardnos in Azië
zoo genoemd ; van daar ook de zeeëngtezelve.
dare, lat , geven, z. v. a. debet of schuldig, in het boekhouden.
Dareicos of daricos , m. gr. (clareikós,

naar den oud-perz. koningsnaarn D a r e i o s
of Darius), oud-perzische goudmunten
met het beeld van eenen schutter, onge
veer 7 gulden.
Darini , m. eene venetiaansche munt,
ruim 25 centen waard.
Darsis, f. gr.. Chir., de ontvelling, het
verlies der opperhuid ; dartos (scil. tunica), minder juist spierachtige rok geheeten, eene digte roodachtige, zeer vaatrijke en zarnentrekbare celweefsellaag,
welke zich aan de inwendige vlakte der
uitwendi g e huid van den balzak bevindt.
Dartre, f. fr. Med., haarworm ; ringworm huiduitsiag , zweer aan het kruis,
den hals of kop der paarden.
Daruga , m. een regter ; ook tolontvanger in Perzië.
Dasius, m. gr., versvoet van vijf lettergrepen, met drie korte en twee lange.
Dasma, n. gr. (v. dasys, digt, ruig,

ruw), NIed., de ruwbeid van de inwendige
oppervlakte der oogleden ; dasyánthisch,
met behaarde bloeserns ; dasycárpisch,
behaarde vruchten dragende ; dasycan
lisch, met behaarden stenel ; dasycephálisch , met behaarden kop ; dasygástriseh,
met behaarden buik; dasyméter of mariométer , rn gr., een werktuig om de digtheid
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van de luchtlagen des dampkrtngs te meten , door den Maagdenburgsehen burgemeester Otto van Gu ericke uiteevon
den, daarom ook wel manometrum Geerckãnurn genoemd (Fo ee h y en Gerstner hebben het werktuig verbeterd); dasyph11isch, met behaarde bloesems; dasypleurisch , aan de zijden behaard ; das y próctisch , met behaarde billen; dasypus, m. gr. (woordel. ruwvoet); N. H. , het
gordeldier; dasystachisch , met lange
haarden aan de aren; dasystemórisch ,
met behaarde meeldraden; dasystIisch,
met beiaard stijltje; dasytes , F. z. v. a.
-

dasyma; dasyürisch, met behaarden slaart;
dasyürus , m. (woordel. ruigstaart), N. 11.,

het buideldier.
Data, datio , enz., z. onder datum.
Datiigra, f. (gr. odontagra) , de tand-

pijn, het tandentrekken.
dat cul vult, lat., de naam v. een' zweedschen dukaat, door Erik IV in 1518
geslagen.
Datismus , n. gr. Log., de opeenhooping
van gelijkbeteekenende woorden in de rede.
DatolIth , m. gr. (waarsch. kwalijk gevorrnd van dab, dateórnai, deden, vr
brokkelen, wegens de korrelige afscheiding
dezer steensoort) , eene del fstof uit het
kalkgeslacht, die uit kalkaarde, ho'ax
en kiezelaarde bestaat.
-zur
datum (pl. data) , lat. , eig. gegeven;
dewijl eertijds dit woord voor de opgave
van den dag werd gezet, zoo noemde men
den dag zelf dcii datum; de tijd en plaatsaanduiding, den dag van het opstellen ,
schrijven of verzenden eens briefs; datum
ut retro , dezelfde tijd en plaatsopgave
als op de keerzijde staat; datum ut supra , tijd en plaats als boven; dato, i t.,
Mere., heden; a dato, -ook na dato , en
enkel dato, van heden aan, van den dag
der onderteekening of opstelling af, inz.
bij bepaling van den vervaltijd der wissels, van daar dato-wissels , dezulken,
welker vervaltijd van den dag der opstelling af wordt gerekend; de dato, van
den dag des schrijvens of der opstelling
af; dateren (fr. dater), dagteekenen, tijd
en plaats vermelden; data, pl. het gegevene, de gegeven inhoud, de stof, de gegevens', opgaven, aangegeven daadzaken
enz. ; data et accepta , uitgaaf en ontvangst; dataria, f. it, de pauselijkekanselarij, dus geheeten naar het gewone formulier, dat men onder de huilen stelt:
datum etc. ; datarizs, mu. de voorzitter
van die kamer; dat,.o de manu , f. lat. Jur.,
het ontslag of de vrijlatin g uit de dienstbaarlicid ; dato in solütum , afstand,
overgave in plaats van betaling ; daUo
voogd
de aanstelling van eenen ,
tutöris
door de regtbank ; datief, m. z- casus.
Datura , f. (uit het arab. tatôrah of ta-

DAUPHIN.
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t érc h) , Bot. , de gemeene doornappel
(datara stramonium L.), Gene vergiftige
plant; waarvan men in de geneeskunde gebruik maakt ; daturíne, i: een bijzonder
alkalóide uit het zaad van deze plant.
Dauphin, m. fr. (spr. doféng), eig. z. v.
a. delphin (z. a.), sedert 1349, toen Humbert 1.1 aan Karel van Valois de provincie Dauphiné (Delphinatus) vermaakte,
tot op de groote staatsomwenteling de titel van den kroonprins van Frankrijk;
dauphine, f. de gemalin des dauphins.
Daviaan, f. de veiligheidslamp, eene
lamp voor de mijnwerkers , die hen voor
de noodlottige werking van het g r i s o u
beveiligt : dus geheeten naar haren uitvinder, den onsterfelijken scheikundige
sir Humphrey Davy.
David , hebr. mansn.: de geliefde ; bij
zeelieden : een balk of windas ter ligting
van het anker.
Davier , m. fr. (spr. dawj ié) , bij kuipers, schrijnwerkers : een stuk gereedschap
om de stukken, die men bewerkt, bijeen
te houden, hoeptang, bandhaak, klaauw;
de voeg bank ; bij tandmeesters : eene zekere kleine tang, pelikaan (z. a.).
Davus , m. een gewone slavennaam in
de rom. blijspelen ; Davus sum, non
CEdipus, lat. sprw. , ik ben Davus, niet
Ed i p u s (z. a.) , d. i. geen meester in
het raden.
Day. z. dey.
de , fr, en lat., van , uit ; als voorzetsel
in zamenstellingen komt het met het
nederd. o n t, ver, af, mis enz. overeen.
Dealbátie, f. lat., het overwitten ; het
witwaken der metalen.
deambuleren , lat. (deambuláre), wandelen, kuijeren; deambulátie , f. de wandeling , het wandelen.
de anno, lat., van het jaar.
dear, eng. (spr. dier), waard, lief, dier
my dear (spr. mi dier), mijne lieve,-bar;
dear Sir, l%lijnheer, WelEd.
beste;
Heer. in 't opschrift van brieven enz.; dear

enz. ; debacleur , m. de havenmeester,
- ruimer.
deballéren fr., waren uit de balen doen,
ontpakken, uitpakken: deballage, f. Mere.,
de uitpakking, ontpakking.
deballotéren (vgl. ballotéren), eig. de
stemming verijdelen of te niet doen ; bij
stemming afkeuren, verwerpen, niet aan of opnemen; déballotage, f. (spr.— táazj'),
de afkeurende stemming.
debandéren, fr. (spr. —bangd— ),uiteen
gaan, zich verstrooijen, verloopen, uit elkander loopen, ontspannen ; debandade, f.
Mil. , de ontscharing , het onordelijk uit
elkander loopen der soldaten, het loopen
met gebrokene gelederen, ook débandement, n. (spr. deband'máng) : à la débandade, onordelijk, in het wild, ongebonden.
debanquéren, debankéren , fr. , den
bankhouder alles afwinnen, de bank doen
springen, b. v. in het faro -spel.
debaptiséren, nw lat., verdoopen, herdoopen.
debarbariséren , nw lat., de barbaarschheid ontnemen , ontbolsteren , beschaven.
Debardage, f. fr. (spr. -- dáazj'), de
uit- of ontlading van een vaartuig, inz. van
eene lading brandhout.
debarquéren, fr. (spr. —keren) , ont-

223

my

ene! lieve hemel!
dearticuléren . nw lat., ontwrichten; de.articulátie, f. de verrekking , oiitwr ch-

ting.

schepen, landen, aanlanden, aan wal zet
voet aan land zetten ; lossen ; debar--ten,
quement, n. (spr. debar/'máng), de landing, het landen, de ontscheping, ontlading, het lossen der waren.
debarrasséren , fr., ontwarren, wegruinen, losmaken , ontwikkelen, uit de ongelegenheid helpen ; zich van den hals

werpen.
Debatten , pl. (v. h. fr. le débat, het
geschil, de woordenstrijd) , twistredenen,
twistgesprekken, woordenwisseling, beredeneringen van het voor en tegen eener
zaak (waarbij men minder eene theoretische waarheid dan de opwekking eener
practische overtuiging op het oog heeft);
debatteren (fr. débattre), strijden , kam
woorden , redetwisten , voor en-penmt
tegen eene zaak spreken, behandelen.
Debauche, f.. fr. (spr. deboosj'), de uit
buitensporigheid,ongebondenheid,-spating
losbandigheid, losse levenswijs, ontucht,
liederlijkheid ; debauche, m. (spr. debosjé),
een zwelger, doorbrenger, wellusteling, los
lichtmis; debauchéren, (spr. debosj—),-bol,
zwelgen, ligtmissen, uitspatten, los en liederlijk leven, zwieren; iemand debauchéren, hem verleiden, tot grove uitsporigheden overhalen, hem van zijn werk aftrekken
of afkeerig maken; debaucheur, m. een.
verleider.
debelleren, lat. (debelláre), den oorlog
eindigen, bedwingen, overwinnen; debelltie, f. de overwinning ; debellatórisch,
nw lat. zegevierend, overwinnend.
;

de auclitu, lat., van hooren zeggen.
Dead meat shop , n. eng. (spr. ded
wiet sjop), eene soort van openbare eet
tafels of portie-tafels te-huizen,op
Londen, waarseh. zoo geheeten naar den
reuk van versch geslagt vleesch, die zulke
inrigtingen eigen is.
debacléren, fr., eene haven ontruimen,
d. i. de ontladen schepen of liet ijs vlot hout enz. uit de haven brengen , opdat
de geladene vaartuigen aan wal kunnen
komen; debaclage, 1: (spr. — kláazj'),
Mar., de havenruiming. het verwijderen
van de ontladen goederen , schepen , ijs
;

IEBENT.
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flebént, ni. (v. h. lat. debére, schuldig
zijn), een schuldenaar; debent, 3de pers. pl.
v.h. sing. debet, z. lager; debentuur, f. (eng.
debenture , fr. débentur, voorheen eene quitantie, kwijting ; oorspr. m el liet lat. debentur als 3de persoon pl. v. debéri), de kosten
of tol, dien men terug krijgt; het bewijs van
den terugbetaalden tol; dëbet, n. (v. h. lat.
debet, hij is schuldig), Mere., de schuld, die
iemand nog betalen moet, of, met betrekking
tot den verkooper, wat hij nog te ontvangen
heeft, vgl. credit ; de heer N. debet, d. i. is

naar op pand, op hypotheek ; d. in soliduzn,
een medeschuldenaar onder de verpligting
van des noods de geheele schuld te betalen ;
d. morósus , een in gebreken gebleven
schuldenaar; d. obaerátus, die meer schuld
dan vermogen heeft, diep in schulden steekt;
d. pignoratitáus, een schuldenaar, die zij -nen schuldeischer tot zekerheid een pand
heeft gegeven ; d. principális, de hoofd
; d. publícus, een openbare of-schuldenar
staats - schuldenaar, d. putativus, een ver
schuldenaar ; d. usurarius, een-mend
renteschuldenaar.
debiel, lat. (debilis), zwak, magteloos;
debiliteit, f. de zwakte, krachteloosheid;
debilitas anim-i, f. verstandszwakte; debiliteren, verzwakken, krachteloos maken, ontzenuwen ; debilitátie, f. de verzwakking,
ontzenuwing.
Debiet, n. fr. (débit, oorspr. wel z. v. a.
debet of d e b i t u m, dus eig. schuld of
uitstaande betalin8 voor verkochte waren),
de aftrek, verkoop, aflevering, het vertier
van waren ; debiteren, afzetten, verkoopen,
afleveren ; oneig. verspreiden, uitstrooijcn,
in omloop; onder de menschen brengen, b.v.
Bene tijding; ook iets op de s -,huidrekening,
in het debet (z. a.) brengen, of als schuld
aanschrijven, aanrekenen. belasten ; debitánt, m. een warenafzetter, slijter, klein
kramer; ook de verkooper van-handelr,
loterijbriefjes voor den collecteur.
Debátor, debitum enz., z. oud. debent.

schuldig; de heeren N. en comp. debent,

d. i. zijn schuldig; debetzijde, de linkerzij
grootboek des koopmans, waarop-devanht
het d e b e t van den aan liet hoofd genoemde
wordt aangeteekend; -- debita porno, f.
liet verpligte aandeel, z. legitima; debitum.,
n. lat., de schuld ; pl • debita, schulden ; debitum cambiále, de wisselschuld; d. certum,
Bene zekere, veilige, door den schuldenaar
betaalbare schuld; d. conjugale, de huwelijkspligt; d. exigibile, eene invorderbare
schuld; d. feudale, de leenpligt; d. illiqui
dum, eene onbewezene, niet erkende schuld;
d. incertum, eene onzekere schuld; d. inexigibi'le, eene niet in te vorderen, het ver
schuldenaars te boven gaande-mogends
schuld; d. legis, eene wettelijke schuld; d.
liquidum, eene klare, bewezene of onloochenbare schuld; d. natürae, de natuur
noodwendigheid van te sterven;-schuld,e
d. .passivum., eene te betalen schuld; d. perpetuum, eene altijddurende of onaflosbare
schuld; d. publicum, eene openbare, aan de
staatskas te betalen schuld; d. verum, eene
;are, niet tegen te spreken schuld; -- deha activa, pl., uitstaande schulden, vorderingen; d. consensual a, met geregtelijke
.

toestemming gemaakte schulden; d. feudalia, leenschulden, leenpli8ten; d. hereditaria , erfschulden , schalden der nalaten
d. .passiva, te betalen schulden ; ---schap;
debito, m, it., de schuld, het schuldige;
debitmassa, z. v. a. concoursmassa, (z.
a); -- debtor, m. lat. , pl. debit6res, Jur.,
schuldenaar. in tegenst. met creditor ;
debitrix, f. de schuldenares; debitor assig nc tus, een aangewezen schuldenaar, dien
men zijnen schuldeischer aanwijst om zich
van hem te doen betalen ; d. carnbiális, een

wisselschuldenaar; d. cessus, een afgestane

schuldenaar,wiens schuld men aan een ander
afst aat; d. chirographarius,een schuldenaar
op handschrift, die den schuldeischer omtrent zijne schuld een schriftelijk bewijs
heeft gegeven; d. communis, een gemeene
schuldenaar, tegen wien de gezamentlijke
uldeischers in rekten optreden; d. de, usch
ga suspectus, een van vlugt verdachte, een
onzekere schuldenaar; d. ficgitivus, een
voortvlugtig schuldenaar; d. hereditarius,
iemand , die aan eene nalatenschap iets
schuldig is; d. hypothecar us, een schulde-
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déblayeren, fr. (spr. deblejeren), opruimen, puin enz. wegruimen; de loopgraven
na opheffing der belegering weder volwerpen.
debloquéren, deblokkeren. fr. Mil. , ontzetten, de insluiting of versperring eener
plaats, haven enz. opheffen, de versperde
toegangen openen; bij letterzetters : de tij
ingevoegde letters (gekeerde) uitne--delijk
men, d. i. de letters, die men, bij te kort
schieten der gevorderde letters, voorloopig
heeft ingezet , weder uitli ten en door de
ware vervangen.

de bon coeur, fr. (d' bong keur), gaarne,,
volgaarne, gewillig.
Debonnaire, m. fr. de zachtmoedige, gem.
duldige, toegevende, goedaardige.
de bonne grace, fr. (spr. ghrds'), op
gepaste wijze , met smaak, welgemanierd,
bevallig.
Debora, hebr. vrouwenn., eig. de bij.
debordéren, fr., den rand of zoom weg
ontboorden , afranden , af kanten,-nem,
overstroomen , uit de oevers treden, overloopen (v. rivieren) ; Mil., overvleugelen ; ook
oneig. te ver gaan, uitputten, b. v. een gedebordeerd mensch,een buitensporig mensch;
debordement, m. fr. (spr. --mang), het
buiten de oevers treden, overvloeijen eener
rivier, de overstrooming, vloed; ook oneig.
de overloop van gal.
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debottéren, fr. , de laarzen uittrekken,
ontiaarzen, outschoeijen.
debouchéren , fr. (spr. —boesj-----), wat
verstopt is openen; Mil., uit eene engte, een'
bergpas oprukken ; gelegenheid tot goed
vertier of aftrek van waren vinden; debouché (spr. deboesje) of débouchesnent (spr.
—sj'mang), n. de uitgang, uitweg uit eene
engte, d e f i 1 é ofbergpas; Mere., de aftrek,
het vertier der waren; de weg of het middel
om de waren afte zetten.
Debours (spr. clebóer) en deboursement (spr. clebours'mdng), fr. m. de iiitbe tal ng, de onkosten, het uitschot, voorschot,
verschot ; debourséreu , uitbetalen, voorschieten, verschieten; geld uit den zak halen.
i

debrailléren,

fr. (spr. —braj—), hals

en borsten onwelvoegelijk bloot dragen.
Debris , p1. fr. (spr. debrI) , de puinhoop , het wrak ; de stukken , de overbljfsels b. v. van troepen, de overgebleven

manschap.
fr. (spr. debroeilj—), iets
weder in orde brengen , uiteen
zetten, ontwikkelen, ontwarren, ophelderen
debrutaliséren , fr. , de ruwheid, lompheid, den bolster van iemand afnemen, hem
temmen.
debuchéren , fr. (spr. debuuj—). opjagen, opstooten; het leger verlatesi (van wild
sprekende).
debusquéren, fr. (spr. —buusk—), Mil.,
uit het bosch, uit eerie voordeelige stelling
drijven, verjagen; oneig. den voet ligten.
Debut, m. fr. (spr. debit, cig. de eerste
stoot of worp in bet spel, V. but, doel, wit),
de aanvang, het begin, het eerste optreden,
verschijnen, b v. van eenen tooneelspeler,
de eerste rol, de inleiding, openingsrede,
het eerste pleidooi eens advokaats ; debuté
ren, aanvangen, beginnen, voor de eerste
maal optreden , verschijnen of zich laten
hooren; zijne eerste rol spelen, intrerede
houden ; debutánt, m. een schouwspeler,
die voor het eerst optreedt, een beginner,
een schrijver, die zijn eerste Merk in 't licht
geeft enz.
de but en blanc , fr. (spr. cl' bu tang
bldng), eig. regt naar het doel (schieten),
regttoe, zonder overleg, onbesuisd.
deca , gr. (vóór de benaming van eene
maat of een gewigt uit het metrieke stelsel
staande, beteekent:) het tienvoud van die
maat ofdat gewigt {c1. deci).
decachetéren, fr. (spr. dekasj'—), ontzegelen, openen.
Decachórde, n. gr. (v.deka,tien), een
naar de harp gelijkend speeltuig met 10
snaren bij de Oudeu.
decadact1isch, gr., tienvingerig.
Decade, I. (fr. décade, uit het gr. dekds),
een tiental, tien stuks, b. v. boeken ofjaren
enz. ; een dagentiental , naar den franschen
debrouilléren,

verwards

republikeinschen kalender (décadrier, spr.
—dri -é) eene week , waarvan er drie in
eene maand en 36 in lietjaar gingen, dat
met 22 sept. aanving. De afzonderlijke dagen der decade heetten in volgorde : pr imidi, duodi, tri di, quartidi,quiriti'
di, sextidi, septidi, octidi, nonidi
en decadi, welke laatste aan de rust gewijd
was; decade was ook in de revolutietijd de
naam van een poi. wetenschappelijk week-.
blad, dat v. h. jaar II (1794) te Parijs verscheen, in hetjaar Xlii den titel li e v a e
aannam en in 1 8 1 7met den Mercure werd
zaamgesmolten; decadica, f. het algemeen
gebruikelijk taistelsel , waarnaar de getallen in klassen van tien eenheden verdeeld zijn, en tien eenheden eener klasse
eene eenheid der naast hoogere k1ass uit-

-

maken.

Decadence, fr. (spr. —ddngs') , decadéntie, i: liet allengsche verval, de afue
ming, verergering, verslimmering, val.
decádisch , mv lat. , tendeelig , tiendaagsch.
Decaëder, n.gr., het tienzijdig ligchaam;
decaëdrisçh. tienzijdig; decafidisch, gr.-lat , met tien spleten.
Decagoon , fl. een tienhoek eene figuur
v. 10 zijden; decagonaal getallen, de getallen 1, 10 9 27 9 52, 85, 1 2 6, 175 9 232 1
297 enz., welker tweede verschillen 8 zijn;
men verkrijgt die getallen door een geheel
getal met zijn viervoud min 3 te verinenigvuldigen,.b. v. 102X(8-3); 27=3x(12-3)
-

enz.
Decagrámme, n. fr .,10 grammes (z.

gramme).
decagnisch, gr. Bot,, tienstijlig.
decaisséren, fr. (spr. —késs—), uitput-

ten, ledigen.
decaléren, (v. ii. it. caldre,zinken, afnemen), Mere., in gewigt afnemen door indroogen,lekkenenz.; decálo, n. de gewigts
eener waar; vgl. dechet.
-vermindg
Decalitre, m. fr., 10 litres (z. litre).
Decalégus, m. (le tien geboden.
decalquéren, fr. (spr. —kalke'ren), eenen
werdruk . omdruk , tegen-afdruk maken,
eene plaat op bout en dgl. overdragen; vgl.
xylographeren.
Decaméron, n. (it. eig. decamerdne, v.h.
gr. de/th, tien, en me'ros, deel), de titel van
een bekend werk v. d. dichter Boecaccio
(spr. —káttsjio) , dus geheeten , omdat
daarin door 10 personen , die op 10 verschillende dagen bijeen komen , telkens
eene geschiedenis verteld wordt.
Decametre, m. fr., 10 mètres(z. mètrê).
decampéren, fr. , de legering, het kamp
afbreken of oplieffim; opbreken; oneig. aftrekken, de vlugt nemen; zich uit de voeten
maken, wegpakken; decampement, n. (spr.
—mdng), het opbreken van een leger, de
ontlegering.

DECANDIUA.
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Decandra, P1 Pot., tienhelinigen ; plan.
ten met 10 vrije rneeldraden in e ene tweeslachtige bloem, de lOde klasse in het stelsel van L.
decanoniséren , nw lat., van de lijst der

decatéren, decatiséren, fr., de in Frankrijk in 1822 uitgevondene, nu algemeen
gevolgde handelwijze om liet geheel bereide
en geperste laken aan de inwerking van Waterdampen bloot te stellen, waardoor het,
na nog eens geperst te zijn, een' duurzamer
glans dan den vroegeren persglans krijgt en
niet meer krimpt ; decatisságe , f (spr.
—sdazj' ), de wegneming van den persglans
door damp of stoom, het krimpen der la
keus.
decatoniséren, nw lat. (v. Cato, z. a.),
den ernst benemen , het voorhoofd doen

heiligen uitdoen.
decantéren, lat. (decantãre), eig. afzin -

gen; uitroepen, prijzen; Chew. Pharm., eene
bezonken vloeistof langzaam afgieten, kia
ren ; decanttie, f het afzingen, uitroepen;
het voorzigtigafgieten van het heldere vocht,
klaren.
decanthérisch, gr., met tien helmknopjes voorzien.
Decãnus. ni. lat. (v. decem, tien),eig. een
aanvoerder van 10 man hij de latere roni.
legers, en in de kloosters een opziener over
10 monniken; in domkapittels de tweede
der hooge dignitarissen, die het toezigt heeft
over de inwendige aangelegenheden van het
stift of collegie; de oudste der kardinaalbisschoppen in het collegie der kardinalen;
de opziener van een protestantsch geestelijk
district, ook dechânt geheeten; op duitsche
hoogescholen de hoofden van de afzonder
lijke faculteiten een deken; decanaat, n.
de waardilieid van deken, het dekenschap;
decanie of decanij, f. de goederen en gebouwen tot onderhoud van eenen deken, zijn
kerkelijk gebied, ook zijne woning; decani
séren, de plaats van eenen deken vervangen.
decapéren, fr. Chem., reinigen, schoon
maken, b. v. de roest of het oxde, waarme
de een metaal bedekt is, wegnemen,
deeapetâlisch , gr., met tien bloembladeren; decaphlliseh, tienbladerig.
decapitéren, nw lat. (v. h. lat. caput,

hoofd), onthoofden, onthalzen; decapitãtie,
f. de onthoofding, onthaizing.
Decapóde, m. eene maat = 10 voet ; decap6den, pl., N. H., schaaldieren met tien
pooten , tienpootigen ; decapódisch, tien-

ontfronsen.
decedéren, (lat. decedere), weggaan, wijken, overlijden; decéssie, f. (lat. clecessYo),
het weggaan, de verwijdering; het aftreden;
decéssor, ni. de aftredende, de ambtsvoorganger; decéssus, in. de aftreding; de dood,
het overlijden.
Décem, n. (lat. decem, tien), de tiende,
tiend, het tiende gedeelte van iets als opbren8st aan geestelijken, ambachtsheeren
enz. ; december, m. lat., de wintermaand,
eig. de lOde maand naar den oud-rom. ka
lender, die van Maart af werd geteld (vgl.
september); decemdéntisch, nw lat., tientandig ; decemfidisch, in tien deelen gesplitst; decemloculair, met tien vakken of
alUeelingen; decemp&la, f. eene meetroede, meetstang v. 10 voet; decempédisch,
uw lat. tienvoetig; decemplex, decemplicaat, lat., tienvoudig; decemvir, m. een
tienman, een der tienmannen( decemviri)
of tien overheidspersonen inliet oude Rome;
decemviraal, wat de tienmannen betreft;
decemviraat, n, het tienmanschap, de
waardigheid van tienman; decendium, n.
uW lat., een dagentiental, een tijd van 10
dagen; decennium, n. lat., een jarentienta!,
eene tijdruimte van 10 jaren; decennaal,

tienjarig.

lat. (de'cens), geschikt, welvoc
-gelijk,past;bemlijk,rbazedig;
decénsie, F. (lat. decentia, fr. cle'cence, spr.
desdngs'); de welvoegelijkheid, eerbaarheid,
gepastheid, zedigheid.
Decéptie, deceptor, z. ond. decipieren.
decernéren lat. (clecernére), geregtelijk
besluiten, toekennen, beslissen, een oordeel
of vonnis vellen (vgl. decreet); decernént,
m. Jur. , de erkenner, regtserkenner, beslis
ser, vonnisspreker.
decertéren , lat. (decertãre) , twisten,
strijden; decertãtie, f., de twist, strijd.
decént,

pootig.
Decaplis, f.
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gr., de vereeniging van 10

steden, het tienstedenverbond ; decapoliet,
m. de bur 0 er eener decapolis.
decaptergisch, gr., tienvinnig, met

tien

vinnen.
Dee are, m. fr. ,10 a r e s (z. are).
decarboniséreii, nw lat. (v. h. lat. carbo,

kool), ontkolen, van koolstof ontdoen, berijden ; decarbonisãtie , f. de ontkoling,
bevrjdinr van koolstof.
Decargfron , n. gr. , eene keizerlijke
grieksehe munt, ook m aj or i n e genaamd,
=r livre.
decarneléren, nw lat. (v. carno, vleesch),

tot in het gezonde vleesch snijden.
Decastère, m. Fr. 10 stè re (z. stère)
Decastchon , in, een gedicht of eene
strophe van 10 verzen ; decast1on , n.
Arch., een tempel of ander gebouw met tien
kolommen van voren ; decastlisch, tienzuilig; decasyllábisch, tienlettergrepig.

Decessie, decessor, z. ond. decederen.
dechainéren, fr. (spr. clesjén—), losbreken , uitvaren, woeden, razen; dechaine ment, fr. (spr. —mdng), het losbarsten der
verbittering, het woeden, razen, tieren.
dechalandéren, fr. (spr. desjalançjd—;
vgl. chaland), iemand van zijne kalanten
berooven ; ook eenen kooper of kalant door
onvriendelijkheid en dgl. doen wegblijven.

DECI-HANT.
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Dechant, m., uit h. lat. decanus
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ont-

staan (z. a.).
f. fr. (spr. desjdrzj'), het ontladen, lossen der schepen; de ontlasting,
.liet ontslag, de verligting, bevrijding, vrijspreking van eene schuld enz., de quitantie,
kwijting; Mil., de ontlading, het afvuren,
losbranden, inz. van verscheidene vuurmonden te gelijk, het salvo ; dechargéren , ontladen, afladen, ontbinden, vrijspreken, ontslaan , kwijtschelden ; uitdelgen, doordoen,
b. v. eentin post., eerie schuld, eene rekening
als voldaan teekenen; afvuren, lossen, los
geschut of geweer, een salvo-brandev
Decharge,

geven.
dechausséren, fr. (spr. desjoss-), cig.
de voetbekleeding afleggen, ontschoeijen;
eenen tand dechausséren , hem vóór het
uittrekken v. h. tandvleesch ontblooten; déchaussoir, m. (spr. desjossoar), het tand
werktuig , waarmede dat gedaan-mestcr

wordt.

Déchéance, f. fr. (spr. desjedngs'), Jur.,
het verlies van een regt.
Decher, m. , dechent of dechend, n.
hoogd. (v. h. oudd. deck, gotli. taíhun, lat.
decem, tien), Mere., 10 stuks vellen of huiden; bij de russische rookwaren 40 stuks.
Dechet, m. f. (spr. desje), Mere., de gewigtsvermindering, het waardeverlies , de
afneming eener waar door afzondering van
de daarbij zijnde onzuiverheden, stof, zand
enz. (vgl. decalo).
dechiffréren, fr. (spr. desjiefr--; vgl.
chiffre enz.) , ontcijferen , ontraadselen ,
ophelderen, onthullen, oplossen ; een geheimschrift in gewoon schrift over brengen; déchifreur, een ontcijferaár, verklaarder van geheimschrift.
Dechirage , f. fr. (spr. desjirdazj') ,
wrakhout, oude planken enz. van onbruik
geworden en daarom gesloopte vaar--bar
tuigen, brandhout.
deci lat. (vóór de benaming van eene
maat of een gewigt uit het metrieke stelsel
staande, beteekent:) het tiende deel van die
maat of dat gewigt (vgl. deca).
Deciare, z. are.; deciatine, f. eene rus
vlaktemaat, = 1093 vierkante roe--siche
,

den.
Decidéntie, f. nw lat. (v. h. lat. decido,
ik val af), de afneming, afval, het verval,
de vermindering van fortuin en vermogen,
z. v. a. decadence.
decideren, lat. (decido, decidére, eig.
afsnijden; fr. décider), beslissen, beslechten, cenc uitspraak doen, bescheid , uit slag, uitsluitsel geven; besluiten ; gedecideerd, bepaald, beslist; ook vastberaden,

niet van zijne beginselen afwijkend; deci-

dérend, beslissend; decisie, f. of decisom,

n. eerre regterlijke uitspraak, het oordeel,
vonnis, de beslissing , het besluit ; decisief, nw lat., beslissend , stellig, bepaald;

decisivement , fr. (spr. desiziev'indng) ,

stellig , uitdrukkelijk.
Decigrámme, z. gramme.
Decilitre, z. litre.
decimaal, (v. h. lat. decem, tien), tien

wat uit tiendedeelen bestaat, ,tot-delig,
tienden behoort, tientallig, b. v. decimale
breuk, eene tiendeelige breuk, zulk eene,
welker noemer een der getallen 10, 100
1000, 10,000 enz., in 't algemeen 10 of
Bene magt van 10 is; decimaal-maat, eene
maatorde, naar welke iedere hoogere nmaatsoort het tienvoud der naastvoorgaande lagere is, b.. v. de duim 10 strepen, de palm
10 duimen , de el 10 palmen enz.; decimaal-rekening, de rekening met tiendeelige breuken , tientallige rekening ; decimaal-stelsel, de gewone wijze van bij tienen
te tellen, d. i. waarbij de waarde der opvolgende cijfers van een getal in tienvoudige
orde van de regter- naar de linkerzijde
opklimt ; decime , f. Muz. , de tiende
toon van den grondtoon afgerekend; Poet.,

eene tienregelige strophe van spaanschen
oorsprong ; decime , m. fr. eene fransche
munt, z. franc; decimètre z. m.ètre; deciméren, lat. (decimare), tienden, de tienden ontvangen , inzamelen; vertienden, de
tienden geven; Mil., den tienden man (ook
wel den derden, vierden) uitnemen om aan
dien eene straf te voltrekken, welke, wegens
het groot getal der schuldigen of omdat zij
niet bekend zijn, niet aan allen kan vol
worden ; decimábel , tiendplig--troken
tig, aan de tiende onderworpen; decimátie,
f. lat., de vertiending, het tiendregt, de inzameling of opbrengst der tienden; ook de
loting om den tienden man, de uitligting
van den tiende; decimator, m. de tiend heer, de tot invordering der tienden geregtigde persoon ; decimóle, f. it. Muz., eenti
notenfiguur, waardoor eene zekere noot,
b. v. een quart, in 10 noten van gelijken
duur wordt verdeeld; decimoséxto , n.
het formaat eens boeks, waarbij ieder vel
32 bladzijden heeft; men drukt het uit

door 16°.
Decina, f. it., een gewigt van 10 pond
(z. pond).
decintréren, fr. (spr. deséngtr--) Archs,
den boogtoestel, waarop een gewelf is opgetrokken, wegnemen.
decipieren, lat. (decipére), misleiden,
bedriegen, om den tuin leiden; decéptie, f.
de misleiding , het bedrog ; deceptibiliteit, f. nw lat., de bedriegbaarheid; decéptor, m. een bedrieger, misleider ; deceptórisch, bedriegelijk.
Decisie, inz., z. ond. decideren.
Decistère, z. stère.

declameren , lat. (declarnáre) , luid
spreken) , kunstmatig lezen of spreken ,
naar de regels van goede uitspraak, hou
gebaren voordragen, naar het ge--dinge
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voel spreken; ook op redenaarstoon van onbeduidende dingen spreken, in woordenpraal vervallen ; ook nog schreeuwen, uitvaren lostrekken, razen, schimpen; clecla-

verwerping van een verzoek; decIintor, m.
of declinatorum , n. nu lat., een afwijkingswijzer, een kompas of werktuig, dat
de miswijzing, der magneetnaald aantoont;
dec1inat6risch afwijkend, afwijzend, van
de hand wijzend, weigerend.
decliviteit, f. lat. (declivitas), de afhelling, het trapswijze lager worden, b. v. van
den grond.

mdnclo, it. Muz., vol uitdrukking; decla-

matje, f. lat., de kunstmatige mondelinge
voordragt van eene redevoering of een dichtstuk, de kunst om schoon te lezen of voor
te dragen, de voordragtskunst, voordragt,
het kunstiezen ; ook de redekunstige inkleeding, de pronkrede, redetooi enz.; afkeurend : de overdrijving , woordenpraal,
gezwollen voordragt, windbrekerij; decla
mãtor, m. een kunstmatig spreker, geoefend redenaar, meester in de voordragt; een
pronkredenaar , woordenpraler , hoogdraver; dec1amatorca, uw lat., de kunst,
de leer eener schoone voordragt, de redevoeringskunst; declamatörisch, wat de uiterlijke voordragt betreft, daartoe behoort,
sierlijk voordragend; hoogdravend; declamatorum, n. eene kunstvoordragt, redenaarsoefening, kunstvoorlezing; declamitéren, zich in het redevoeren oefenen, recicoefening houden.
declar e ren, lat. (declarãre), verklaren,
ophelderen, uitleggen , zijn besluit open
leggen, bekend maken; waren of goederen
hij het kantoor aangeven; declar atie, f. de
verklaring , bekendmaking, openlegging,
aanwijzing ; Log. , de voorloopige aanduiding der kenmerken van een begrip, om
dan tot de cigentlijke definitie over te
gaan; Mere., de aangifte van koopwaren of
goederen aan tolkantoren enz.; bet bewijs
dier aangifte; declaration d'asnour , fr.

( spr. deklarasióng cl' amour). de liefdesver.
klaring; declaratlo honörir, lat., of cle'claration d'honneur, fr. (spr. —doneur), f. de
eerverklaring; cleclaraClo sententae, lat.,

de verklaring ofbekcndmaking vaneen von-

nis; declaratora sententia, f. lat., het oordeel, waarbij de uitspraakdoener zijn ViOcger oordeel nader verklaart, liet opbelderend oordeel.
dec1inren , lat. (dedllnãre), afwijken,
zich afwenden; afwijzen, van de hand wijzen; niet erkennen b. v. eene regthank;
Gram., een woord verbuigen, al zijne veranderingen door de naamvallen en getallen
opnoemen ; decliiiãbel, buigbaar, buigzaam, verbuigbaar, veranderlijk; declinabiliteit, f. de vatbaarheid om verbogen te
worden; declinatie , f. (lat. cleclinatlo),
Phs., de afwijking, inz. der magneetnaald
van de middaglijn; Astr., de hoek, dien de
gezigtsljn, langs welke men een hemelligchaam ziet, met het vlak van de evennachtslijn maakt, anders: de afstand van
eene ster tot den equator of de evennachtslijn, van daar zons- en maans -decli
natie; ook der sterren van den equator; Med.,
het afnemen eener ziekte; Gram., de woordbuiging, verbuiging; Pol., de afwijzing of
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Dec o ct, n. lat. (decoctum, v. deco qure,

alkoken, ook verteren, verdoen), Pharm.,
een afkooksel. Wil men uit eene artsenij
het daarin voorhanden atherisch begins e door water uittrekken, dan geschiedt
dit door aftrekking of i n fu s i e. Verbindt men die beide verrigtingen, zoodat
men een bereid decoct nog heet over eene
stof uitgiet, welker vlugtige bestanddee
len men met het water wil verbinden,
clan ontstaat het zoogenoemde decocto-infusum, ii. het afkooksel-aftreksel; decóctie, F. de afkoking, het afkoken; decóctor
bonörum, rn Jur., een verkwister (verkoker) van zijn vermogen; d. dolösus, een bedriegelijk doorbrenger van eigen of vreemd
vermogen.
decolléren, lat. (decoliäre), onthaizen,
onthoofden ; op het biljart : een' hal van
den band afspelen ; decollãtie , f. de outhaizing, onthoofding; gedecolleteerd, fr.
niet blooten hals of boezem , met laag
ontblooten hals.
decoloréren , lat. (decolordre), ontkleuren , verbleeken , verschieten ; gedecoloreerd , verkleurd , verschoten ; decolorãtie, f. de ontkleuring, het verschieten
der kleuren ; decoloriméter, m. nw lat.,
de ontkieuringsmeter. een werktuig, dienende om of de ontkieurende kracht van
zekere zeifstandigheden, of den graad van
ontkleuring, dien de zelfitandigheden ondergaan hebben, te meten.
Decombüstie, f. nw lat. , eene uitdrukking, door Fourcroy gebezigd als gelijkbeteekenend met d e s o xyge n at i e, om daarmede de afzondering van de zuurstof uit
de ligchamen, die de verbranding hebben
ondergaan, te kennen te geven.
decomponéren, nw lat. (vgl. coinponéren) , uit elkander nemen , ontbinden,
verdeelen , ontleden , oplossen , ontmengen ; decomponibel , ontleedbaar , ontbindbaar,, oplosbaar ; decompositie , F. de
ontbinding, scheiding , verdeeling, ontmenging, oplossing eens ligehaams in zijne
eerste bestanddeelcn ; decompostum , n.
een ontleed ofontmengd ligchaam ; Gram.,
een uit twee of meer woorden zamengesteld
woord, b. v. opperveldmaarschalk,

z e e m a n S ii a n d b o e k.
Decompte, m. fr. (spr. dekónçjt'). Mere.,
de korting, aftrek van eene rekening, tegenrekening ; decomptéren ,
korten ; afrekenen ; 1%Luz., van den eenen
30
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toon tot den anderen door alle tiisschen
toonen of intervallen overgaan.
deconceptéren , barb. lat. (vgl. concept) , verward maken , uit den zamenhang brengen.

lTgl. courage, moedeloos maken, afscheikken, ontmoedigen, versaagd, kleinmoedig of
schuw maken, den lust benernen; gedecourageerd , ontmoedigd , kleinrnoedig ,
neêrslagtig; decouragement, n. (spr. —koeraazj'mdng), de ontmoediging, moedelo'os.
held, versaagdheid, kleinmoedigheid.
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de concert , z. ond. concert.

deconcertren , fr., eig., de spelers in
de war brengen, uit den toon brengen
( vergi. concert) ; verlegen maken , van
zijn stuk brengen of geraken verwarren,
een voornemen verijdelen , dwarsboomen.
Deconféssus , m. nw lat., iemand, die

niet gebiecht heeft.
Deconfiture , f. fr., de volkomen nederlaag , Jur., het volslagen onvermogen om
te betalen.
Deconfort, n. fr. (spr. clekongfór) , de
troosteloosheid; deconfortéren, den moed
benemen, ontmoedigen.
de congrIo , lat. Jur., naar billijkheid.
deconsideréren, Uw lat., de achting benemen; deconsiderãtie, f. het verlies van
of gebrek aan achting.
deconstrueren , nw lat. Gram., de dee]en van eenen volzin uiteen leggen, ontleden, ontbinden; deconstructie, f. de
ontbinding, ontleding, uiteenzetting.
decontenancéren, fr. (vgl. contenance),

iemand verlegen maken, van zijn stuk brengen; gedecontenanceerd , verward, bedremmeld, verbluft.
decorticéren , lat. , den bast of de schors
afdoen , schillen; decorticãtie , f. de afschilling van de schors of den bast.
Decörum, n. (v. h. lat. clecörus, a, urn,
welvoegelijk, betamelijk), de welvoegelijk
heid , het betamelijke, passende, fatsoenlijke, gebruikelijke; het decörum bewa
ren, zijn fatsoen houden ; decöre, met
gepastheid, welvoegelijkheid, fatsoen; decoréren (lat. decorare), versieren, tooijen, opschikken, verfraaijen; met eene orde, een ordelint enz. beschenken; een gedecoreerde,
iemand, die een ordelint, eerekruis draagt;
decorateur. m. fr., een schilder van sicraden , tooneelschilder ; decorãtie, f. de
versiering, inz. de tooneelversiering , de
schermen, de tooneel -beschildering of -bekleeding , het ecreteeken , de orde; decoratief, nw lat. , tot sieraad of optooi
dienende.
-jing
decouchéren , fr. (spe. dekoesj—), buiten 's huis slapen.
decouléren, fr. (spr. de/wel-), afvloeiJen, druipen; decoulant (spr. dekoelcing),
afvloeijend , druipend ; decoulement , n.
(spr. - rnáng), de afvloeijing, het druipen.
decouperen, fr. (spr. —koe—), in stukken snijden; uitsnijden, getand maken
voorsnijden, b. v. een' bout; decoupé,
m. C(fl tUin, die in bloembedden van onderscheidene gedaanten is verdeeld.
decouragéren , fr. (spr. —koerazj'—,

Decourt, ii. fr. (spr. dekoer), Mere., korting op het bedrag cener rekening of facttiur ; decourtéren , korten, aftrekken, afdingen.
Decouvérte; f. fr. (spr. dekoewe'rt'),
de ontdekking ; decouvréren, ontdekken,
openbaren, aan den dag brcn8en, te kennen geven.
decouvertéren (v. li fr. couvert), den
omslag van den brief openen en egne
men.
decrasséren , fr. , schoon maken , reinigen.
decreditéren, fr., iemand van zijn eredie t, vertrouwen , aanzien of achting berooyen , zijn' goeden naam henadeelen,
krenken , verzwakken , in kwaden reuk
brengen ; de deugdelijkheid eener waar
verkleinen , verlagen.
Decreet , n. lat. (decrëtum , besloten,
besluit , V. decernre; pl. decrëta), ee ne
verordening , bepaling, beschikking der
overheid ; een regtsbesluit , raadsbesluit
of -bevel op eenzijdig aanzoek der partijen,
in tegenstelling met de beslissing na regterlijk verhoor der beide partijen (het
vonnis) ; decrëtum in Senãtu , besloten in
den raad ; ad decrëtum , naar de verordefling, de regterljke uitspraak ; decrëta,
pl., iflz. de besluiten en uitspraken der
pausen en kerkvergaderingen ; decrtum
adrniss7vum . een besluit omtrent het toelaten van een regtsmiddel ; cl. aliendndi,
een vervreerndings -besluit , een verlof der
overheid om eenig goed te vervreemden;
cl. ambitiösum, eene partijdige beslissing;
d. aulicum, z. v. a. kabinets-order (z. a.);
d. comminatoriurn , een besluit met bedrei
ging van straf; d. commTne , een gemeenschappelijk bescheid ; d. concess7vum,
eene uitspraak, waarbij een verzoek wordt
toegestaan ; d. confi rmatorum, een bevestigend besluit ; ci. Del, Let goddelijk
raadsbesluit ; d. de solvéndo, het verlof
der overheid tot uitbtaiing van zekere
gelden ; cl. interimisticurn, eene voorloopige bepaling der overheid ; d. marginãle,
eerie op den rand bijgeschreven bepaling;
d , ulterius, verdere , laatste bepaling;
decretãles [litterae] of decretãlen pauselijke besluiten op gedane aanvragen der
bisschoppen in kerkelijke zaken ; decretéren , nw lat., geregteljk besluiten, bepalen, vaststellen. hevelen ; gedecreteerd,
besloten, vastgesteld enz. ; decreteerkunst,
de kunst om een decreet op te Stellen;
decretst, fl1. een leeraar van het kerke
;
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lijk regt ; eig die regtsgeleerden in de
iiidddeeuwen, welke, steunendeop de decrëta (z. a.) der pausen , het canonieke
regt als grondslag Van alle staatsinrig
of -verhoudingen beschouwden,-tinge
In

tegenst. met legist ; decretörisch,

beslissend, uitspraak bevattend , vaststel
lend.
Decrem e nt , n. lat. (decreme'ntum), de
afneming, vermindering, het verval ; decreméntefl, pl. Algeb., de verschillen der
termen eener dalende of afnemende reeks.
decrepéren , nw lat., vervallen , afge
leefd worden ; deerepitüde, f. fr., de eleefdheld de hooge ouderdom ; zeer hooge
jaren ; bouwvalligheid , verval ; decreptus , rn. lat., een afgeleefd, stokoud man
decrepiet , afgeleefd , stokoud bouwvallig, den ondergang nabij.
decrepitéren , nw lat. (v. crepitãre),
knetteren , stuk knappen , met een' knal
of plof uiteen springen , gelijk het keukenzout op het vuur; decrepitãtie, f. Chem.,
knettering, welke zekere zouten, die weirug kristalwater bevatten , doen hooren,
wanneer men hen op gloeijende kolen
werpt.
decrescéren , lat. (decrescre) , afnemen , verminderen , kwijnen ; decrescendo,
it. (spr. dekresje'ndo) , Muz. , afnemend,
allesigs overgaande van hetforte tot piano
en pianissimo, 't welk men door het teeken > aanduidt ; decrescéntie , f. lat., de
afneming , verkleining.
Decreta, decretum , decreteren enz.,
z. ond. decreet.
decrottéren, fr., van vuil (crotte) reini-

gen, schoon maken, afborstelen, poetsen,
zuiveren; decrotteur, m. een schoenpoetser;
decrottoir, na. (spr. —todr), een schraap
ijzer, een werktuig tot reiniging der schoenen en laarzen vóór dc deuren; dcrottoire,
f. (spr. -todar'), een schoenborstel.
decrustéren, nw lat. (v. crusta, korst),
ontschorsen, den bast wegnemen, afschil
len ; reinigen.
Decubitus, m. nw lat. Med., het doorliggen der zieken.
decumatische akkers (lat. decumãtes
agri), tiendpligtig land, het land ten oosten
v. d. Rijn en ten noorden v. d. Donau, dat in
de eerste eeuw na Chr. door de duitsche
stammen ontruimd, door de Romeinen in
bezit genomen, en tegen opbrengst v. tienden aan Galliërs en rorn. veteranen werd
over gelaten. Tegen het vrije Germanië
werd dit land verdedigd door eenen muur,
die den naam van d u i v e 1 s m u u r droeg.
decumbéren, lat., zich neder leggen; decumbéntie, f. het liggen; decumbituur, f.
nw lat., de bedlegerigheid.
decunx, f. lat., een oud-rom. gewigt van
10 uncie, ook dextans geheeten ; van een
1

geheel.
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decupeihiren, nw lat. , afgieten afkia
decupe1ltie, f. de afgieting, klaring. -ren;
Decüplo (spr. —koe—), m. de grootste
goudrnunt voor de beide Siciliën sedert
1818, geldende 10 o n c et te it 30 d ti cati,
= 62 gI. 211 ct. innerl. waarde.
flecüplum, n. lat., het tienvoud, tienvoudige, tienmaal grootere ; decurIe, f. lat.
( decurta), een aantal of eene afdeeling van
tien, een tiental, onderafdeeling ; decuro,
m. Mil., een aanvoerder van 10 man, rotmeester; een tienman, landdrost of landregter in de rom. volkplantingen.
decurréren, lat., afloopen; decurréntie,
f. het a fl oopen.
clecussãtim , lat. (v. decussis , naam
van eene ronieinsche munt van 10 asses
waarde , welke met het cijfer X gemerkt
was) in den vorm van een St. Andries-kruis
of romeinsche tien (X) , overdwars, kruiswijs ; decuss5tie, f. Geom. Opt., de ontmoeting van lijnen en stralen, die elkander
kruisen, de snijding der lijnen.
Decussorum, n. nw lat. Chir., een werktuig tot nederdrukking van het harde
hersenvlies bij de schedelboring oft r e p a-

n atie.
dedaigneren , dedain, z. ond. dedîgne -

ren.
de dato, z. ond. datum.
dedecoréren, lat. (dedecorãre), onteeren,

schenden.
dedéren, z. ond. dedit.
dedicéren , lat. (dedicãre), toceigenen,
toewijden , opdragen b. v. een boek aan iemand; dedicãtie, f. de toeeigening, toewijding, opdragt; dedicáto, it., toegeëigend,

opgedragen.
dedignéren, lat. (dedIgnari) of dedaignéren (spr. —dénj—), niet verwaardigen,
fier vcrachten, versmaden ; beneden zijne
waardigheid of zijner onwaardig rekenen,
gering schatten ; dedignatie, 1. lat. (dedignatio), ofdédain, m ft. (spr. dedéng), trotsche verachting, minachting , versmading,
geringschatting, een honend, trotsch gedrag
of voorkomen.
dedit, n. fr. (spr. dec11), de herroeping,
terugneming van het gegeven woord, de gedane belofte.
dédit, lat., hij heeft gegeven of betaald;
ilerc.,
n
dedit U1 13
dedéren, of zijn
iets als betaald aanmerken , eene schuld

uitdelgen, doordoen.
Deditie, f. lat., de overgave, overlevering.
dedommagéren, fr. ( spr. dedomazjéren),
schadeloos stellen , de schade vergoeden;
schadeloos houden ; dedommagement, n.
( spr. —maazj'mdng), de schadeloosstelling,
schadevergoeding sehadelooshouding.
dedoubléren, fr. (spr. ouoe), MIL, een
regiment tot op de helft verminderen, albreken.
deducéren, lat. (deducre), afleiden, be-
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toogen, bewijzen, uit andere reeds bewezen die noch in persoon noch door een' zakvoerzaken of regten een bewijs afleiden; ook der op den bepaalden tijd voor de regtbank
verklaren, openleggen; dedüctie, f de af- is verschenen.
trekking, aftrek van eene som; elk bewijs,
Defaveur, f. fr., de ongunst, ongenade,
inz. eene uitvoerige ontwikkeling van de afkeerigheid; Mere., een ongunstige, germgronden eener zaak; Log., eene bijzondere ge prijs; dcfavorãbel, ongunstig, afkeerig
soort van bewijs; bij eenige wijsgeeren een
Deféct, n. lat. (defe'ctus v. deficre, outsystematisch bewijs , hetwelk iets uit de breken), een gebrek, feil, mangel, te kort,
hoogste grondstellingen der rede afleidt, bij b. v. aan eene kas, aan een boek enz., ook
andere zulk een, dat minder bewijskracht opening of gat; in defectu peccéreu , in
heeft dan de eigentlijke demonstratie cane zaak te weinig doen; deféct (als ad(z. a.), het bewijs uit de theorie; Jur., de ject.) , gebrekkig, onvolledig, onvoltallig;
meestal schriftelijke uiteenzetting v. een defectéren, nw lat., rekenfouten opzoeken;
regtspunt; de deductiin zijn deducti5nes defectéringde aanwijzing der gebreken; defacti, in zoo verre zij de waarheid eener fectio, lat., de afval, afvalligheid; defectief,
daadzaak tot voorwerp hebben, deductiönes gebrekkig, beschadigd, onvolledig; verba
juris, als zij de aanwezigheid van een regt defectva. Pl. Grain., gebrekkige werkwoor
betreffen; cleductio ad abszrdum, een be- den, z. verbum; defectuositeit, f. nw lat.,
wijs uit de valschheid, ongerijmdheid van de gebrekkigheid, onvolledigheid; deficit,
het tegendeel ontleend; d. innocentiae, het het ontbreekt, is er niet; een deficit, n. een
bewijs van onschuld; d. ratiönis, het bewijs te kort op eene som, het ontbrekende enz.
des aanklagers of beklaagden ; dedi.ctis in acne rekening; deficiënt, m. een te kort
deducéndis, na aftrek van hetgeen afge- komende, afvallige; een schuldenaar.
trokken moet worden , na behoorlijke of
defendéren,lat. (deftndre), verdedigen;
vereischte aftrekking; ook na bewijs van het defendemndus, m. de misdadiger of beklaagte bewijzene; dedüctis impe'nsis, na afge- de, die verdedigd moet worden; defentrokkene kosten of na aftrek der kosten; dent, z. v. a. defensor, z lager; defénders,
deducto aere aliëno, na aftrek der schulden.
Pl. eng., ofvereenigde Ieren, benaming der
defacto, z. factum.
democratische gezelschappen, die zich in
defacéren, lat. (defaecãre), van heffe,
1791 tot een geheel verbonden hebben, ter
droesem, moer (faeces) reinigen, zuiveren, handhaving en verkrijging van vrijheid in
louteren'; defaecãtie, f. de reiniging van het staatkundige en godsdienstige; in 1803
heffe, loutering; Med., de ontlasting der loste de verbindtenis zich op, doch haar
dreksto ffen ; (:hein. , de zuivering eener geest en doel leven voort en vormen de elevloeistof door de nederplofling van de dee- menten, welke O'Connell in de rep eallen, die haar troebel maakten.
associ a t i o n heeft zaamgevat ; defénsie,
defailléren. fr. (spr. defaij—) , in gef. lat. (defenslo), verdediging, tegenweer;
breke blijven, te kort schieten, den gestel- verdedigingsschrift ; defensie-hoek , Mil.,
den termijn verzuimen; defaillánce, f. de de strijkhoek , bestrijkingshoek ; defenso
tekortkoming; defaillánt, m. Jur., hij, die conscientzae, de staving van hetene men
in civiele zaken niet verschijnt en zich bij bezweren moet door andere bewijsmidde
default laat vonnissen.
len , de gewetensverwering; d. illicita,
Defaite, f. fr. (spr. defét'), de nederlaag, ongeoorloofde verdediging; d. licita , geoor
vernietiging van een leger.
loofde verdediging ; d. necessaria, nooddefalcren, doorgaans defalquéren,
weer ; d. ulterior , verdere verdediging;
lat. (v. faix, sikkel), eig. afmaaijen, met de defénsief beschermend, verdedigenderwijs;
sikkel, zeissen of zicht wegnemen; Jur., defensive , f. de verdediging, de verhou
vooraf korten, aftrekken, b. v. een aandeel ding als verdediger, in tegenst. met of fe nin de erfenis; clefalcãtie, f. de afmaaijing; 5 i v e; defensieve alliantie, f. een verdediJur. , het aftrekken , vooraf korten ; vgl. gend verbond ; defensieve en offensieve
falcidia quarta; defalco, m. it., de korting, alliantie, een verdedigend en aanvallend
verbond ; defensieve middelen, afwenaftrek van eene som.
dings-, verdedigings-, behoedmiddelen; dedefaméreu, 1. diffaméren, lat., van den
goeden naam berooven, onteeren ; clefaniã- fensieve oorlog, een verdedigingsoorlog;
tie, f. de eerroof, lastering; defameus, eer- defensieve wapens,wapens ter verdediging;
defensieve werken, beschuttingswerkcn,
roovend, lasterlijk.
defanéren,lat. (v.fanum, heilige plaats), defensionaal , nw lat., z. v. a. defensief;
defensionales, pl., verdedigingsschriften,
ontheiligen, inz. van gebouwen gebezigd.
bijzonderheden der verdediging; defenclefatigéren, lat. (defatgare), vermoei jen, afrnatten, moede maken; defatigãtie, sionaalgetuigen , getuigen ter ontlasting,
ten bewijze .der onschuld; defénsor , m.
F. dc vermoejenis, afmatting.
Default, m. (fr. dijaut, gebrek, mange l ), lat., een verdediger, beschutter, bescherJur., het niet verschijnen voor 't geregt; een mar, voorvechter, zaakgelastigde, zaakbevonnis hij default, een vonnis tegen hem, h artiger, pleitbezorger, advokaat ; defensor
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kort doen ; defraudánt, in. een smokkelaar,. sluikhandelaar,, belastingontduiker;
defrauclãtie, f. bet verborgen bedrog, de
sluikhandel , smokkelarij , de henadee li ng
van 's lands kas.
defrayeren , fr. (spr. clefreren) , vrij
houden, iemands gela, vertering, reiskosten enz. betalen; defrayeur, m. de vrijhouder, gelaghetaler.
defricéren , lat. (defricare), afwrij ven,
schuren.
defrioheren, fr. (spr. clefrisje'ren), bebouwbaar ïnaken , ontginnen , braakland
door bearbeiding in bouwland veranderen.
defrigescéren, lat. (defriqescre), af koelen, koud maken.
defringéren, lat. (c1efringre), breken,
in stukken breken.
de front, z. ond. front.
defrûctus, n. nw lat., datgene, wat hij,

bij wien een maaltijd op gezamentlijke kos
ten (pique-nique) gehouden wordt, daar
nog hijvoegt.
defrugéren , lat. (clefrugare), een veld
uitputten, uitmergelen.
Defter, perz. en turk. (= het gr. dip/ithera, pergament), boek, register , inz. over
de staatshuishouding ; defterdar , turk.,
defterbeg, perz., in. de titel des ministers
van fi nantiën in Turkije, ook defterdareffendi geheeten; zijne kanselarij heet defterchan; defteremini, m. de rijks -archiva-

rius.
defugiéren , lat. (defugre) , vlugten,
ontvlieden; defuga, m. de overlooper.
defunctorle, lat., oppervlakkig, in 't voorbijg an, onachtzaam, zonder er veel acht op
te slaan.
Defünctus, m. lat.,een gestorvene, overledene ; defuncta, f. eene overledene.
a

degagéren , fr. (spr. deghazj—) , ont-

slaan, ontbinden, bevrijden, vrij- oflos maken; zijn woord terug nemen; een' geheimen
uitweg aanwijzen , uit eene verlegenheid
helpen; degagé (spr. deg/mazjé) of gedegageerd, vrij, dwangeloos, ongedwongen, los,
vlug en buigzaam; openhartig, vrijmoedig,
rond ; degagement , m. (spr. deg/maazf mdng), de ongedwongeuheid, loslieid, dwangeloosheid enz.; het terugnemen van zijne
belofte; een geheime uitweg.
degarnéren, fr., ontblootcn, het boordsel,
versiersel van iets afnemen, het huisraad
wegnemen; Mil., eene vesting degarneren
baar van manschap, geschut en krijgsvoorraad ontblooten.
degat, n. fr. (spr. deg/zd), het onnoodig
verbruik; de verwoesting.
degner,m. lat., de ontaarde, -erbasterde,
van de deugd of het bloed zijner voorvaderen afgewekene; degeneréren (degenerdre),
ontaarden , verbasteren , slechter 'worden,
verwilderen; degenerescént, nw lat., outaardeud; degeneratie, lat. f, of degeneres
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lat. f. de ontaarding, verbaste-

ring.
deglubéren, lat. (degiubre), ontschorsen, van bast of schors ontdoen, afstroopen,
villen.
deglutéren, nw lat. (v. 91u17re), dmior slikken, doorzwelgen; deglutitie, f. de doorzwelging, het slikken; cleglutitlo inspedlla,
de belette doorzwelging.
degoirnnéren, fr., ontgomrnmn, de zijde
van gom ontdoen; degominage, f. Ii'. (spr.
deg/momdazj') . de ontgomming, het uitkoken van de gom uit de ruwe zijde.
degorgéren, fr. (spr. cleghorzj—) , reinigen, opruimen, eene verstopping wegnemen,
doorspoelen, doorsteken, ruimen.
Degout, m. fr. (spr. deg/zóe), de afkeer,
tegenzin, afschuw, walging, het afgrjzen,
verdriet; degoutéren, tegenzin, afkeer, walging enz. inboezemen ofverwekken, afkeerig maken, afschrikken; walgen; verdrietig
worden ; degoutant (spr. deg/moetdng), walgelij k, wansmakend, onuitstaanhaar, hoogst
onbehagelijk, verdrietig.

de grace, z. grace.
degradéren, lat. (degradare), verlagen,

van ambt ofvaardigheid ontzetten, een' lager' rang ofgraad geven;schenden, onteeren,

bederven; degradatie, f. de verlaging, outzetting van eene waardigheid, eene plaats
enz. , vernedering ; vermindering, bederf;
Ithet., trapswijze verzwakking van de kleuren, het licht.
degraisséren, fr. (spr. deg/trés—), ontvetten, van de vet- of smeerdeelen bevrijden,
reinigen, smeervlekken uitdoen.
degravéren, lat. (clegravãre), bezwaarlijk vallen, lastig zijn, drukken.
de gravi causa, lat., uitgewigtigen grond,
wegens eene gewigtige oorzaak.
Degré, m. fr., trap, graad, rang.
degreéren, fr. Mar., onttakelen, afakelen.

Degrés n. lat. (degressus), de afdaling,
afwijking, het weggaan.
deguiséren, fr. (spr. —ghiz—), verkleeden , vermommen ; verbergen verheelen,
ontveinzen, verbloemnen; deguisement, n.
( spr. —g/ziez'mdng), de vermomming, verkleeding; ontveinzing , bemanteling ; de
mom, schijn, dekmantel.
deguléren, lat. (clegulare), door de keel,
den gorgeijagen; verworgen; degulator, m.

een brasser, slampamper.
degustéren , lat. (deçjustãre) , proeven,
uitvorschen.

de gustibus non ect disputant/urn, zond.
gustus.
Dehiscéntie, f.

nw lat. (v. h. lat. de/li,r-

cJre, barsten, splijten) , het openspringen
van een zaadhulsel.
de /modiérno die; lat., van 0f01) den dag
van heden, van den huidigeri dag.
dehonestéren,

lat. (c1ehonestre), ontee-
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fidi, beschermer des geloofs (z. a.); d. necessarus, een geregtelijk aangestelde verdediger of advokaat ; d. voluntaru , een
vrijwillige verdediger of zaakvoerder; defensöriseh, verdedigend, verdedigencierwijs.
deferéren (v. h. lat. cleferre), aangeven,
aantoonen; verleenen, opdragen, toekennen,
b. v. waardigheden; een' eed opleggen, op
een' eed vorderen; ook bewifligen,inwilligcn,
den voorrang geven (uit eerbied); genoegen
nemen , toegeven , toestemmen, b. v. een
verzoek ; zich onderwerpen (aan iemands
oordeel); deferent, m. de afvorderaar van
cenen eed, hij, die een ander op eenen eed
vordert; ook een aangever; op munten: het
teeken van de plaats der stempeling of des
muntmeesters; Astr., oudtijds de loopbaan
eener planeet; deferéntie, nw lat., of defe
rence, fr. (spr. —rdnqs'), inschikkelijkheid,
toegevendheid, goedwilligheid,gehoorzaam
heid (uit achting en ontzag); de aanbrenging, opdraging.

bepaald begrip; het voorwerp, dat naauw
keurig bepaald moet worden; definUe, uitdruk lijk, duidelijk ; definitie, f. de bepa
ling, begripsbepaling, verklaring, duidelijke
omschrijving ; definitlo genetica , oorsprongsverklaring; def. nominãlis, naains
def. reãlis zaakverklaring; clef-verklaing;
verbãlzs, woordverklaring; definitief (definitivus, a, urn), als adverb. ook definitive,
beslissend, bepaald, onveranderlijk, onher
roepelijk; definitieftractaat, n.een eindverdrag, slotverdrag; definitieve vrede, de ten
volle gesloten vrede, volkomen vrede, eindvrede ; definitief vonnis, def1isitva senten
het eindvonnis; definitor, ni. eig. de-tia,
bepaler ; een opper-ordesgeestel ijke, mede
opziener eens kloosters; definitorium , n.
nw lat., eene vereeniging van monniken, uit
eene orde gekozen om het hoofd in de aangelegenheden der orde hij te staan; de vereeniging der eerste geestelijken van een
land tot onderzoek en keuze der aantestel
len leeraars.
detlagréren, lat. (de)lagrare), af- of uitbranden, door vuur reinigen; deflagrtie,
f. Chem.,de ontploffing, scheikundig verschijnsel, hetwelk bestaat in eene snelle
verbranding, met eene levendige vlam. groote hitte, en meer of minder doch dikwijls
herhaald geruisch gepaard. Men gebruikt
deze uitdrukking hoofdzakelijk, wanneer de
spraak is van zeer brandbare stoffen, b.
deflagratie van den phosphorus, van het
buskruid; deflagrator, m. een galvanische
toestel van buitengemeene werking ten
opzigte van de daarmede verbondene lichts
ontwikkeling.
deflecteren, lat. (deftectire), afwijken,
afwenden; deflexie, f de afwending, afwijking; deflectie van het licht, de buiging
van het licht of de afwijking der lichtstralen
van hunnen regten weg.
defloréren, uw lat. (defiorace, eig. van
den bloesem berooven), onteeren, schenden,
verkrachten, ontmaagden; deflorãta, f. eene
ontbioemde , onteerde, geschondene enz.;
defloratie, I'. de ontbloeming;oneig. de oateering , verkrachting, schending eener
maagd , maagdensehennis , ontmaagding;
de fl orator , m. een maagdenschender,
-verkrachter.

defervescéren , lat. (defervescre) , af-

koelen, koud worden; defervescéntie, f. het
langzamerhand koud worden.
DefI , rn fr., de uitdaging tot een tweegevecht, een veetebrief defiëren, iemand
niet vertrouwen, hem mistrouwen, wantrouwen; uitdagen, trotseren, het hoofd bieden,
tarten; defiance, f. (spr. defidngs'), het mistrouwen, wantrouwen, de argwaan; defiant,
wantrouwend, argwanend; defiatörisch, nw
lat., uitdagend.
cleficiens hyperbola , m. lat.-gr. Math.,
eene kromme lijn van de Bde orde met
slechts eene asymptot e; deficiens numrus, een getal, waarvan de som der deeiers , zoo enkelvoudige als zamengestelde,
minder dan dat getal bedraagt.
Deficit, deficient, z. oud. defect.
defiéren, z. oud. defi.
defiguréren, nw lat., wanstaltig maken,

misvormen, mismaken, verminken; defigurãtie, f. de misvorming,mismaking, verminking; wanstaltigheid.
defiléren, fr. (defiler, v.file, rij; lat. f1lum, draad), Mil., in smalle gelederen of met
een klein front in parade optrekken; achter
elkander door eene engte trekken; defilé,
een naauwe doorgang, smalle weg, pas,
bergpas, iedere plaats, welke de troepen alleen met smal front kunnen doortrekken,
zooals bergkloven, digL bewassen bossehen,
dijken tusschen poelen en moerassen, bruggen over breede rivieren, dorpen, die niet
om te trekken zijn enz.; defilement, n. (spr.
—many), Fort., het beveiligen van een of
ander werk voor het bestrijken van het geschut; Mil., liet voorbijtrekken in colonnes,
defileren.
definieren , lat. (clefinire, eig. begrenzen), onderscheidend verklaren, bepalen,
een naauwkeurig bepaald begrip van cciie
zaak geven; definitum, n. een naauwkeurig
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dejiuviurn capillörum , n. lat., z. v. a.
alopecie (z. a.).
defcederaliséren,

nw lat. , van een verbond aftrekken, vgl. fcederaliseren.
deform, lat. (defórmis), wanstaltig, misvormd, leelijk; deformiteit, f. dé wanstaltigheid, misvormdheid ; deformeren (deformãre), misvormen, leelijk maken, verminken ; deformãtie , f. de misvorming,
verminking.
defraudéren, lat. (defraudare), heimelijk bedriegen, smokkelen, de belastingen,
tollen en accijsen ontduiken, het land te

DEiONTEPEN.
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ren, beschimpen ; dehonést onweIvoeçeIjk,
slecht.
dehontéren , fr. (een woord van Corn ciiie) , schaamteloos maken ; de/tonté,
schaamteloos.
Dehors, pl. fr. (spr. de/i4r), de huitenzijde , buitenkant , de uiterlijke schijn , het
voorkomen; de naast omgevende voorwerpen
van een standpunt; Fort., de buitenwerken

zweren, bezweren, inz. vaisch zweren, mein
eedig worden.
Dejeuner of dejeuné, n. fr. (spr. dezjeuné; ontstaan uit het mid. lat. disjejunium,
d. i. verbreking, opheffing v. h. vasten, outnuchtering; van daar ook di n e r), een outbijt, ochtendeten, ligte avondmaaltijd; ook
een ontbijtservies, een stel koppen, schoteltjes enz. om een ontbijt voor te dienen; dejeuner â la fourcitette (spr. —foersje'tt'),
een vork-ontbijt , koud voorrriiddageten,
waarbij vleesch, visch enz, wordt opgedischt;
dejeuner -diner (spr. —dine) of dejeuner
dinatoire (spr. —todar'), een groot ontbijt,
dat de plaats van middagmaal moet vervangen, middag-ontbijt ; dejeunéren, ontbijten, ochtendmalen.
dejiciéren,lat. (dejicre), nederwerpen,
uit de bezitting drijven, uitstooten, verwijderen; dejéctus, m. een uitgedrevene, verstootene; dejéctie , f. Jur., de uitstooting,
verstooting ; Med., de lozing der drekstoffen;
in het meervoud noemt men de drekstoffen
zelven dejeçtiën; dejectorum, n. nw
lat. Med., een afvoerend middel ; z. laxatief oud. lax.
dejure, z. jure oud. jus.
Deka—, zie deca.
Delabrement , n. fr. (spr. -br'mdng),
de vervallen, verwaarloosde, bedorven toestand, het verval ; gedelabreerd , vervallen, bedorven, in sleehten staat.
Delacrymãtie , I'. lat., de tranenvioed.
Delactãtïe , f. nw lat., het spenen van
eenen zuigeling.
Delai , m. fr. (spr. - le), het uitstel,
verwiji , de opschorting, vertraging ; Jur.,
de termijn , dc bepaalde tijd ter verrigting van iets.
Delaissement , n. fr. (spr. -léss'mdng),
Jur., de overlating, afstand, b. v. van een'
pand wegens eene hîpotheek ; hulpeloosheid , verlaten toestand.
Delal, m. perz., een makelaar.
delamentéren, lat. (dela rn entãri), beweenen, beklagen, bejammeren.
de lana cap 7 7na , lat. , om geitenwol,
geitenhaar (twisten) , d. i. over eene onbeduidende zaak van geene waarde strijd
voeren.
delapidéren, lat. (delapldãre) , van
steenen zuiveren.
Delâpsie, f., de uitzakking van dc
baarmoeder.
delardéren, fr. Arch., de benedenkant
van eenen steen schuin afstooten, afronden, scherpen.
delasséren , fr. , uitrusten van de vermoeijenis, zich ontspannen, uitspannen, ver-

van eene vesting.
dehortéren , lat. (de/tortãri) , afraden,
ontraden; dehortãtie, f. de afrading, ontrading ; dehortatorum , a. een afradings
-schrijven.
Deïcida, m. lat. (v. Deus, God), Th eol.,
de godsmoord. de ter dood brenging van J.
C. door dc joden ; dec5Ia, in. een vrome,
godgewijde; deïcólisch, nw lat., een' cenigen God aanbiddend; deïficéren, deïfiéren,
nw lat., vergoden , goddelijke eer bewijzen;
boven alles verheffen; deïficãtie, f. de vergoding, vergoddelijking; delfiek, fr. (de'ifi
que , een woord v. ll a r o t) , voortreffelijk,
goddelijk, wonderschoon; delformiteit, f.
nw lat., de gelijkvormigheid met God; del
gratia, z. ond. Dens.
deïnclinant, nw lat., afwijkend.
de industria, lat., met opzet, opzettelijk.
Deinösis, f. gr. Log., vergrooting, over-

drijving.

de intégro, lat., op nieuw.
Deïpära, f. nw lat. Theol., de godharende, de moeder Gods.
Deipnon, n. gr., de hoofdrnaaltijd der
Grieken, die doorgaans tegen zonnenondergang werd gehouden en waarvan visch,
vleesch en eene melkspijs de hoofdbestanddeden uitmaakten ; deipnosophist, m. gr.,
een dischredenaar, tafelspreker, iemand, die
hij het eten geleerde gesprekken voert.
Deisidmmonie, f. gr., ontzag en vrees
voor de goden, de dmnons; bijgeloof, gewetensangst, heilige vrees.
Deismus, n. nw lat. (v. Deer, God), het
godsgeloof, de godsleer, de leer van hen, die
het aanzijn van God enkel uit verstandsgronden, niet uit de openbaring erkennen;
het redegeloof; deist, m. (nw lat. deïsta, hij
sommigen één met t eIst, hij anderen, ook
bij K a n t, daarvan onderscheiden ), een godbelijder, hij, die wel aan eenen God, maar
niet aan eene openbaring gelooft ; vgl.
t e s ; deïsten of vrij denkers, in de 1 7d
en 1 8de eeuw eene rij van mannen, meest
Engelschen, die op den grond van vrij onderzoek de natuurlijke godsdienst wilden
verheffen, en daardoor de voorloopers van
het ratio e alismus waren; deistisch, die
leer betreffende, toegedaan; delteit, f. lat.,
de godheid ; deiviriel , nw lat.., godmen
schelijk.
Dejecti , dejectus enz. , z. oud. deji

-eirn.
dejeréren of dejuréren, lat. (dejerãre),
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kviikken ; delassement, n. (spr. -maag),
de verademing, verkwikking, ontspanning,
het uitrusten.
Delãtie, f. lat. (delato), de aangifte,
aanbrenging, aanwijzing, bij de overheid,

DELAVEREN.

DELICTUM.

verklikkerij ; delata hereditas , eene toegevallene (maar nog niet werkelijk ver
erfenis ; delatio hereditátis, de-kregn)
toewijzing, overdragt der nalatenschap aan
den naast daarop regthebbende ; delãtor,
fr. délateur, m. een aanbrenger , aangever, verklikker, geheime aanklager ; delatorisch , verklikkend , verraderlijk ; ook
lasterlijk, valsch beschuldigend.
delavéren , fr., de kleuren te zeer ver
te-zwaken,vrsch;gdlae,
bleek van kleur (bij schilders en juweliers.
delayéren , fr. (spr. deléj éren) , vloeibaar maken door water enz., verdunnen,
inroeren , beslaan.
del credére , it. Mere., op trouw en geloof, op crediet ; borgtogt bij verkoop van
-goederen, bij wisselzaken inz. ; ook de
verborgtogte som ; del credere staan, zie
ond. credere.
del certo (spr. --- tsjerto), voorzeker,
waarlijk; del continuo (spr. —noeö), in
eens door ; dele, lat. (v. delére, iiitdel!yen,
vernietigen), delg uit! wisch uit! delectur,
neen delge uit, neme weg, letters en woorden, inz. op de drukproeven (wordende
dit woord dan tot dr. verkort); deleátor,
n. het weglatingsteeken ; deleterïum, n.
nw lat., Med., eene leven vernietigende,
vergiftige stof; deletérisch , verwoestend,

vegen, uitwisschen, uitdelgen wat geschreven was.
delestéren , fr., den ballast uitladen ,
uitschieten ; delestage , fr. (spr. --td azj' ),
het uitladen van den ballast uit een schip;
ook hetgeen voor de vergunning daartde
moet betaald worden.
Deleterium , deleterisch , z. ond. dele.
Deli, m. turk. (eig. dapper, moedig,
als subst. held enz.) , de lijfwacht van
een' turksch' opperbevelhebber , ligte rui terij ; deli-baschi, de aanvoerder dier rui terij .
Delia, f. bijnaam van Diana (z. a.),
naar het eiland Delos.
deliábel, nw lat., ontbindbaar , oplos
-bar,
aflosbaar.
delibatio hereditc tis, Jur., de vermindering eener nalatenschap.
delibéren, lat. (delibáre), even proeven, sipperlippen.
deliberéren , lat. (deliberáre), raadslagen, beraadslagen, overleggen, overwegen,
in beraad nemen; ad deliberdndum nemen , iets in overweging nemen ; deliberrandi spatium, ' z. spatium; deliberatie, f.
beraadslaging
e
, overweging, het beden
ken ; het genomen besluit.
delibréren, lat. (delibráre), ontschorsen, schillen, pellen.
delicaat, lat. (delicï tus), teeder, fijn,
net, lief en aardig ; gevoelig , prikkel
9 werkelijk , omzigtig te behande--bar
len , kiesch, teeder van ooren, fijn gevoelend ; welsrnakend , lekker, heerlijk van
smaak ; ook bedenkelijk, moeijelijk, hagchelijk; een delicaat mensch , een wee-
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vernietigend, vergiftig; del cuóre (spr.
--- Icoore), van harte, hartelijk.
delectéren, lat. (delectáre), vermaken,
verlustigen, verheugen, pret hebben ; delectátie, f. de verlustiging, verkwikking,
laving, uitspanning, lust.
Deléctus, m. lat. (v. delig re), de keur,
uitlezing.
delegéren , lat. (delegare), afzenden,
afvaardigen ; overdragen , afstaan , overwijzen, b. v. een regt, eerie schuld enz. ; delegánt , m. de opdrager van een werk,
eene taak ; ook de aanwijzende schuldenaar, die zijnen schuldeiseher eene schuld
bij Benen derde afstaat; dele --vordeing
gatarius , m. nw lat., de schuldeischer,
die op eene schuldvordering bij eenen derde
wordt verwezen ; delegátus , delegaat of
gedelegeerde , m. lat. , een afgevaardigde;
ook de aangewezen schuldenaar ; gede-

keling , kleinzeerig mensch , wittebroodskind; delicatulus, m. een lekkerbek,
verwijfde ; delicatesse , f. fr. , de teederheld, fijnheid , kieschheid, fijne inschik
ook de-kelijhd;têrgvoei
lekkernij , het lekkerbeetje ; de netheid,
sierlijkheid ; de zwakheid, weekelijkheid,
overgevoeligheid , vertroeteldlieid; scherp
schranderheid ; delicatissimo,-zinghed,
allerf ginst, - liefst, - lekkerst enz.; delice, f.
fr. (v. h. lat. delicia), iets kostelijks, liefelijks, aangenaams , heerlijks ; de wellust,
geneugte, het vermaak, de vreugde, ver
heerlijkheid ; delicieus , koste--lustign,

Delenimént, n. lat. (delenimentum) ,
een middel tot verzachting, stilling; vleie nde woorden, liefkozingen.
deleren, lat. (delére , vgl. dele) , uit-

lijk, liefelijk, hoogst aangenaam, aanvallig.
Delíctum , n., pl. delicta , lat. (van delinquëre, feilen , iets verzien), een ver grijp, wanbedrijf, eene overtreding van
wetten , Bene euveldaad , misdaad ; delicta
concurrentia, verbondene, zamentreffende
misdaden, b. v. roof met moord ; delietór, m. de misdadiger ; delictum atrox,
eene zware, afschuwelijke misdaad ; d. consurnzrrcátur eene geheel volvoerde mis
d. culpósum , eene door achteloos-da;
begane overtreding ; d. dolósum, een-heid
met kwaad opzet begane wandaad; d. ec-

legeerden, Jur., regters, die ter beoordeeling van eene zaak bijzonder zijn aangewezen ; delegatie , f. (lat. delegatio), de
afzending, afvaardiging, de aangewezen
personen om iets te onderzoeken ; Jur.,
de overwijzing der schuld, afstand eener
schuldvordering, aanwijzing van betaling
eens schuldenaars op een' anderen schuldenaar met inwilliging van den laatste.

DELIGATIE.

clesiasticum , een geestelijk of kerkelijk vergrijp, d. i. welks onderzoek voor
de kerkelijke overheid behoort ; d. extraordinarium , eene buitengewone overtreding, zulk Bene, welker bestraffing aan
het goedvinden des regters is over gelaten ; d. innominátum , een bij de wet niet
genoemd wanbedrijf; d. leve , cene ligte
overtreding ; d. nominátum , een bij de
wet genoemd wanbedrijf; d. occultum
een heimelijk, verborgen wanbedrijf; d. ordinarium , een vergrijp , waarop in regten eene vasthepaalde straf is gesteld ; d.
privátum , een vergrijp, dat met eene privaatstraf is bedreigd, d. i. met zulk eene,
die de benadeelde tot zijn eigen voordeel
kan eischee ; d. privilegiáturn, een ver
dat wegens bijzondere omstandighe--grijp,
den zachter wordt bestraft dan andere van
dezelfde soort; d. proprium, een wanbedrijf, dat slechts zekere personen kunnen
begaan; d. publicum, eene met opent
straf bedreigde overtreding, d. i. met-lijke
eene straf, die de Staat den misdadiger
ten beste van het geheel oplegt ; d. quaildat wegens bij
ft cátunt, een vergrijp,bestraft
wordt dan-omstandigher
andere van dezelfde soort; d. reiterztum,
een bij herhaling gepleegd wanbedrijf; d.
seculãre, een door den wereldlijken regter
te straffen wanbedrijf.
Deligátie , f. nw lat. Chir., de af binding, onderbinding, ook het verband, de
omzwachteling; deligatuur, f. het af- en
onderbinden.
Delimitatie , f. nw lat. , de grensbepaling.
deliniéren , lat. (delineãre), teekenen,
ontwerpen, schetsen; delineávit (afgek.
del.), hij heeft liet geteekend (op teekeningen en plaatwerk); delineánt, m. een
teekenaar , de ontwerp- of schetsenrnaker;
delineátie, f. de teekening, afteekening,
het ontwerp , de schets , grondteekening.
Deliniment, z. deleniment.
delinqueren, lat. (delinquere, vgl.
d e 1 í c i, u m ), Jar., overtreden, eene misdaad begaan ; delinquént, ni. (lat. delínquens), een in hechtenis genomen overtreder , boosdoener, misdadiger, arme zon
-dar.
deliquescéren,lat.(deliquescére), Chem.,
vervloeijen, door de vochtigheid der lucht
vloeibaar worden ; deliqueseént, vervloeiend , wegsmeltend ; deliqueseéntie, f. de
eigenschap van zekere ligchamen , b. v.
van zouten, om te vervloeijen ; deliquium
n. een chemisch vervloeijen ; deliquium
animi , onmagt.
deliréren, deliriéren , lat. (deliráre ),

verward spreken, verstandeloos, waanzinfig zijn , ijlen , raaskallen ; delirátie , f.
of delirium, n. de waanzin, waanzinnig
geestverwarring, het raaskallen. ijlen;-heid,
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delirium tremens, Med., de ijlhoofdig heid met beving (van zuipers).
Delisch probiêma, n. (deliácum problë na, zoo geheeten naar het eiland
Delos, nu Dili), het in de gr. oudheid
beroemde €f corn. vraagstuk : de zijde vah
eenen teerling te vinden, we lks inhoud
tweemaal grooter is dan een andere gegeven teerling of cubus; de oplossing
daarvan door meetkunstige constructie (in
de oudheid vergeefs beproefd) heeft veel
tot de uitbreiding v. h. gebied der meetkunde bijgedragen. Is de zijde eens teer
dan is die eens dubbel zoo groo--lingsa,
ten =1,259921 a.
Delitescéntie , f. (v. h. lat. delitescére,
zich verbergen), Med., het ganschelijk ver
gezwellen, uitslag, enz. zon--dwijneva
der eenig spoor of gevolg na te laten, in
tegenstelling met metastasis.
delivréren , fr. , bevrijden , verlossen ,
uitredden ; uitleveren ; over-, afleveren ;
delivraison , fr. (spr. — wrezong ), de levering, terhandstelling ; delivrance , f.
(spr. — wrangs'), de bevrijding, verlossing;

uitlevering, overlevering.
delogeren, fr. (spr. —zj—), verdringen,
verdrijven, verjagen, b. v. iemand uit eene
woning, den vijand van zijnen post enz. ;
uittrekken , aftrekken, de plaats ruimen,
opbreken van krijgsvolk; verhuizen ; delogement , n. (spr. — .zj'mang) of delogering, f. het -uit -, aftrekken , de aftogt ,
b. v. van troepen ; het verdringen, uitdrijven ; de verhuizing.
deloyal , fr., onregtmatig , onredelijk,
trouweloos, woord.breukig, arglistig.
Delphijn, m. lat. (delphin en delphinus;
gr. delphmn), de dolphijn, dolfijn, een wal vischachtig zoogdier, dat in de beide ka ken tanden heeft, en in vele soorten in
alle zeeën , doorgaans troepsgewijze, gevonden wordt; de bekendste zijn de gewone
of tuimeldolphijn (delphinus delphis) en
de bruinvisch (delphinus phocaena). De
eerste is de eigentlijke delphinus der

Ouden, waarvan zij allerlei sprookjes vertelden (onder anderen waren zij de boden en
dienaars v. Neptunus) ; Astr., een sterre beeld aan den noordel. hemel, nabij den
adelaar; delphinus, lat., z. v. a. dauphin
(z. a.).
Delphinium, n. nw lat. (v. het gr. delphin on), de ridderspoor, eene plantensoort;
luis- of staverzaad (delphinium staphisagria, L.); delphinïne of delphne, n. een
bijzonder alkaloide , in de zaden van die
plant bevat, waarvan wigtje den sterksten

hond binnen weinige uren doodt.
Delphisch orakel, n. eerie godspraak (z.
orakel) te D ei p h i in Oud - Griekenland ,
die in hoog aanzien stond en lang den naam
van onfeilbaar had ; van daar oneig. een
geleerde, wiens oordeelvellin g en, uitspraken
31
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enz. veel invloed hebben en voor velen als
rigtsnoer en regel gelden ; zoo wordt b. v.
lingo de Groot soms het delphisch
o ra k e l geheeten, waarvan men, om zijne
geboortestad D ei ft, wel eens het d e 1 f t s c h

der plaats., waar een schip zich op open zee
be vindt, het bestek; demarcatie- cordon, n.
de grens- of scheidingsketen; demarcátielijn, Mil. , de door twee of meer strijdende
partijen vastgestelde grenslijn , die gedru.rende een' bepaalden tijd, b. v. een' wapen stilstand, niet mag overtreden worden; ook
de grenslijn, door paus Alexander V1 door
den oceaan getrokken. om de heerschappij
der Portugezen en Spanjaards hare bepaalde
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orakel heeft gemaakt.
Delphys, f. gr. Anat., de baarmoeder.
Delta, n. de grieksche D (J); het drie
deltavormig eiland, dat door de-hoekigf
armen des Nijls in iNeder- Egypte gevormd
wordt; deltoidisch (gr. deltoeidés) of deltavormig, driehoekig, de gedaante eener delta hebbende ; deltoïdëus , m. Anat., de
deltaspier, driehoekige arrnspier.
deluderen , lat. (deludére) , bespotten,
voor den gek houden, den draak steken,
bedotten , misleiden ; deludábel, nw lat.,
aan misleiding onderworpen; delusie, f. bespotting.
deluéren, lat. (delu

ére), afspoelen, afwas -

schen.
delüsie, z. ond. deludéren.
Demagoog, m. gr. (v. demos, volk, en
dein, leiden), een volksleider, volksmen -

ner, aanvoerder van eene volkspartij ; (met
het bijbegrip van verachtelijkheid:) volks
-verlid,opstkanrjveoikecring der gevestigde orde van zaken ;
demagogie, f. de volksleiding; volksverleiding; het streven naar heerschappij in eene
volkspartij ; deniagógisch , volksleidend,
volksverleidend enz.; demagogismus, n. de
r ondstellin en der demagogen.
demain. fr. (spr. d'nu ng), morgen; a demain . tot morgen ; dernain matin (spr.
---nniaténg), morgen vroeg; demain au soir

(spr. —o soar), morgen avond.
demanchéren , fr. (spr. --mangsj--) ,
Muz., de linkerhand aan de viool uit hare
natuurlijke plaatsing brengen; met de hand
over de greep reiken om scherper toonen

voort te brengen.
demandéren , lat. (demandáre) , over
dragen, opdragen, toevcrtrouv - en; demandábel, nw lat., vorderbaar; demandánt, ni.
nw lat., de klager, eischer; demandatie,1.

cie opdragt , last ; demande , f. fr. (spr.
---maagd') , de vraag , het verzoek , de
bede.
dernanteléren , fr., onthullen, openen,
doen springen, de muren eener vesting afbreken, slechten.

Demarcatie, z. ond. demarquéren.
Demarche, f. fr. (spr. demársj' ), de gang,

wijze van gaan; handelwijze, gedrag, wan
del ; demarches, pl., maatregelen; demarches doen , stappen doen , maatregelen
nemen.
demarquéren

(het naast v. h. fr. démarquer, doch dit oorspr. V. L. duitsche merk,

m a rk), teekens of snerken zetten, grenslij nee trekken, afpalen, afperken, afbakenen;
demarcatie, f. de begrenzing, afpaling, afbakening; Mar., de bepaling; of berekening

grenzen aan te wijzen;
pen, grenstroepen.

demarcatie -troe-

dennasquéren, fr. (demasquer, vgl. masker), ontmaskeren, de mom afnemen, ont-

sluijeren, ten toon stellen; Mil.. ontblooten,
b. v. eene batterij demasqueren, hare bedekking wegnemen en haar zoo in staat

stellen om te vuren.
dematerialiséren, nw lat., vergeestigen,
van het materialism us (z. a.) afbrengen.
Demêlé, n. fr., een kleine twist, geschil,
strijd., Bene oneenigheid, kibbelpartij ; de-

verwarde zaken uiteen doen, uit
scheiden, ontwikkelen, ontwarren;-zoekn,

mêléren,

met iemand wat te demeleren hebben,

iets met hem uitstaande hebben een geschil
met hem af te maken hebben.
demembréren , mid. lat. (desnembrare,

membrum , lid) , ontleden, in stukken
breken, verdeelen; demembrement, n. fr.
(spr. desnangbr'máng), de verdeeling, ver

V.

-brokeling,utm.
(spr. --naazj'mdng), de verhuizing, het ontruimen, aftrekken.
demenéren [zich], fr. (se démener), zich
hevig bewegen , levendige, wilde gebaren
Demenagement , n. fr.

maken.
Démens , m. lat. ,

een onzinnige ; de-

xnentia, f. onzinnigheid.
Dementi, n. fr. (spr. demangti), de beschuldiging van eene leugen, cle logenstraffind; de tegenspraak met zich-zelven, de
beschaming over eene mislukte, haar doel
niet bereikende daad; iemand een dementi
geven, hem de onwaarheid aantoonen, hem

logen straffen, tegen spreken; zich - zelven
zich tegen spreken, met
zich - zelven strijdig spreken of handelen;
zijn woord terug nemen of niet houden; dementéren, logen straffen, w ederleg en; tegen spreken.
demeréren , lat. (demerëri) , zich verdienstelijk maken, verdienen; demerént,
m een verdienstelijke, hij, die zich verdien
maakt.
-stelijk
Demente , f, fr., het wangedrag, het
strafbare in eene daad.
Demëter, f. gr. Myth., (Ie godin van den
landbouw, bij de Romeinen Ceres (z. a.);
eendementi beven,

a. cererium (z. a.).
demeu bleren , fr. (vgl. meuble) , het
huisraad wel; nenien, ontruimen; demeuble-

demetráum, z• v.
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ment , n. (spr. --mdng) , het ontruimen
cener woning van hu'sraad.
Demi - air, m. fr. (spr. --ér), z. demi volte ; demi -amplexicaulisch, ook semien herai- amplexicaulisch (z. h. laatste);
demibastion, f. fr. (v. demi, half), Fort.,
half bastion half bolwerk (eene face en een
flan c) ; demifortune, f. fr., eig. een halffortuintje, een rijtuig met een paard, een
hol -span;demihol,f.Mra
linnen. eene fijne soort v. lijnwaad,-landsch
dat in Picardië wordt gemaakt; demijeu, m.
(spr. --zjeu), Muz., halfspel, halfluid spel,
tussehen sterk en zacht in ; demilune, f.
Fort., eene halve maan, een buitenwerk,
waarvan de keel naar Bene halve maan gelijkt of korte afgestompte flanken heeft; z.
V. a. ravelijn; demimesure, f (spr. s als
z), halve maatregel.

eenen staatsvorm; een volksvriend, vrijburg-er , vrijheidsvriend ; democratisch, vrij burgerlijk, tot de volksregeringbehooreude;
demovratiséren, vrij burgerlijke gezindheden koesteren en uiten; democratísmus, i .
de vrijburgerzin; het aankleven der volks-

Deminutief, z. diminutief.

Densiparallèle, f. fr. Fort., dat gedeelte
der loopraaf, dat parallel loopt met het
front v. d. aanval; demiqueue, f. Mere., eene
ton van 240 tot 260 parijsche pinten of
223,44-242,06 ned. kan; demisappe, f.
fr., eerie halve loopgraaf; vgl. sappe; demi soupir, m. (spr. --soept'er), Muz., eene acht
-steru.
demíssus, lat. (v. demittére, neder laten),
bescheiden , ootmoedig, kleinmoedig ; demissie , f. vriendelijkheid jegens geringeren; bescheidenheid, ootmoed; ook z. v. a.
dimissie (z. a.); demissionair, in. (fr. demissionaire), de ontvanger van afgestane
goederen, hij, tot wiens voordeel men iets

afstaat.
Demiteinte, f. fr. (spr. tengt' ), de halfschaduw hij plaatsnijders ; Piet. , middel
halftint (mezzo tinto, it.); demitour,-kleur,
m. (spr. --toer), Mil., eene halve wending,
halve omdraaijing van het lijf, zooals b. v.
bij het refits om ! links om ! demivolte, f.
of demi -air, m. eene der zeven bewegingen
V. h. paard, halve zwenking.
Demiurg, m. gr. (demiurgós, v. démos,
volk en ergon, werk; eig. wie het volk aan
nuttig werk zet), een werkmeester, kunstenaar, architect; een volksregent, de hoogste
overheidspersoon in verscheidene gr. staten ; ook God , als opperbouwmeester des

heelals, wereldschepper.
demobiliséren, barb. lat. Mil., ontwapenen, op den voet van vrede stellen; Jur.,
roerende goederen voor onroerende verklaren; demobilisatie, f. Mil., de ontwapening.
Democratie, f. gr. (v demos, volk, en
kratein, heerschen), de volksheerschappij,
;

volksregering, een regeringsvorm, waarbij
liet volk , d. i. de gezamentlijke burgers,
zoowel de wetgevende als uitvoerende maft
heeft, en de medeleden der regering uit alle
standen gekozen worden, in tegenst. met
aristocratie , z. ook republiek; demo-

crnat, in. een burger en aanhanger v. zulk
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regering.
Democritus, een oud-gr. wijsgeer , de
schepper van het atomenstelsel. Volgens
een der vele sprookjes , omtrent hem in
ornl000p gebleven, zou hij bestendig over
de dwaasheden der menschen hebben ge lagchen, gelijk Heraclitus, een ander
oud - gr. wijsgeer, steeds daarover weende;
van daar beteekent een democriet een lagdier, iemand, die de wereld inz. -van hare
lachwekkende zijde beschouwt. een vriend
der gezellige vreugde enz. ; democrietengezelschap, de naam v. een klein geheim
genootschap te Haarlem.
Demogerónten, p1. gr., de oudsten des
volks, senatoren in Griekenland.
Demoisélle, f. fr. (spr. demoaz-, vroeger damoiselle, verklw. v. dame, gelijk het
it.,donzella v. donna, het hoogel. fräulein v.
frau), juffrouw, juffer, jonge dochter; ook
de naam van vele soorten v. vliegen; joffer tje; het heiblok der straatmakers.
demoliéren (fr. démolir, v. h. lat. dernolTri, wegruimen), slechten, omver werpen,
afbreken, slopen; demolitie of demoliséring, f de slechting, sloping, nederhaling,
omverwerping van een' wal , een huis;
demolitie-systéma, n. Fort. , het stelsel,
volgens hetwelk reeds bij den bouw der vestin werken de noodige inrigtingen tot vernieling daarvan gemaakt worden ; de tot
dat doel aangelegde mijnen heeten demolitie- mijnen.

demonetiséren, fr. (v. h. lat. monëta,
munt), Mere., eene munt of een papier zijne
waarde ontnemen, buiten omloop brengen ;
demonetisátie , f. de waardebe neming ,
het buiten omloop brengen van munten of
papieren.
demonstreren, lat. (demonstráre), toonen, bewijzen, betoogen, voor oor en leggen,
ontleden; ad oc u lum of ad oc u ios demonstréren , aanschouwelijk maken , helder,
klaarblijkelijk, zonneklaar bewijzen ; demonstrábel , bewijsbaar , betoogbaar; demonstrabiliteit, f. de bewijsbaarheid; demonstrátie, f. een o_vertui8end, zonneklaar
bewijs, dat de vooronderstelling v. h. tegen
niet toelaat (gelijk b. v. de mathema--del
tische demonstratiën), betoog, ontwikkelin g; Anat. , het onderrigt in de ontleed
behulp van praeparaten; Jur.,-kundemt
eene aanwijzing, ontvouwing, een minder
vorrnelijk bewijs (in summarische regtszaa
ken); Mii., eene bedreiging, houding van
aanval, dreigende houding, het te kennen
geven an een zeker oogmerk door gemaakte
bewegingen , om daardoor den vijand te
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misleiden; demonstraUo clire'cta, het onmiddellijke, regtstreeksche—, d. indirecta
het middeilijke, zijdelingsche bewijs; demonstratief, aanwijzend; bewijzend, overtuigend, bewijsbaar, bondig; demonstrati
vum, U., pl. deinonstrativa, Gram., aanwijzende voornaamwoorden, b. v. d e z e , di e,
gene enz.
demonteren, fr. (dê7nontér, vgl. montéren), Mil., van het paard afzetten, uit den
zadel ligten; weerloos. onbruikbaar maken,
buiten staat van verdediging stellen, b. v.
eene batterij; een stuk geschut deionte
ren, het affuit of rolpaard. stuk schieten of
op eene andere wijze bederven; ook tot zwij
gen brengen; demoraliseren, fr., onzedelijk,
zedeloos maken, dc zeden verbasteren, gederven , van zedelijke waarde berooven;
demoralisãtie , 1. INeol., de zedenverbastç
ring, het zedebederf, de zedelijke verwildering.
-

de mortuis nil bene, z. ond. mortuus.

Dernosthënes, m. een beroemd oud-gr.
redenaar in Athenen; van daar in 't alge
meen: een uitmuntend redenaar, een bij
uitstek welsprekend mensch ; demosthénF
sche welsprekendheid, eene wegslepende,
buitengewone welsprekendheid naar het
voorbeeld van dien Griek.
demötisch schrift der oude Egyptenaren,
d. i. volksschrift (v. h. gr. dëmos, volk), het
gewone egyptische letterschrift, in tegenst.
met het h i e ra t i s eh e (z. a.).
demovren, lat. (demovëre), wegruimen,
afzetten.
demtis deme'ndis, lat., na wegneming van
hetgene weggenomen moet worden.
demulcéren, lat. (demulc?re), streelen,
liefkozen , sussen, stillen; demulcérend,
Med. , verzachtend , bedarend, omwikke
lend (van artsenijen).
Denarus, m. lat., eig. tien bevattend;
eene oud-rom. zilvermunt, die oorspr. 10,
later 16 asses deed, omtrent= 30 centen;
ook eene silezisehe kopermunt, ongeveer
cent; trtius clenarius, de derde penning; in het duitsche regt: het lagere ge.
regtshof deijl het hoofd daarvan van de
gcregtskosten genoot; denáro of danáro, m.
it., eene koperen rekenmunt in vele ital. staten van verschillende waarde; 240 denari
doen te Milaan eene gewone lira of 36
cent, en eene keizerlijke lira of 50 cent;
het aandeel van, eenen koopman in een schip
ofzijnelading; ook een zijde- en goudgewigt,
ongeveer 1 grein.
denatiozaliséren, barb. lat., liet nationaai karakter ontnemen, van den volksaard
(U a t i o n al i t e i t) berooven; niet meer als
tot eene zekere natie behoorende erkennen,
het burgerregt wegnemen.
denaturaliséren, barb. lat., de toegestane
landsregten weder intrekken, het burgerregt ontnemen ;weder verwerpen, uitver1

1,

pen, b. v. een vroeger opgenomen woord uit
de taal.
denaturéren (fr. th'naturer). ontaarden,
verbasteren; de natuur, den aard der zaak
veranderen.
denätus, nw lat., gestorven.
Dendragaat, m. Cr. (v. dendron, boom),
boomagaat, ook znokasteen, cme variëteit

van den gemeenen chalcedoniesteen
met d e n d r i t i S c h e of boomvormige teekeningcn dendrieten, M. p1., boomsteenen,
welke kleine boomen of heest er- en struikgewas vertoonen; zij zijn van de versteenin
Ofl(IerScheidcn; vele laten zich slijpen-gen
en worden tot kunstzaken verwerkt; den-.
dritisch of dendroidisch, boomvormig; dendrobâtisch, op booiiien klimmend; dendro
drôniisch, op boomen loopend; dendrographie, f. de boonibeschrijving ; dendroljthen,

Pl., verstecningen van boomen en hunne
deden, die in alle streken der aarde, in de
zoogenaamde secundaire vormingen, voorkomen, en overblijfsels eencr ondergegane
schepping zijn; dendrologie, f. de boomkunde; dendrornéter, n. een boommeter,
een w crktuig, uitgevonden door Din n cornbe en %V ii ittels, om de hoogte v. eenen
boom, de doorsnede v. zijnen stam en zijne
houtmassa te meten (men bepaalt er ook
vrij naauwkeurig de hoogte en den afstand
van bergen, torens enz. mede) ; dendrome-

trie Ç. de boommeetkunst ; dendromórphisch , boomvormig ; denopbâgisch,

houtvretend ; denciiophi1ua, in. een liefhebber v. boomen.
denegéren , lat. (denegãre) , weigeren,
afslaan ; denegatie, f. de weigering;, ook
loochening voor het geregt; denegatzo debiti coijugalis , weigering V. d. huwelijkspligt; JenegÄtor, m. de loochenaar, verioochenaar.
Denga, z. dçziuschka.

Denier, m. fr. (spr. den-é; '! li lat.

eene kleine koperen munt in
verscheidene landen, geldende van 1 tot
cent.
den . igréren , lat. (denigrare), zwarten,
zwart of verachtelijk maken , belastercn;
denarus),

denigratie, F. lat. en denigrement, m. Ir.

( spr. mdng), de zwartrnakiii, belastering,
vernedering, verachting; het schen-den van
den goeden naam; Chir. , het zwart worden
van een ligchaamsdeel door de stremming
van het bloed.
Denizen of denison, m. eng. (spr. dénniez'n), een vrije burger, een vreemdeling,

die het burgerregt heeft verkregen (v. Ii.
lat. dnatIo afgeleid, dewiji hem ex don a t i o n e r e g i s het burgerregt is geschonken) ; deniséren , het burgerregt
schenken; vrijmaken; deniztiQ f. (spr.
dennizéesjen) , in Engeland de vrjmaking,
de verleening van het burgerregt.
denobilitéren, uw lat., ontadelen, van
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den adeldom berooven of vervallen ver

telle , f. (spr.- dangtéll') , kant, een bekend open gewerkt weefsel van garen,
zijde enz. ; dento-labiálen, pl. gr. Gram.,
tand -lipletters , zulke medeklinkers, die
gevormd worden door de boventanden op
de onderlip te plaatsen, zooals v, f enz.
denudéren, lat . (denudáre), Chir., ontblooten, b. v. een been hij breuken ; denudátie, f. de ontblooting, blootle v ging.

-klaren.
denominéren, lat. (denominc re) , noe-

men, benoemen, aanstellen ; denominatie,
f. de noerning, benoeming ; aanwijzing,

aankondiging; denominatzo testíurn, de
benoeming der getuigen-; denominativum,
n. Grarn., een naamwoord, dat onmiddellijk
van een ander afgeleid is, b. v. b l o e m pj e
van bloem; denominator, m. Arith., de
noemer van eene breuk ; denominator
ratiónis , de reden- of verlioudings-aanwijzer, z. v. a. quotient.
denoncéren , fr., z. v. a. denuncieren.

de non praejudicándo , lat., zonder henadeeling van eens anders regten.
denotéren, lat. (denotáre), beteekenen,
te kennen geven , aanwijzen ; denotatie, f.
de beteekening, aanwijzing door teekenen.
denouéren , fr. (spr. ou = oe), ontknoopen, oplossen, ontwarren ; denouábel,
oplosbaar; denouement, n. fr. (spr. denoe'máng) , de ontknooping , ontwikkeling; oplossing, beslissing , afloop .
de novo, z. ond. novum.
Denrée, f., pl. denrées, fr. (spr. dangré'),
levensmiddelen , iedere eetwaar.
denséren, lat. (densäre, digt maken,
verdigten , b. v. waterdamp ; densábel ,

verdigtbaar ; densátie , f. de verdigting;
densiflórisch, nw lat., met digt bijeen staande bloemen ; densifólisch, digtbebladerd; densiróstrisch, met harden en vas-

ten snavel; densiteit, f. (densitas), de
di gtheid.
Dentágra, n. lat.-gr. (v. h. lat. dens,
tand), Med., de tandpijn , kiespijn ; dentaal -letters, Gram., lat. -ned., tandletters,
zulke letters , bij welker uitspraak de
tong de tanden raakt, zooals d, t enz.;
dentalíthen, pl. lat.-gr. , zeetanden, eene
versteening; dentarpaag, m. een tanden trekker, ieder werktuig tot het uittrekken der tanden , koevoet, engelsche sleutel enz. ; dentatáën, pl. nw lat., uittan
dingen:, tandvorniige spierhoofden; dents-

met getande voelsprieten;
denticuli, pl . lat., Arch., een sieraad, uit
vórnisch, nw lat.,

kleine vierkant bewerkte stukjes bestaande,
tandsneden,, kalfstandem aan eene kornis ;

dentiróstres, 1'. H., tandbekken , eene
vogelfamilie tot de orde der muschachtigen behoorende; dentiróstrisch, met getanden snavel ; dentiscalpium, n. een tanden
een werktuig om de tanden schoon-stoker,

te maken en af te sclirappen ; dentist , m.
nw lat., een tandmeester; dentitie, f. lat.
(dentitéo), het tanden krijgen , het doorbreken der tanden bij kinderen ; denti-^
fricium , n. een tandmiddel, tand poeder,
tandwater enz. ; dentuur, f. nw lat., liet
gebit, de gezamentlijke tanden en kiezen ; de gesteldheid daarvan ; denteléren,
tanden, uittanden , getand maken ; den -
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lat. (denunciáre), voor
aangeven , aanklagen ; eene
fout berispen , wraken ; denunciánt, in.
een aangever, aanbrenger, aanklager, ver denunciéren,

het geregt

klikker ; denunciaat , m. de aangeklaagde , aangegevene ; denunciatie f. dc aan ,

gifte van Gene overtreding bij de overheid,
de aanwijzing, bekendmaking, ontdekking,
verklikkerij ; denucnciatáo litis, de aan
een regtsgeding aan eenen-kondigva
derde , niet uitnoodiging tot geregtelijke
verdediging.
Denuschka of 1. deneschka) ver klw . v.
denga, dat weder één is met denier, denaro, denarius), eene russ. koperen munt,
= 2 kopeke of bijna 1 cent , de 200 doen

een' roebel.
deobstruéren, nw lat. Med., Bene ver
wegnemen, openen; deobstruént,-stoping

verstopping wegnemend.
fleodaat (v. h. lat. a Deo dates, van
God gegeven), mansn., z. v. a. Theodorus;
deodánt, n. in het eng. redt: alles wat
als aanleiding tot den dood van een'
mensch aan den Staat vervalt ; als d e od a n t vervallen alle roerende en onroerende goederen der zelfmoorders (vgl. coroner ).

Deo dicatus en Deo gratias, z. ond.
Deus.
Deontologie, f. gr., de pligtenleer, redeleer (een woord door den eng. wijsgeer
Bentham gebezigd).
deoptéren , lat. (deoptáre)., kiezen., bij,
eene keus zijne meeping uitspreken, stemmen.

deosculátie, f. nw lat., liet kussen,
zoenen.
deo volente, z. ond. Deus.
depaquetéren, fr. (spr. qu als k), uit
-paken.
deparalyséren , nw lat ., de verlamming

wegnemen.
departéren , nw lat. (v. h. lat. part ri,
deden) , afdeelen , uit elkander zetten;
departement, n. fr. (spr. -máng), de
verdeeling, uitdeeling van zekere bezigh;eden onder vele personen in een collegie;
de ambts- of werkkring,, het vak, bedrijf,
beheer, al wat tot iemands bevoegdheid
behoort ; dat is niet van mijn departement , dat behoort bij mij, in wijn
vak , op mijn bureau enz. niet te huis,
daartoe ben ik niet bevoegd, dat gaat mij
niet aan ; de verschillende a fdeelingen van
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de staatszakcn , onder de ministers vercleeld , b. v. departement van oorkg,
van finantiën enz. ; Geog. , de iioofdafdeelingen van het inwendig beheer in een

watera chtige deden uit geestrijke vloeistoffen, z. rectificatie; dephlegxnatisé
, ook dephiegméren , ontwateren,
-ren
de bevrijding van \vateraehtige deden, de
versterking, zuivering , b. v. van wijngeest,

land, b. v. in Frankrijk , de landsafdee

ling, kreits, landvoogdij; ook de afdeelin
Tot Nut van 't Al--gendrmatschpij
gerrieen ; Arch., de gezamenthjke, tot hetzelfde gebruik bestemde vertrekken in
een gebouw ; departementaal , wat de
departementen betreft, departitie, £ nw
lat., de verdeding.
depascéren, lat. (depascre) , afweiden,
af- of kaaivreten.
depauperéren, nw lat. (v. h. lat. pauper, arm), verarmen , arm maken ; depau
perätie , f. het arm maken ; de verarming.
Depêche , f., Pl. depêches, fr. (spr. depèij'), staatsbrieven, brieven tussehen het
ministerie van buitenlandsche zaken en de
daarvan afhankelijke di plomatisehe agenten, ambtsberigtcn, afvaardigingen , voorschriften omtrent liet te houden gedrag
( hunnen naam ontleenen zij van de noodzakelijkheid der spoedige bezorging) ; depechéren , snel afvaardigen, bespoedigen,
afzenden, dringen ; zich depechéren, zich
haasten, spoeden.
depeculéren , lat. (depeculäri), eene
openbare kas bestelen ; depeculãtje, f. de
diefstal aan de kas gepleegd ; depecu1tor, m. de besteler eener openbare kas.
depelléren, lat. (depellre) , verwijcic
ren , verdrijven , afwenden, verstooten.
dependéren , lat. (dependre) , afhangen van iemand of hem onderworpen zijn;
dependent, afhankelijk , ondergeschikt,
onzelfstanclig ; dependéntie , f. nw lat.,
de afhankelijkheid, onderorpenheid, ondergesehiktheid ; Jur. z. v. a. pertinentiën ; eene zaak met al hare ab- en dependentiën , eene zaak met al haar bij
en toebehooren, met alle bijzaken.
depennéren, nw lat. (v. h. lat. penna,
veder, pen), Mere., rekeningen in het
kiadhoek doorbalen ; eenen last terug nemen.
Depense, f. fr. (spr. depdngs', v. h , lat.
dependb'e , betalen , besteden), de uitgave,
onkosten , vertering, verkwisting ; ook de
voorraadkanier op groote schepen ; depen
øéren , uitgeven , besteden , verteren, verdoen , doorbrengen , verkwisten ; depenseur (spe. depangs—) of 1. depensier
( spr. depangsí-e), m. een verkwister, doorbrenger ; ook een uitdeeler of uitreiker
van levensmiddelen, inz. op schepen.
depeupléren, fr., ontvolken, de bewoners uitroeijen, verdrijven, hetzij de menschen uit een land, de vissehen uit een
water, de vogelen uit een bosch enz.
Dephlegmãtie of dephiegméring , f.

lat.-gr. (vgl. phiegina) , Chem., de ontwatering, verdrijving of wegneming der

vitrioolzuur enz.
dephlogIstisch ,

lat.-gr. (vgl. phiogiston enz., niet ontbrandbaar, onverbrandhaar; dephlogistiséren, van ontbrandìngs
herooven, onverbrandbaar maken ; ge--stof
dephiogistiseerd, van de ontbrandbare decIce , de ontbrandingsstof beroofd; gedephiogistiseerde lucht, levenslucht, zui-

vere lucht, z. gas.
depiléren , lat. (depilãre) , ontharen,
van haren berooven ; fig. iemand van het
zijne berooven ; depilãtie , f. nw lat., de
ontliaring, kaalheid; depiiatorum , ii.
Med., een ontharingsmiddel, een middel,
dat de haren doet uitvallen,
depingéren, lat. (depingre), afmalen,

schilderen, beschrijven.
Depit, n. fr. (spr. depI), de spijt, ergemis, het verdriet, hartzeer; spijtiheid;
trots; en deit (spr. ang—), in spijt, ten
spijt, in weerwil van....; par dépit , uit
verdriet, ergernis.
deplacéren , iemand uit zijne plaats
zetten, verplaatsen, verdrijven, afzetten,
hem zijne plaats ontnemen ; gedeplaceerd
zijn; op de verkeerde plaats staan , niet
01) zijne plaats zijn; ook ten ontijde geschieden, kwalijk aangebragt zijn.
Deplaisance , f. fr. (spr. depléza'ngs'),

de afkeer, het mishagen, de weerzin; het
ongenoegen, verdriet; deplaisant (spr.
—plzdng) , onaangenaam, verdrietig;
deplaisir . II. het verdriet, mishagen, misnoegen. de kommer.
de piano, z. ond. plan.
deplantéren, lat. (deplantâre), verplanten, verzetten, uitnemen.
Deplëtie , f. nw lat., Med., cle ontledidiging ; depletie f, ontledigend.
deploréren, lat. (deplorãre) , beweenen , bejammeren , betreuren , beklagen
deplorãbel, beweenenswaard, jammerlijk,
erbarmelijk.
deployeren , fr. (spr. —ploaj—), uiteen
slaan, ontvouwen , ontwikkelen , uitbrei
den ; ook uitkramen, aanwenden, vertoonen , in 't werk stellen, b. v. al zijne
welsprekendheid ; de colonne deployeren,
Mil., van de orde in geslotene colonne tot de
slagorde overgaan; zich ontwikkelen; deployeerpas, Mil. , de snelpas bij de outwikkeling van eene geslotene bende.
depluinéren, uw lat., ontvedaren, plukken.
depolariseren, mv lat. Phs., van de
polariteit (z. a.), berooven; depolaiisãtie £ de opheffing der polariteit.
deponeren, lat. (deponre) , afleggen
neder leggen, in bewaring geven, aanver ,

trouwen; geregtelijk getuigen; ook een
nieuw student ontgroenen ; depönens (scil.
verbum), n. lat. Gram., een woord, dat
den uitgang van een lijdend en de beteekenis van een bedrijvend of onzijdig
werkwoord heeft; deponent, rn. Jur.
een nederlegger, in bewaring gever, toevertrouwer ; een getuige; z. ook clepo
sitor ; depostum n. , pl. deposta,

een toevertrouwd, in bewaring gelegd goed,
een onderpand ; ad clepositunr geven,.
nemen, in bewaring geven, nemen of
neder leggen; deposto- bank, eene bewaarbank, eene inrigting. die kapitalen
tegen matige interesten aanneemt, om ze
tot hoogere interesten weder uit te geven; vgl. girobank; deposto -gelden,
zulke gelden, die tot uitbreiding van eenen
handel tegen interest worden opgenomen;
deposïto -kas , de nederleggings- of bewaarkas; deposIto -wissel , zulk eenen,
die voor de deposito-gelden opgemaakt
en in handen van eenen notaris neder
gelegd wordt; depositie , de afzetting;
nederlegging v. voorwerpen om die te bevaren; ook de getuigenis ; deposito testium, de verklaring der getuigen ; depositorus, lat., of depositaire, fr. m. de
bewaarder ; opnemer van een depôt , een
vertrouwd persoon , hij wien iets ter bewasing wordt gelegd ; deposïtor , lat. depositeur, fr. (spr. s als z) , ook deponént,
m. een toevertrouwer, iemand, die geld of
goed neder legt, in bewaring geeft; depositorum , n. nw lat, de inrigting tot
geregtelijke bewaring, z. v. a. archief;
dep6t , n. fr. (spr. depó), het in bewaring
gelegde; eene bewaarplaats, stapel- of
verzamelplaats van kcopmansgoed, magazijn; het bezinksel of zetsel , dat zich
in de afgescheidene vochten, zooals de
urine of in scheikundige oplossingen
door dc rust, het koud worden of de verdaniping vormt ; ook hetzelfde beteekenende als
absces ; Mil., de aanvullingsmanschappen;
het aanvullingsmagazijn de bewaarplaats
van allerlei krijgsbehoeften, wapens, klee
ding enz. ; en depôt geven, in bewaring
geven of neder leggen.
depopuléren, lat. z. v. a. depeupleren;
depopulãtie, f. de ontvolking.
deportéren , lat. (deportare), vervoe ren, verbannen , uit het land drijven,
naar een bepaald oord als ballingplaats
brengen; deportatie , f. de uitbanning,
de vervoering naar eene strafkolonie of
naar een ander land; de levenslange verbanning naar een aangewezen afgelegen
oord, verbonden niet de vervoering daarheen ; deportãtus, m. of een gedeporteerde, een verbannene, dus uit het land

gedrevene.
Depositair , depositie 9 depositum , z.

oud, deponëren.
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depossedéren , fr. Jur., iemand uitjiet
bezit cener zaak zetten, vet-drijven , verstooten ; deposséssie , f. de ontzettingiiit
het bezit, verstooting.
depossibilitren , barb. lat. , ontmoge

-lijken,omga.

depostéren , fr. (vgl. post), Mil., ver-

dringen, van eenen post verdrijven.
depostuléren , lat. (depostuläre) , em-

stig verzoeken, vorderen , eischen ; depostulãtor, m. de cischer, vorderaar.
Depot, z. ond. deponéren.
depotentiéren, nw lat. (v

.a

potentie

ond. potent), verzwakken, de kracht be-

nemen.
depouilléren , fr. (spr. depoeilf—), be-

rooyen, uitkleedcn, ontblooten, uitschud
den, plunderen ; depouillement, m. (spr.

—poeilj'mdng), uitschudding, onthouding;

Mere. Jur. , uittreksel uit eene rekening,
uit een protocol.
deproedéren , lat. (depraeclãre) , beroo
de--Ven,pludrviewostn;
praedãtie , f. de berooving, plundering;
depraedãtor, m. de plunderaar.
depraeoccupéren , depreeveniéren , nw
lat. van vooringenomenheid bevrijden.
depravéren , lat. (clepravãre) , bederven , ver slechten ; depravãtie , f het bederf, de verdorvcnheid , de verslimmering, b. v. der zeden, der ligchaamsvoch
ten.

-

depreciéren , depreciatie , z. depre
-tiern.

lat. (dcprecãri), verbidden,
afbidden, afwenden, onttrekken ; deprecätie, f. de afbidding, verbiddi?g ; dc af'wijzing, vcrontschuldiging.
deprehendéren , lat. (depre1tendre),
betrappen, vatten, grijpen ; deprehénsie, f.
de hetrapping, het aanhouden , gevangen
nemen.
depreeéren ,

Depréssie , f. lat. (clepresslo , v. depri inre), het nederdrukken, indrukken ; de

riederdrukking , onderdrukking , verdruk
king, druk ; Chir. , nederdrukking , indrukking vooral van de beenderen van het
hoofd ; de nederdrukking van de staar,
eene kunstbewerking, waarbij men de lens
in den bodem van het glasachtig ligchaam
drukt; de deuk , indieping; afmatting,
versiapping, ontspanning van ligchaam of
geest ; depressie-hoek , Geom. , de hellingsboek ; depressorhim , n. nw lat., een
werktuig , waarvan men zich na de panboring bedient, om het harde hcrsenvlics
rieder te drukken.

depretiéren , lat. (depretii2re , fm. de'pre'cier), vernedcren, verlagen , Ie gering

schatten ; depretitie , f. de vernedering,
geringschatting, waardeverlaging.
DeprI, m. fr., bij een helastingkantcor:
eene schriftelijke opgave der waren , die
men buiten 'S lands verkoopt of doorvoert,
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met de belofte , daarvan de gevorderde
regten te betalen.
depriméren , lat. (deprimére) , neder
drukken , onder drukken ; Chir. , bij de
graauwe staar de lens neder drukken;
ontspannen, verslappen, verzwakken ; een
gedeprimeerde pols, een zwakke pols,
die bij de minste drukking met den viagee verdwijnt en gebrek aan kracht aan
-wijst.
deprisonnéren , fr. (spr. s als z), uit
de gevangenis bevrijden.
deprivéren, nw lat., berooven ; depri vátie , F. (Ie berooving, ontzetting.
de profundis, z. ond. profundus.
deprohibéren , nw lat. , van het verbod bevrijden , het verbod opheffen ; deprohibitie , f. de opheffing des verbods.
depucelléren , fr. (vgl. pucelle) , ontmaagden ; depucellage, f. (spr. --ldazj')
de ontmaagding ; depucellement, n. (spr.
--mdng), het ontmaagdingsregt.
depuréren , uw lat. , zuiveren ; depurantia, lat. Med., zuiverende middelei;
depurátie, f. de zuivering, reiniging ; de-

bloedzuiverend; depuratorium,
zuiveringsvat.
depurgéren (lat. depurgáre), reinigen,
zuiveren ; depurgátie, f. de zuivering, loutering , reiniging.
deputéren, lat. (deputáre, aanwijzen, tot
iets bestemmen), afvaardigen, afzenden ;
deputátus, M. (pl. deputati) of een gedeputeerde, een afgevaardigde, de voor een'
bepaalden tijd verkozen volksvertegenwoordiger en zaakvoerder; deputatie, f. de
afvaardiging, afzending van eenige, uit een
collegie of uit eene gemeente verkozen personen met eenen zekeren last of opdragt, b.
V. aan eenen vorst; ook de gezamentlijke
afgevaardigden - zelven, de bezending:
dequalificéren, nw lat.. de bevoegdheid
ontnemen; dequalificátie, f. het verlies der
bevoegdheid.
Derac, m. de oud -egyptische ellemaat.
deracinéren, nw lat., ontwortelen, uit puratief,

n. het

roeijen.
Deradelphie, f.

gr., het zamen gegroeid
zijn v. twee ligchamen met hals en hoofd;
deradelphiën, pl., dusdanige misgeboor-

ten.
Derah, m. eene egyptische maat van b
ncd. el.
deraisonnábel, fr. (spr. ----rez --), onredelijk, onverstandig; onbillijk; deraisonnéren, onverstandig spreken, verkeerd, ongerijmd redeneren of oordeelen, onbezonnen
snappen, raaskallen ; deraisonnement, n.
(spr. --m dng), onverstandige praat, ver-

keerde, scheve oordeelvelling.
derangéren, fr. (spr. --rangzj--; vgl.
rangeren), in wanorde brengen, verwarren,
storen; gederangeerd zijn, ontsteld ( van
hersenen) zijn, verbijsterd zijn; in bedenke-

lijke fortuinsomstandigheden verkeeren ,

vele schulden hebben ; derangement, n.
(spr. derangzj'mdng), de wanorde, verwar ring, storing, verontrusting.
de rato, z. ond. ratuur.
derelinquéren, lat. (derelinquére), iets

verlaten, het bezit eener zaak en liet regt
van eigendom opgeven, laten varen; derelicta, pl,, verlatene, onbeheerde goederen,
zulke, welker eigenaar zijn eigendomsregt
heeft opgegeven; derelíctie, f. de verlating,
het opgeven , b. v. van zijnen eigendom,
waardoor dit aan den eersten bezitnemer vervalt (res delicta cedit primo occupants).
Derencephálus, n. gr. eene misgeboorte
met zeer kleine, door de halswervelen omgevene hersenen; derencephalie, f. de toestand v. zulk eene misgeboorte; derencephálisc;h, zonder ruggemerg in den hals.
Derhem of dirhem, m. eene kleine perz.
en turk. munt, = 4 aspers; de eenheid der
= 9,79 wigtje; in Arabië
gewigten in Perzië, —
ongeveer 1 drachme.
deridéren , lat. (deridére) , uitlagehen,
bespotten; derisíbel, belagchenswaard, bespottelijk; .decisie, f. de bespotting. het uitlagchen; derisórisch, bespottend, beschimpend.
de rigore furls, lat., naar de gestreng
-heidsrgt.
Derimher, m.

een groote tempel der

Parsen.
Derisie, enz., z. end. decideren.
derivéren, lat. (deriváre), afstammen, af-

leiden, de afleiding, afkomst, den oorsprong
aanwijzen ; deriverende middelen, Med.,
afleidende middelen ; derivátum , n. (pl.
deriváta), Gram., een afgeleid woord; in
tegenst. met primitivum (z. a.); derivatie,
f. de afleiding, afstamming, b. v. van een
woord, de woordafleiding; derivatie -retieHing, Math. , de afleidings- rekening, een
gedeelte der wiskunstige analysis, die de
funetiën van vele grootheden in gemakkelijk overzienbare reeksen leert ontwikkelen;
derivatief, nw lat., afleidend; door afleiding
ontstaan.
dermátisch , gr. (v. derma, huid, vel),
wat tot de huid behoort, vliezig ; dermatitis, F. gr. (v. derma, huid), Med., de huid ontsteking; dermatographie, f. de huidbeschrijving:; dermatologie, of dermologie,
f. de huidleer, de leer van de algemeene
bekleedselen des ligchaams ; dermatopatholog e, f. de leer van de huidziekten; dermatopóden, pl. N. H., vliespootigen, vogels,
wier teenen met vliezen verbonden zijn;
dermatisen, pl. huidziekten; dermatotylus, ni. het huideelt; dermitis, f. de huid ontsteking; dermolysie, f. de ongevoeligheid
der huid; dermoptéra , pl. N. H. , vlies vin,nigen; vliesvleugeligen; vliegende makis
(eenti apensoort); dermotomie, f. de huidontleding.
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DEROALL
Deroah, eene l e ngtemaat in Egypte, omtrent 12 palmen.
derobéren, Ii'. (de'rober, eig. ontkleedcn;

vgl. robe), ontvreemden, heimelijk wegnemen; onttrekken, verbergen; wegsluipen.
Derodym, in. gr., eene misgeboorte met
twee halzen en twee hoofden.
derogeren, lat. (derogare), afbreuk doen,
te kort doen, krenken benadeelen ; ook
afschaffen, opheffen, buiten werking stellen, b. v. eene wet enz.; derogãtie, f. dc afbreuk inbreuk, krenking, het nadeel; de
opheffing, afschaffing eener verordening.
Der?neus , m. gr. (v. d e r, hals), een
halsgezwel, krop.
derouilléren, fr. (spr.

—roeilj—), van

roest bevrijden, beschaafd maken, vormen.
Deroute, f. fr. (spr. cleróet'; vgl. route),

eig. het verdwalen of het afraken van den
weg; de wanorde, uiteendrjving, verwarde,
onordelijke vlugt van een geslagen leger,
het overhoopwerpen, de nederlaag; deroutéren, van den regtcn weg afbrengen,
op een dwaalspoor brengen , in dc war,
verlegen maken, iemands oogmerk verijdelen.
Derri , m. fr., eene tur fl aag, digt onder de
oppervlakte van den grond.
Derrière, n. fr. (spr. clerjér'), achterste,
dat gedeelte des ligchaams, waarop men zit.
Derry, fl. eng. Merc., eene soort van grof
iersch linnen.
Dertiencl'half, m. een zilveren muntstuk
uit het oude ned. muntstelsel, rijksdaalder of 62 ,1 Ct.
Dervendgi-pascha, m. de grootopziener
der openbare wegen in Turkije.
Derwiseb, dervisch, m. perz. (eig. deur-,
drempeltreder, bedelaar), een arme muha
meclaansche monnik of pelgrim. De derwisehen zijn in- vele broederschappen en
orden verdeeld, doorgaans naar den naam
harer stichters benoemd; de voorn. zijn : de
bestamis sedert 874, de kadris sedert
1165, de rufajis sed. 1182, de mewle
vis sed.1273,de nakschibendis sed.
1319, e bektaschis sed. 1357 de ru
schenis sed. 1533.,deschemssis sed.
1601 ende dsehemalis sed. 1750.
de's - eene lettergreep, welke vele fr.
woorden voorop nemen, komt in beteekenis
veelal met het ned. o n overeen, en drukt,
gelijk dit, opheffing of ontkenning v. het
d

hoofdbegrip uit.

desabritéren, fr., van dak, van woning of
schuilplaats berooven.

desabuséren, ft. (vgl. abuseren), ierrand
eene dwaling benemen, hem beter onderrigten, teregt, uit den droom helpen desabusage, f. (spr. —zdazj') en desabusement,
lii. (spr. —buuz'mdng), de teregLwijzing,
inlichting , aflegging, wegneming eeiier
-.

dwaling.

desaccordéren , fr. (spr. dezakor—),

niet overeen stemmen, van strijdige gezijn; ontstem m en.
desaccoutuméren, fr. (spr. dezakoe—),
ontwennen, afwennen; desaccoutumânce,
f. (spr. _rndngs'), de ontwenning, afwenvoelens

fling.

Desafféctie, f. fr. (desaffecton), de ongenegenheid, afkeer; gedesaffectioneerd,
ongenegen , ongunstig jegens iemand ge-

zind.
desagreëren , fr. (spr. dezag/ire-éren),

misvallen, mishagen, ongevallig zijn; ook
misbillijken, verwerpen ; desagreâbel , onaangenaam, ongevallig, verdrietig ; desagrement, fl. (spr. —rndng); de onaangenaamheid, verdrietelijkheid.
desaniméren , f. iNeol. , ophouden met

te animeren, te bezielen; ontmodigen, afraden.
desalliéren [zich] , fr., beneden zijnen
stand trouwen.
desalteréren , fr, den dorst lesschen.
desappointéren, fr. (spr. dezapoaingt—),
uitstrijken, doorhalen, b. v. den naam van
een' officier of soldaat op de rol, afschaffen; de verwachting of hoop verijdelen,
te leur stellen; desappointement, n. (spr.

—máng), de afsc h affing afdanking, door-

haling; verijdeling, teleurstelling.
Desapprobãtie, f. fr., de misbillijking.
afkeuring, misprjzing ; verloochening;
desapprouvéren (spr. —proew--), irsisbil
-ijken,afurwlken.
Desappropriãtie , f. fr., verzaking van
eigendom.
desarméren , fr. (spr. s als z) , ontwapenen, weêrloos maken , afdanken
onttakelen; gedesarmeerd , ontwapend,
weerloos; desarmement , n. (spr. —maag)
of desarméring, f. de ontwapening, afdanking.
desassortéren , fr. (spr. dezass—)-,

dingen vaneen scheiden,
allerlei ondereen mengen.
Desastre of desáster ,, n. ft. (spr. s
als z), onheils-ster, rampspoed, ongeval,
onheil, ongeluk, slag; desastreus , ongelukkig, rampspoedig.
Desätir, pl. pers. (eig. de op arabische
wijs gevormde pl. v. h. perz. dustar,
voorbeeld, model , aanteeken boek enz.),
voorschriften, eene naar men wil overoude
onlangs weder ontdekte verzameling van
16 heilige schriften der 15 oud -perzische
propheten , met een boek v. Zoroaster.
Desavantage , f. en 0. fr. (spr. dezawangtâazj', vgl. avantage), het nadeel, de
schade. het verlies, inz. verlies in het spel;
desavantageux (spr. —tazjeu) , onvoor
deelig , nadeelig , ongunstig ; desavantagren , verkorten , benadeclen , het voordeel benemen.
zaambehoorende

desavoueren , fr. (spr. dzawoe -eren),
loochenen, herroepen, niet erkennen, niet
32
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voor het zijne 'willen erkennen, voor onbevoegd of ongeldig verklaren.
Descamisádos, pL sp.. zonder hemden,
( v. camisa, hemd) , eene overdrijvende
demagogische partij in Spanje.
descendéren , lat. (descendre) , afstijgen, afklimmen, afkomen, dalen, van hoven naar beneden gaan; afstamrnen , afkomstig zijn; descenc1endo , it. (spr. clesjen—) , 31uz. z. v. a. decrescendo (z. a.);
descendent, m. lat., een afkomeling, afstammeling, spruit, telg, nakomeling, p1.
descenclenten, afstammelingen., kinderen
en kindskinderen, achterkindskinderen en
alle afstammelingen in de dalende linie,
in tegenst. met de ascendenten; desoendéntie, f. nw lat., de afstamming of
afkomst; de nakomelingschap; descendibiliteit , f. nw lat., de overerfhaarheid;
descénsie , f. lat. (clescenslo) , de nederdaling , afdaling ; Astr , daling, die boog
van de evennachtslijn, met welken een teeken van den dierenriem of eene sier te
gelijker tijd onder den horizont gaat; desoensionaa1 differéntie, f. Astr., verschil
der regte en selìuinsche daling; descente,f.
fr. (spr. clesdngt'), de afdaling, afstijging;
de landing van een schip; de vijandelijke
inval in een land; ook een bedekte gang,
sluipgang IMJ eene vesting , die in de
gracht of naar de mijnen voert; een kunstnialig, veilig middel tot overgang van de
vestinggracht om met de stormeolonnes
tot de bres te kunnen komen; eene afhelling ; eene opbrengst van schepen, ook
van wijnen, zout enz. in Frankrijk.
descisséren , lat. (desciscre), van iemand afvallen; ontaarden.
describéren , lat. (clescribire), beschrij
; describâbel, nw lat., beschrjfbaar;-Ven
descriptie , f. de beschrijving, schilde

dese'rtus, a, urn), verlaten, ledig, woest,
onbewoond, onbebouwd; deserteren (spr.
S als z ; fr. deserter), verlaten, wegloo
pen , overloopen , zijn vaandel verlaten,
voortvlugtig worden, zich wegpaklen:
deserteur , m. fr. (spr. s als z), een weglooper ,, overlooper viugteling afvallige;
desértie , f. lat. (desertio), de verlating,
het weg-, overlciopen ; Jur., het verzuim
eener verrigting bij een proces, b. v. desertlo appellatiönzs, het verzuim van den

ring; descriptief, nw lat. , beschrijvend.
desemballeren , fr. (spr. dezanybale'-

ren), uitpakken ontpakken, bv. koopmans waren ; desemballage , f. (spr. —ladzj'),
de uitpakking, ontpakkin.
desembarquéren , fr. (spr. dezang
bark—) , weder ontschepen ; desembarquement, rn (spr. —many), de wederontscheping.
desemprisonnéren , fr. (spr. dezangprizon—), uit de gevangenis ontslaan.
desengagéren , fr. (spr. dezang/iazj—),
losmaken , bevrijden
desennuyéren . f. (spr. dezanuïje'ren),
de verveling verdrijven, opvrolijken in
goede luim, betere stemming brengen.
desenroléren , fr. (spr. dezang—) van

de rol schrappen (van soldaten) , afscheid
geven , ontslaan,
desequipéren, fr. (spr. dezeld—), onttakelen (van schepen).
deseréren, lat. (deserre), verlaten, aftrekken, afvallig worden ; desert (lat.

tijd tot beroep of appel op honger regtbank;
conjugalis of conjIgis , de ver-

cl.

lating des echtgenoots ; d. documentörunt.het verzuim van het voorlegen der
bewijsstukken; d.jurame'nti, verzuim van
een' af te leggen eed; cl. maiitiJsa, kwaadwillige verlating van echtgenooten ; cl.
probatiônis , het verzuim in het indienen
van het bewijs gedurende den gezetten
tijd; cl. rensedii , liet verzuim van den
tijd tot aanwending or voortzetting van een
regtsmiddel; d. testium, verzuim van het
bewijs der getuigen; desertie-proces, de
regtsvordering wegens kwaadwillige verlating van een' der echtgenooten, door de
onschuldige partij ingesteld om eene
scheiding te bewerken; desertor malitiö
sus, m. lat., een kwaadwillig verlater,
inz. van zijne vrouw.
deservéren, lat. (deservire), dienst doen,
dienen; oppassen, verzorgen, verplegen;
ook wel voor desservéren (z. a.) ; gedeserveerd , voor gedane dienst betaald;
-

deservitum, 1n., p1. deservita of cleser

vieten , het loon eens zaakvoerders of
pleitbezorgçrs , vgl. honorarium ond. Itonor.
desespereren, z. desperéren , desespoir , D. fr. (spr. dezespocfr), de wanhoop,

vertwijfeling.
desexcommunicéren . fr., van den ban
vrijspreken, den ban opheffen.
deshabiliëren fr. (spr. dezabiej—),

ontkieeden , uitkleeden ; deshabille. n.
(spr. dezabieljé), het nachtkleed, ochtendgewaad, ook huisgewaad ; en deshabille'
(spr. ang—), In huiselijke kleeding.
Deshonneur ,, n. fr. (spr. dezon—), de
oneer. schande; deshonnét (fr. déshoné 5 oneerlijk, eerloos, schandelijk, onfatsoenlijk ; deshonorâbel

, onteerend,

smadelijk; deshonoréren, onteeren, schan
de aandoen , schenden.
deshydrogenéren , fr. Chein. , van Wa-

terstof bevrijden ; deshydrogenatie , f. de
bevrijding van waterstof.
desiccãbel , (v. b. lat. clesiccare) , opdroogbaar; desiccãtie , f. de uitdrooging,
het opdroogen ; desiccanta, pl., opdroorende middelen, desiccatief, opdroogend.
Desiderum , n., pl. desidera of desiderën, lat.. de wensch, het verlangen,
de begeerte; de vordering, eisch ; deside-

IfliI1I!
rYum pium,

II.

een vrome wensch ; Pl.

pia desiderla, vrorne, welgemeende weri

schen (die gewoonlijk niet vervuld woren
vroiiwenn. : de gewenseite , verlangde;
desideréren (lat. desiderâre), verlangen,
vorderen ; desiclerãbel , verlangens- of
'wenschenswaard ; desideratum of deside
raat , n. een vereischte , een gebrek, eene
den) ; Desiderus , Desidera , mans-

aping— desid.eratief, een verlangen uit-

drukkend ; verba desderativa, z. ond.
verbum.
DesiciIa, f. de werkeloosheici, traagheid;
desidieus , werkeloos , traag , ledig.
designéren , lat. (designãre), beteeke-

nm, aanwijzen, kennelijk maken, aantoonen ; ook iemand tot iets benoemen,
hij voorraad bepalen ; designateur ,, m. fr.
( spr. desenj_) een piaatsaanwijzer; cereinoniemeester ; designãtie, f, de beteekening, bepaling, kenbaarmaking ; ook de
voorloopige benoeming ; designatief, nw
lat., beteekenend, aanwijzend.
desinéntie, f. lat. (des'inentia), Gram.,
de uitgang van een woord.
desinficiéren. fr-lat. (v. h. fr. voorvoefrsel thiS en het lat. inficre, z. inficerenof
desinfecteren) , de smetstof wegnemen,
onbesinetteljk maken, zuiveren, b. v. de
lucht, een ziekenhuis enz; desinféctie , f.
de reiniging van smetstof; desinféctor,
in. een zuiveraar, wegnenier der snietstof.
desinteresséren, fr., schadeloos houden,
iemand voor zijn aandeel tevreden stellen;
gedesinteresseerd , belangeloos , oribaatzuehtig, onpartijdig.
desipiéren , lat. (desfpre) , zot zijn,
zich mal aanstellen, ook z. v. als deliriéren des,pre in loco, te regter tijd en plaats
mal, d. i. uitgelaten, vrolijk zijn; desipiéntie I'. de onzin, zotheid, malligheid, onnoozeiheid.
Desir, m. f. (spr. dezier), het verlangen,
de wensch, begeerte; desirábel, wenschens
begeerenswaard; desireus, begeerig.-ward,
desistéren, lat. (deszst è re), afstaan, aflaten van iets, ophouden, iets opgeven, laten varen, er van afzien.
Desman , in. (zweedsch voor b i s a
wychuchol in Rusland, ondatra in i.
Amerika (huronsch), N. H., de muskusrat;
ook beveirat, eene groote spitsinuis met
muskusachtige klieren in eeoc beurs nabij
den aars.
Desmochaunösis , f. gr. (v. desrnós,
band) , Med. de zwelling en weekwor
ding der banden; desmographie f. de beschrjviiig der banden en pezen ; desmo
logie , f. de leer der banden enz.; desmophiogie en desmophlogösis, f. de outsteking der banden ; desmorrhëxis, f. de
scheuring der gewrichtshanden; desnioto
mie , f. de banddoorsnijding , ontleding;
desmurgïe, 1'. dat gedeelte der heelkunde,
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't welk over de verbanden handelt, de verbandenleer.
desobediéren , nw lat. , ongehoorzaam
zijn, niet gehoorzamen; desobediént, onehoorzaam ; desobediéntie , of desobeissance, f. fr. (spr. dezobeïessdngs'), de oi'gehoorzaamheid, weêrspannigheid.
desobligéren, fr. (spr. dezobiizj—), onvriendelijk bejegenen , iemand ondienst
doen, eenen trek spelen, voor 't hoofd stooten; desobligeance, f. (spr. —zján r'), tie
on vriendelijkheid, onheuschheid, norsch heid ; desobligeant (spr. —zjang), onvriendelijk, onbeleefd, onheusch, norsch;
g

désobligeante , f. (spr. —zjdngt') , ccii

smal rijtuig voor één' persoon.
desobstruéren, Ir. i%led., de verstopping
wegnemen ; desobstrüctie, £ cie wegne ming der verstopping; desobitructief, n.
het middel tegen de verstopping ; als adj.
de verstopping tegengaande of wegnemende.
Desaiuvrement, n. fr. (spr. cleseuwi-'many), ledigheid, werkelooslieid ; gedesaiuvreerd, ledig, werkeloos.
desoléren, lat. (clt'solãie), verwoesten
vernielen ; ook troosteloos maken , iniiiç
bedroeven, gevoeligkrenken ; gedesoleerd,
verwoest, vernield, troosteloos ; desolánt,
fr. (spr. deoldng), bedoevencl, treurig, lastig, hoogst vervelend; desolaat lat., verlaten, eenzaam, bedorven verwoest, vernield ; treurig ; troosteloos, mismoedig; desolãtie, f. nw lat., de verwoesting, verniehug; groote droefheid, kommer, troostelooshcid.
desolvéren, lat. (desolv re), afbetalen,
betalen.
desopiléren, fr., de verstopping opheffen, openen; desopilãtie, de opheffing der
verstopping, opening; desopilatief, ope
nend.
Desordre, m. doorg. f. fr. (spr. deórclr'),
de wanorde, verwarring; de buitenspoig heid, zedeloosheid; oneenigheid.
desorganiséren, fr. (spr. clezorg/iani—),
ontbinden, oplossen , verwoesteti, in wanorde brengen, ontstemmen, beroeren, tweedragt zaaijen; (met betrekking tot het magnetiseren :) van de zinnen berooven ; desOrganisatie, f. de verwoesting, ontbinding,
ontaarding, b. v. van een deel des menschei. ligchaams; de opheffing, oplossing,
b. v. aller staatsinagten ; de verandering,
algeheele ornstemrning der zintuigen door
het magnetiseren.
desoriëntéren, fr. (spr. s als z), eig. de
streek v. h. oosten doen verliezen; iemand
van den regten weg afleiden , in de war
brengen , van zijn stuk helpen, verlegen
maken; gedesoriënteerd zijn, de heiiel
streek niet kennen onzeker, in de war, verlegen zijn.
desoxydéren , desoxygeniséren , fr.-gr.,
)

)
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( spr. s als z), Chem., de zuurstof wegnemen , van zuurstofberooven; desoxydãtie,
uw lat , desoxygenatie , f. fr., de bevrijding van zuurstof; desoxygenèse , f. fr .
( spr. dezo/ècizjenéz'), de door vermindering
der zuurstof ontstane ziekten.
Despéct, m. lat. (clespectus), de verachting, ontcering, smaad; despectéren,

merk, voornemen, doel, plan, opzet; het
ontwerp , de schets van een dichtstuk,
dessein, optooneelspel, schilderij enz.
zettelijk, met opzet , voorbedachtelijk.
Dessencliaan, m. eene soort van drukletter, die het midden houdt tusschen
riiediaan en garmond (bij de Franschen philosophic, bij de Duitschers brevier
ei r/ieinlönder , hij de Engelschen small
pica).

(despectãre) , verachten, gering schatten;
verachtelijk, onteerend;
despéctie, L het smadelijk nederzien, de
verachting; despéctor ,, m. de verachter;
despectueus , verachtelijk, achtingloos.
desperéren , lat. (clesperãre) of desesperéren fr. (spr. dezes—), wanhopen
vertwijfelen , alle hoop opgeven; desperaat lat., wanhopig , hopeloos, vertwijfeld , -radeloos; desperado, m. sp. , de
waaghals; desperãtie, f de hopeloosheid,
vertwijfeling , radeloosheid; desperatie
huur, eene genezing op leven of dood;
in het gemeene leven: eene paardekuur;
desperatie- coup of tour, M. lat-fr. (spr.
oil, als oe), eene wanhopige daad, hoogst
vermetele, uiterst gewaagde zet of streek.
despoliren , lat. (despoliãre), beroodespecteerlijk,

ven; plunderen; despo1itie . f. de beroo
-ving
; despoliãtor, m. de beroover.
Desponsãta, I'. lat. (v. desponsãi'e,

verloven) , de verloofde, ondertrouwde,
toegezegde bruid; desponsãtus , m. de
verloofde, bruidegoni ; desponsãtie , f. de
plegtige verloving, ondertrouw.
Despoot, m. gr. (clespótës, gebieder,
heer) , een onbepaald gebieder, willekeu
oppermagtig vorst,
rigeigendunkelijk
,
zeifheerscier; een dwingeland, tyran ; de
titel der vorsten van Wallachije , Servië,
Moldavië enz. ; despotäten, m. pl. (miiites despotati), naam, eertijds aan de soldaten gegeven, wier werk het was de gewonden van het slagveld weg te dragen;
despotie , f. de willekeurige heerschappij,
een rijk der willekeur; despötisch , onbeperkt, onbepaald, willekeurig en eigenmagtig, gebiedend, trannisch ; despotisinus , fl. de onbeperkte magt, eigendunkelijke heerschappij ; dwingelandij; despotiséren , willekeurig regeren, den dwingeland spelen, eigendunkelijk zijn.
despuméren . lat (ciespumäre), Chem.,
het schuim afnemen, afschuimen ; despumãtie , fr, de alschuiming.
desquaméren , lat. (clesquamare), Med.,
afschilferen ; Pharm. , het wegnemen van
de schubbetjes, die zekere bolvormige
wortels bedekken; désquamãtie, f. de afschilfering der opperhuid na huidziekten,
liet afschilferen der beenderen.
Desstmne, f russ. (eig. een tiende
deel, v. de'ssatzj, 10), eene landmaat van
ongeveer 3200 sas e e n ofruss. roeden, 1,0925 bunders.
Dessein n. fr. (spy. desénçj) , het oog-

;a

Dessert , z. ond. desserveren.
DesservAnt, iii. fr. (spr. —wang) ,

een
waarnemend geestelijke, een geestelijk
plaatsbekleedci, kapelaan.
desservéren, fr. (ciesservir vgl. servié
de spijzen van den disch nemen, de-ren),
tafel afnemen; van daar dessert, n. (spr.
desrt), het nageregt, het laatste tafelgeregt
met fr uit enz., liet toe- of slotmaal, alles,
wat na liet eig. maal tot streeling van
gehemelte en oogren wordt opgedragen; dessert bord, een fruitbord, een bord voort
nageregt; dessert-wijnen , fijne zoete of
bijzonder sterke wijnen hij het nageregt.
;

enz.,

dessiccabel , dessiccatie
z. desiccabel.
Dessin, m. fr. (spr. ciesivg), de voorstelhug van een voorwerp door crayon of pen,
de schets; het ontwerp, de teekening; het
monster of staal. model; dessineren, teeke
rien, ontwerpen; dessinateur, ni. een teeke naar, modelteekenaar; dessiné, geteekend.
dessoufréren, fr. (spr. ou als oe), ontzwavelen, van zwavel ontdoen; dessoufrage, f.
( spr. —frdazj'), de ontzwaveling.
destilleren, lat. (ciestiiiãre). afdruppelen , doorzijgen, doorzijpelen ; Chem., de
vlugtige eis vloeibare deelen van een ligchaain door de hitte in gesloten vaten afscheiden, stoken, overhalen; destillateur
of destilleerder, n , een bereider van gebrande wateren, brander, sterkendrankstoker ; destillatie, f. lat., het overhalen,
stoken; de doorzijpeling, afdrupping; destillatie -apparaat, een toestel om over te
halen, te stoken, te branden.
destinéren, lat. (destinäre), bestemmen;
wijden, tot iets bepalen, verordenen; destinatie, f. de bestemming, het doel, de verordening; de plaats, waailieen een mensch of
een vaartuig bestemd is; destin, n. fr. (spr.
clesténg), ook destinée, f liet lot, de godde
lìjke beschikking, besturing, het noodlot,
dc onveranderlijke loop der zaken, de noodzakelijke aaneenschakeling van de gebeurtenissen met hare oorzaken.
destituéren. lat. (ciestiture, verlaten),
afzetten, van eenen post, een ambt ontzetten; destituábel, nw lat., afzetbaar, ontzetbaar; destitutie, f. de afzetting, ontzetting
v. cciie bediening, bet ontslag.
destrszéren, lat. (clestrure), neder rukken, omver halen, verwoesten, vernielen;

destructibel,vernielbaar; destructibiliteit,
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°. dc vernielbaarheid; destructief, verwoestend, vernielend, omver werpend, destrUetie, f de verwoesting, vernieling, het geheel
verval, de ondergang; destructor, m. de

de temp ore, z. ond. tempus.
detenéren, fr. of detinéren, lat. (deti-

scheiden , oneenig, afgezonderd, b. v. ge-

nere), afhouden, terug houden; gevangen
houden; detentie, f. de terughouding, outhouding ; vasthouding, opsluiting; de gqvangenhouding, hechtenis; detentie-huis,
huis van detentie , huis van opsluiting,
gevangenis; deténtor, in. de onregtmatige
bezitter, b. v. van eenerfenis.
detergéren, lat. (detergere), Chir., afwisschen , afvoeren , zuiveren , b. v. eene
wond; detergentia, pl., zuiveringsmiddelen,
inz. wondzuiverende middelen.
deterióris conditienis, lat.. in ergeren
toestand of staat; deterioréren, verergeren,
verslimmeren, iets laten bederven, vervallen door verzuim; deterioratie, f. de verslimmering , versleclitingr , de verergerde
toestand eenei zaak.
determineren, lat. (detcrrnináre), bepalen, beslissen, vaststellen; begrenzen, be-

desuniëerde Grieken,. Grieken, welke de

sluiten ; gedetermineerd , besloten , be-

opperheerschappij v. d. paus niet erkend
hebben; desunion, f. (spr. dezunióng), de
oneenigheid, tweedragt, tweespalt; schei

paald , vast beraden ; determinábel , nw

vernieler, verwoester.
desudéren , lat. (desudãre) , zweeten;
desudátie, f. het zweeten; het uitbreken
van kleine , op gierstkorrels gelijkende
puistjes bij kinderen, een gewoon gevolg
van onzindelijkheid.
desuescéren, lat. (rlesuescére), ontwen
afwennen; buiten gebruik geraken. -ne,
desult®risch, lat. (desultortus, a, um),
eig. op- en afspringend , gelijk een rom.
desultor, die bij den wedren van het eene
paard op het andere sprong; niet bij de zaak
blijvend , wankelmoedig , vlugtig, opper
-vlakig.
desuniéren, fr. (desunir), oneens maken,
verdeelen , scheiden ; gedesuniëerd , ge -

-ding,verltws.
desurgéren, lat., van iets opstaan; zijn
gevoeg doen; desurréctie, f. de stoelgang.

detachéren, fr. (spr. detasj-), afzonderen en afzenden ; wegzenden ; losmaken;
gedetacheerd. , afgezonden , afgevaardigd;
ook afgezonderd, los gemaakt, vrij liggend,
b. v. buitenwerken van eene vesting, de
afgestooten toonen (staccato) in de muzijk;
detachement, n. (spr. -snáng), eene af-

scheiding, een van het hoofdcorps afgescheidene, afgezondene troep of commando

soldaten.
Detail, n. fr. (spr. detá j; v. détailler,
eig. stuk snijden), pl. details, het hijzondere of omstandige, uitvoerige. de bijzondere
of naauwkeurige omstandigheden van eerre
zaak, bijomstandigheden, de enkele deelen
van een groot geheel, bijzonderheden, klei
handel in 't klein, het-nighed;Mr.,
verkoopen bij 't stuk; detailhandel, klein
kramerij, stukhandel, uitventerij;-handel,
en detail (spr. any-), in 't klein. stuksl;e\% ijs, bij de el, de maat enz.; omstandig,
uitvoerig; detailleren, ontleden, stuks cwijs optellen, uiteen zetten, omstandig of
uitvoerig verhalen, beschrijven; in kleine,
afzonderlijke deelen splitsen; gedetailleerd,
omstandig, met alle bijzonderheden; stuks
bij afzonderlijke deelen; detailie--gewijs,
ring, omstandige uiteenzetting; detailleer,
ook detaillist, m. een detail- handelaar,
een kleinhandelaar, stukhandelaar, kramer,
uitsnijder.
Detaxatie, f. nvv lat., z. v. a. taxatie,, de
schatting, waardering.
detegeren, lat. (detegére) , ontdekken,
open leggen, bloot maken, onthullen, open-

baren.

lat., bepaalbaar; determinabiliteit, f. de
bepaalbaarheid; determinatie, f. lat. , de
bepaling, verordening, beschikking, liet besluit; determináto, it. Muz., moedig, stout,
fier; determinatief, nw lat., bepalend; pronomina determinativa, z. ond. pronomen;
determinismus, n. de leer der noodw-endigheid of voorbeschikking, naar welke reen
gelooft, dat alle veranderingen in dc wereld, ook de handelingen van vrije wezens,
vooraf bepaald zijn en onvermijdelijk plaats
moeten hebben; determinist, een aanlianger of verdediger van die leer.
deterréren, lat, (deterrére), afschrikken;
nw lat. , uitgraven, opdelven ; deterritie,
f. nw lat., de afschrikking van het kwade
door middel van straf.
Deterreur, m. fr., een opgraver v. lijken.
detestéren , lat. (detestári) , verwen schen, verfoeijen, verafschuwen; detestabel , verwenschenswaard, verfoeijelijk, afschuwelijk, gruwelijk; detestabiliteit, f.
de verfoeijelijkheid; detestátie, f. de ver
afschuw, gruwel,-foeijng,vrwschd
het afgrijzen.
dethroniséren, lat.-gr. onttroonen, van
den troon stooten ; dethronisátie , f. de
onttrooning , verdrijving , ontzetting van
den troon.
detinéren, z. detenéren.
detonéren, nw lat. Muz., afwijken van
de juiste toonshoogte, den toon te hoog of
te diep nemen, valsch zingen (ook distonéren); ontploffen; detonatie, f. Muz. net
valschzingen, uit den toon geraken; Chem.,
dc ontploffing, de met een' knal vergezelde
plotselinge uitzetting van een ontvlammend
ligchaam.
detorquéren , lat. (detorquére), afwen
afwerpen, b. v. de schuld op een an--den,
der ; ook verdraaijen, een' anderen, ge,
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wrongen zin geven, b. v. aan eene schijftuurplaats.
Detour, rn fr. (spr. detóei), de omweg,
omgang ; de kromrning , kromte , bogt,
hock; ook uitviugt , listig voorwendsel,
draaijerij ; detournéren , afwenden , aflei
den, afwijken, omdraaijen.
detrahéren , lat. (c1etra1tre), aftrekken,
afkorteii , onttrekken ; lasteren , eenen

steenen) achter zich te werpen, gaven zij
beide het aanzijn aan een nieuw menschengeslacht.
deunx , f. lat., een oud-rom. gewigt van
11 uncie; van een geheel.
Deus , m. lat., God; deus ex mac/nina,
eig. een god uit de machine, d. i. uit het
machine werk 01) het schouwtooneel ; het
onverwacht, plotseling optreden
van een' persoon, die aan eene ingewik
kelde of netelige zaak eene gelukkige
wending geeft (tegenwoordig doorgaans
enkel in iron. zin gebezigd en soms op
den romans en plotselinge gebeurtenissen
in 't gewone leven toegepast) ; dei gratia,
door Gods genade (in vorstelijke oorkonden, brieven enz.); deo dicãtas, m. een
aan God gewijde, van daar een monnik;
rico dicãta, f eene aan God gewijde 1 van
daar eene non; deo gratias, God zij gedankt! deo vole'nte, zoo 't Cod behaagt.
Deuterie, f. gr. (v. deutiros, de tweede,
volgende), naam, aan de toevallen, door het
terugblijven van de nageboorte veroorzaakt,
door V ogel gegeven ; deuteroeanönisch,
gr., naderhand g ecanoniseerd, heilig gesproken, voor heilig verklaard; deuterogamie,
f. tweede echt of huwelijk; deuterologie, 1'.
de leer der nageboorte ; deuteronomon,
gr. of deuteronomum , lat. n. het vijfde
boek van Mozes; eig., de tweede wet, tweede
wetgeving, ivetslierhaling ; deuteropathie 1
f. gr., eene naziekte, opvolgende ziekte;
deuteropáthisch, als het gevolg eener vroegere ziekte optredend; opvolgend; deuterösis, f. gr., de herhaling; deuterosen der
joden, overleveringen en daarnaar bepaal
de gebruiken; verklaringen en aanvullingen der geschrevene wet, mischnah
(z. talmud) ; deuteroscopie , f. gr., eng.
second sight (spr. s&kund sait), eig. het
tweede gezigt, de gave van het vooruitzien van toekomstige gebeurtenissen enz.,
acne soort van geestenzienerij ; deutoxyde, Chem., tweede oxyde, tweede henaming van een brandbaar ligchaani in
den staat van o x y d e (z. a.), vatbaar om
zieh in verschillende evenredigheden met
de zuurstof te verbinden; zoo h. v. verbindt zich het lood in 3 verschillende verhoudingen met de zuurstof; de minst ver'
zuurde verbinding heet protoxyde van
lood, de daarop volgende deutoxyde
of tweede loodoxyde, en de laatste tntoxyde of peroxyde.
Deuve , f. fr. Mere., eene stof, die naar
satijn gelijkt, half-atlas, satinade.
deux, f. (spr. deu), twee; deux ii cleux
( spr. deuadeu) , twee om twee, tweegelijk, bij liet biljart en andere spelen.
devaliséren , fr. (devaliser), den mantelzak of het valies afnemen ; plunderen,
uitschudden, herooven.
devalvéren ook devaléren nw lat.,
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blaam werpen ; cletrdctis detrahéndis , na
aftrek van het af te trekkene ; detractis
expénsis , na aftrek der kosten ; detrác-

tor, lat., of detracteur, Ir. m. een achterkiapper, lasteraar, schendtong ; detráctie , f. (lat. detractio), de aftrekking, aftrek ; onttrekking ; lastering, achterklap.
detrectéren, lat. (detrectãre), verkleinen ; weigeren ; l)erIadeelen ; detrectâtie, f.
(IC weigering, benadeeling.
Detrempe , f fr. (spr. detrdngp'), de
vaterverw , het schilderen met watcrverw;
1

vgl. gouache.
Detrésse , f. fr. , de nood , angst, benaauwdheid, kommer, verlegenheid.

Detriment, n. lat. (detrirnéntum), liet

nadeel, verlies, de schade.
detripléren , fl

(

détripler), Mil., drie

gelederen tot twee brengen , liet derde
gelid in de beide cersteti doen treden.
de tripöde dictum, lat., van den drievoet al' gesproken (vgl. tripus).
detrompéren , fr. (de'trontper), de dwahog benemen, beter onderrigten , uit den
droom , den dut helpen ; ook beduiden,
aan 't verstand brengen ; gedetrompeerd,
beter ingelicht, uit den droom geholpen.
detronéren , fr., z. v. a. dethroniséren.
Detruncãtie, i: lat. Obst. , scheiding

des romps van den kop , wanneer deze
laatste in de baarmoeder is terug gebleven.
Detrusoriuru , n. nw lat. ( v. detrudre,
afstooten) een heelmeesters werktuig tot
het naar beneden stooten van ligchamen,
die in den slokdarm zijn blijven steken,
de sponshalein.
detto, it. (juister, maar niet zoo gebruikelijk alsdito), liet gezegde, het zelkie,
vroeger genoemde, of desgelijks, eveneens,
b. v. B pond kollij , 9 pond detto of van
dezelfde waar.
Deturnescéntie , f nw lat. , Chir. , de

oplossing, het slinken van gezwellen; detu
mescéren , slinken.
cktur , lat. (v. dare, geven), het worde
gegeven ; detur copia (scil. protocolli),

Jui. , er worde afschrift van het verhan
delde bijgegeven.
Deucalion, m. gr., een fabelachtig kofling in Tiiessalii, die met zijne gemalin
Pyrrha gered werd uit eenen grooten watervloed (deucalische vloed), die het
gansche overige mensehengeslacht verdeigde. Door op bevel van Themis de beenderen hunner grootmoeder (aardkluiten,

-

DEXTRINE.
afzetten; verlagen, verminderen in waarde, inz. munten; devalvãtie, f. de ver
laging, vermindering eener munt in hare
waarde; ook de gelieele in onbruik stelling, het ongangbaar maken van eene
munt.
Devanagari, n., het sanskritschrift (eig.
oodenschrift).
devancéren , Ir. (spr. dewangs—), voor-

uit gaan, vooruit zijn; voorbij streven,
overtreffen, den voorrang hebben ; devancier , m. (spr. dewangsi- é), de voorganger.
Devantière, f. fr. (spr. dewangtjér'),
een rijrok der dames.
devastéren , lat. (devastãre), verwoesten, vernielen, orukeeren ; devastãtie , f.
de verwoesting vernieling.
developpéren, fr. (developper), ontwikkelen, ontvouwen, onthullen, verklaren,
ophelderen, oplossen ; developpâbel , ontwikkelbaar, ontvouwbaar, b. v. van gebogene vlakken in de meetkunde, die zich
zonder breuk of plooi in een vlak laten
uitbreiden of ontvouwen , zooals cylinderen kegelvlakken; developpement, n. (spr.
—maag), de ontwikkeling, ontvouwing.
deveneréren lat. (clevenerãri) . veree
, eerbied hebben , met eerbied blijven.-ren
de verbis ad verb é ra , lat., van woorden
tot slagen ; de verbo ad verburn , van
woord tot woord.
Devérra , f. de godin der kraarnvrouwen . die door de Romeinen vereerd werd;
zij had ook het toezigt over het schoonmaken.
Deversorum , n. lat. , herberg, tapperij.
devestéren , lat. (devestïre) ontklee
den , van de priesterlijke bekteeding of
bisschoppeljke beleening berooven (bet
tegenstelde van investeren); devestituur,
f. de berooving intrekking van het leen,
van de waardigheid.
devex , lat. , nederwaarts gekromd , afwaarts gaande; devexiteit, f. de helling.
Deviãtie , f. nw lat. (v. via, weg, baan),
de afwijking van een ligchaam van den regten weg, van zijne baan of rigting; de
afdwaling; Mar., dc verzeiling van een
schip, waardoor de polis van assurantie
krachteloos wordt.
devirginéren , lat. devirginâre , ontmaagden ; devirginatie , f. de ontmaagd ng.
deviriliséren, nw lat., ontmannen.
Devise, F. fr. (spr. dewies'; v. h. mid.
lat. divisa voor livrée?), een zinnebeeld
met eene bijgevoegde spreuk (het eerste
heet het li gch aam, de tweede de voor
den v. h. devies); eene zin-, gedenk-,
beeldspreuk, lijfspreuk ; Mere., een wissel
op eene huitenlandsche wisselplaats.
i

devoiléren , fr. (spr. dewoal—), ontslui-

jeren , onthullen , openbaren, b. v. een geheim.
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Devoir , n. fr. (spr. —d'wodr), de pligt,
schuldiglieid.
devolvéren, lat. (devolvëre), cig. afrollen, afwentelen ; op een ander vervallen,
brengen of over erven ; devolûtie, f. nv
lat. Jur., de aanbevalling, overgang, overcrying van een regt of goed ; de door een
gebezigd regtsmiddel bewerkte overbrenging eener regtszaak van een lager geregtsbof voor een hooger ; devolutie -regt
(jsts devolutiönis) , het vroeger op vele
plaatsen geldende regt, waardoor bij den
dood van een' der echtgenooten al zijn vermogen op de kinderen verviel, en de overbli!vende man ofvrouw daarvan enkel het
vruchtgebruik had ; naar dit regt werd de
oorlog van Lodewijk XIV met Spanje in
1667 devolutie-oorlog geheeten ; devoluut, n. de geestelijke bediening, door den
paus wegens ongeschiktheid des bezitters
aan een ander overgedragen.
clevoméren, lat. (devomre), wegspuwen,
weder uitbraken.
devoot , lat. (devötus, a, urn, d. i. toe-

gewijd, van devovëï-e, wijden), vroom, godvruchtig ; eerbiedig, vol godsdienstige aandacht ; ootmoedig; (met verachting gebezigd ) schijnheilig ; eene devöte , eene
schijnheilige, fijne zus; de devoten, de
lijnen , overregtzinnigen , schijnheiligen
devötie, f. (lat. devotlo), eig. de wijding,
Vrijwillige opoffering ; vroomheid , godvruchtigheid ; schijnheiligheid , eerbied
volkomene overgave, verkleefdheid ; in het
fr. ook devouement, n. (spr. dewoe'nuIng).
devoréren, lat. (devorãre), verslinden,
doorzwelgen; devorãtor, m. de vraat.
devotie, devouernent, z. ond. devoot.
Dëwas of dëwatas, pl. (v. h. sanskrit

dwata, godheid) , alle goede wezens der

geestenwereld in den hemel volgens de indische godsdienst, in tegenst. met de vijandige magten: de asuras. dactyrs enz. In
de oud-perz. leer daarentegen zijn de dews
of diws booze wezens, dienaars v. Ah rim a n es.
Dexiocardie, f. gr. (v. deaiós, regts), de
ligging van het hart in de regterzijde der
borst; dexiográphisch, gr. van de linkernaar de regterhand geschreven.
Dextans, z. decunx; dextella, z. v. a.
dextans.

Dexteriteit, F. lat. (dextertas), de vlugheld , gaauwhcid , behendigheid, vaardigheid.
dextra manu, lat. Muz., met de regterhand (te spelen); dextraliteit, f. nw lat.,
de ligging ter regterhand ; dextrãtie , f.
de orndraaijing van de regter- naar de un
kerzijde.
Dextrine, f. Chem., de gomachtige stof,
vervat in het omkleedsel van ieder bolletje
zetmeel, reeds in 1716 door Leeuwenli o e k ontdekt, doch eerst in 1825 door

DEY.

DIACRISIS.

Raspail als nader bestanddeel van het
zetmeel weder aan 't licht gebragt; ook eene
siroop uit aardappelen.
Dey, rn (eig. diii), letterlijk oom of neef;
eertijds het rijksopperhoofd of de beheer-

gr., in
de Optica de brandlijn, d. i. de opeenvolging
der snijpunten, die ontstaan, wanneer v. een
lichtend punt lichtstralen op eene doorzigtige kromme lijn vallen, en, door deze gebroken, zich twee aan twee in een of'ander
punt snijden. Wanneer de kromme lijn de
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scher v. Algiers, in Tunis en Tripoli Bey of

Beg geheeten.

Dhulsekar, de naam v. het heilig zwaard
van Muhamed.
d- gr,ziedis.

dia - een gr. voorvoegsel in vele zamenstellingen , beteckenende door, doorheen,
door clkander uit elkander.
Diabäsis ot diabâse, f. gr., de doorgang,
overgang; diabâse, m. fr. 1i. H., de groen-

stecii, eene uit hoornblende en veldspath

gemengde rotssteen.
Diabëtes, m. gr., een hevel; een beker,
die ledig loopt, wanneer men hem gebed
vol giet, plaagbeker; Med., dc pisvioed; diabetes insipYdus, de pisvioed zonder suikerstof, srnakelooze, valsclie pisvioed; diabetes
sneilltus, de suikerboudende pisvioeci , honigpis ; diabëtiscb , pisvioedachtig.
Diáble, m. fr. (v. Ii. gr. diabólos, d. i.
cig. lasteraar, lat. diabölus), duivel; Mil.,
een rolwagen ter vervoering v. het geschut;
N. 11., een met stekels of pennen bezet zeedier, de stekeirog, zeeduivel; diablerie, f.
duivelarij, hekserij, tooverij, een duivelsstreek, duiveiswerk; diablésse, f. eene dui
velin, duivelsch wijf, helleveeg; diabliflicren, flW lat., tot een' duivel maken, verduivelen; diablotin (spr. —téng), m. een
duiveltje; een oversuikerd chocolaadpiaatje
ofkoekje; diabölisch (uit Ii. gr.), duivelseli;
diaboliséren, duivelen, razen, tieren, beduivelen; diabolIsmus, n. de bezetenheid;
diabolologie , f. de duivelenleer , de leer
aangaande den duivel.
Diabotánum, (v. dia, met, en botanë,
kruid), n. gr. Med., geneesmiddel uit krui
den bereid; eene zeer zamengestelde pleister,
tot welker zamenstelling eene menigte van
kruiden werden gebezigd, en welke tot oplos
sing, rijpmaking en smelting dienen moest.
Diabrösis , f. gr. Med. , de doorvreting
wegvreting of wegbijting door scherpe voch-

en.

t

f. gr. Pharm., eene pleister,
waarvan kalamijn de basis is.
Diacánthum, n. gr. Bot., eene plantensoort met zamengestelde bloemen; diacánthisch, met twee stekels voorzien
Diacadmie,

Diarcarcnum, n. gr. Parin.,

een tegen-

gift tegen den dollehondsbeet.
Diacarthmus, m. gr. Pharm.. d saffloerpleister ; eene buikzuiverende slikartsenij uit saffloer bereid.
Diacatholïcon, n. Pharm., een zoogenaamd algemeen geneesmiddel, als slikartsenij toegediend.
Diacausie . f. gr. (v. diakaiein , doorbranden), f. gr., hevige hitte, verbitting;
e

diacaustiek ofdiacaustsche lijn, 1.

stralen niet breekt, maar terug kaatst, dan
ontstaat door de snijpunten der terugge
kaatste stralen de cataeaustiek of ca~
lijn.
-tacusieh
Diachalàsis, f. gr. Med., de oplossing,
de scheiding van den zainenhang, het uit eenwijken der naden (van de bekkeneels
-bendr).
Diachorëma n. en diachorësis , f. gr.
Med. , de ontlasting der drekstoffen , de
stoelgang ; diachoretisch , den stoelgang
bevorderend.
diachristisch, g., ontslijmend, slijm verdrijvend.
Diach1on, n. gr. Chir., eene weekmakende pleister; diachlisch, oplossend, verdeelend.
Diaclsis , f. gr. (v. diaklciein , door-

breken), het doprbreken; Phys., de breking
V. Ii. licht ; diaclástisch, door breking outstaan. daartth behoorende.
Diaclsma, n. gr. Med., een mond- of
gorgeiwater, eene mondspoeling.
Diaoodum of diacodon, n. gr. (v. k5dia. slaapbol), Pharm., een borstverzachtend
middel, slaapbollensiroop.
Diacnus, m. (v. h. gr. dikonos, dienaar), diaken, de titel, die in den apostoli
schen tijd ook aan de kerkleeraars werd gegeven ; meer bepaald zulke geestelijke
ambtsbekleeders, in de evangelische kerk,
die enkel met de inzameling en verdeeling
der aalnioezen en de verpleging der armen
en kranken belast waren; bij de protestantsche kerkgenootschappen een armbezorger,
diaken ; een huipprediker, kapelaan, tweede predikant ; diaconaat , n. het ambt,
de waardigheid en de woning eens evangelisehen diakens; diaconcon, of diaco
fl. een kort gebed, dat de diaconus
-nicum,
der gr. kerk voorzingt ; diaconIsse , f.
eene kerkendienares, in de eerste eeuwen
der chr. kerk bejaarde vrouwen, die den
diakens ter zijde stonden in dearmen- en
krankenverpleing en 'het toezigt hadden
over de vrouwelijke leden der gemeente.
Diacpe, f. gr. M ed. (v. diakóptein, snijden),Chir.,de wegsnijding van een ziekelijk
deel; schuinsche gebouwen wond der hersenpan ; de overlangscbe breuk van een
been.
Diacrinoméneu, pl., christenen in het
Oosten, die voor geene secte partij trekken
Diacrsis of diacrIse, f.

gr. (v. diakri

-

onderscheiden) , Med., de bcoordeeerscheiding,
inz. van ziektetoeling
en ond
standen; diacrItisch, wat die bcoordeeling
nein ,

DIACUSTIÉK.

DIALECT.

en onderscheiding ruggesteunt, b. v. d i acritische teekenen.
Diacustiek, f. gr. (v. di- akuein, doorho en; vgl. acustiek), de leer van den wcêrklank, van de terugkaatsing des geluids,
weérklankkunde.
Diadeem, n. gr. (diadéma, v. diadéó,
ombinden), de koninklijke wrong of voor
hoofdsiersel der perz. en-hofdban,et
egypt. koningen en der latere rom. keizers,
bestaande uit een' zaamgevouwen en om het
hoofd gewonden sluijer, daarom ook wel bij
de Grieken kalyptra, d. i. sluijer, genoemd;
thans het zinnebeeld der koninklijke waardigheid, het dichterlijke woord voor kroon,

nó-skein, - onderscheiden), Med., de behoor
'Jke onderscheiding en daarop berustende
onderkenning der ziekten; Log., de onderscheiding van gelijkvormige of verwante
begrippen; diagnostiek, F. de leer van cie
onderkenning der ziekten, inz. de kunst om
twee met elkander overeenkomende ziekten

heerschappij, regering; ook een vrouwelijk
haartooisel; diadeemspin, N. %i., de kruisspin.
diadélphisch, gr. (v. dis, in zamenst. ook

di, tweemaal, dubbel, en adelplaós, broeder), Bot., tweebroederig; diadelphia, pl.
tweebroederige planten met tweeslachtige
bloemen, wier meeldraden in twee bundels
zijn zamen gegroeid, de 17de klasse in het
stelsel van L.
Diadéxis en diadóche (gr. diadoclhë), f.
gr., het -volgende; Med., de overgang of
verandering der eene ziekte in de andere, de
verandering v. h. algemeen ziektekarakter;
diadóchen, pl. (sing. diddochos) , navol gers, opvolgers, troon -, erfopvolgers, inz. de
opvolgers v. Alexander den groote in de ver
zijn rijk.
-schilend va
Diadosis, f. gr. Mcd., de verdeeling van
of
het voedsel in het ligchaam; het nalaten
ophouden der ziekte.
Diaerésis, f. g. (diairésis v. di-airein,
uit elkander nemen , deelen) ; Poet. , de
oplossing van Genen tweeklank in twee enkele klinkers, of de verandering der j en v
in de verwante vocalen, b. v. O r p h e u s in
Orpheus, silva in silua, Troja in
T r o ï a ; Gram., de afscheiding der op elkander volgende klinkers in een woord, b.
V. poëet; Med., de scheiding, scheuring door
uitwendig geweld, inz. van bloedvaten;
puncta diaeresëos , pl. , scheidingspunten
trema) , die boven den laatsten van twee
op elkander volgende klinkers geplaatst
worden, opdat ieder van hen afzonderlijk
worde uitgesproken, b. v. k w e ë n.
{

Diseta, f. (v. h. gr. diaita), diëet (z. a.);

ook de zittingstijd der gczamentlijke afgevaardigden op den duitschen land- of rijks
vergadering der rijksstenden; dim--dag,e
ten, pl.,1. diëten, z. oud. dies; dietetiek, f.
de gezondheidsleer, de kunst om het leven
te onderhouden; dieetétiseh, matig, met de
gezondheidsleer overeen stemmend; ditétisohe regelen, gezondheidsre gelen.
gr. (v. d-iagt yphein ,
l ' 1
DiagYPten
,P g
door-, insnijden),inn een vlak gesnedene of
verdiept bewerkte figuren.
Diagnosis of diagnose, f, gr. (v. dia-
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f

-

behoorlijk van elkander te onderscheiden;
diagnóstisoh , de onderkenning stavend,

aanwijzend, tot kenteeken eener ziekte die-

nende; diagnoséren, de kenteekenen eener
ziekte kort beschrijven, Gene ziekte onder

-ken.
gr. (v. di -dgein, doorvoeren leiden), een door R o u s s e a u uitgevonden werktuig, om het geleidend vermogen der ligchamen voor de electriciteit te
Diagométer, n.

vinden.
diagonaal , lat. (diagonális; v. h. gr.
diagonios, v. gQnia, hoek), schuih over-

dwars , dwarstoopend ; diagonaallijn of
f. Geom., de hoekpuntslijn, elke
regte lijn, die twee hoeken eener regtlijnige
figuur vereenigt, zonder Gene der zijden van
die figuur te zijn; diagonaalmarsch, f. Mil.,
de dwarse* of schuiiische marsch ; diagonaalpas , de dwarspas ; diagonaalvlák ,
Geom., een vlak, dat een regelmatig lig
gelijke deelen verdeelt.
-chamintwe
Diagraaph, m. de voorteekenaar, ontwerper, een werktuig, door G av a rd uitgevonden, om zonder kennis van de teekenkunst de omtrekken van een voorwerp op
het papier verkleind over te brengen; diagraphiek, f. de kunst van het ontwerpen of
voorteekenen.
Diagrámma of diagrám, n. gr. (v. diagráphein, met lijnen omtrekken, afteekenen), Geom., eene figuur, zooals zij tot . het
bewijs eener stelling of tot de oplossing v.
een werkstuk geteekend wordt; een ontwerp, plan, eene schets; Muz., de vijflijnige
artituur (z. a.); bij de
ook departituur
gnostische wijsgeeren twee in elkander ge
driehoeken met een' inystieken-platse
naam van God daarin, als amulet dienende;
diagrarnma Hipparchi, de teekening v..d.
betrekkelijken st.:nd der zon, maan en aarde
bij de verduisteringen, met de daartoe bediagonaal,

-

.

hoorende lijnen.
Diahexáplon, n. gr., bij veeartsen: een uit
zes bestanddeelen zamengestelde geneesdrank voor paarden.
Dial psis, f. gr., de afbreking, tusschenruimte, z. V. a. intermissie.
Dialéct, m. gr. (diálektos. d. i. eig. gesprek, onderhoud), de tongval, spraakwa
nier, het onderscheid eenergesproken lhoofd taal in de verschillende deele n van land en
volk; dialéctiek., F. (gr. dialéktiké), eig.
geleerde strijdkunst, disputeerkunst; gew.
de wetenschap der denkvormen, de - ver
denkkunst ; dialeattous , een-standlecr,
twistredekundige; een geleerde kámpvech33

-

DIALEIPY-RA.

DÍAÏ'ALNln.

ter; dialéctisch, tot de dialectiek belioorende ; ook aan een' bijzonderen tongval
eigen; dialectologie, f. de leer der tongvallen, verzameling van opmerkingen over de
tongvallen eener taal.
Dialeipyra, f. gr. Med., dc tusschenpoozende koorts.
Dialémma, n. gr., uitlating, afbreking,
gaping, tusschentijd; Med., de ziektetoestand , inz. -de koortsvrije toestand , de
koortsvrije tijd tusschen twee aanvallen.
Dialláge, f.. diallagon, m. gr. (eig. ruil.,
verwisseling) , Min. , de straalsteen, eene
schilferachtige steensoort v. h. talkgeslacht,
eertijds smaragdien, groene veldspath ge-

als 113 : 355 , volgens L. v. Keulen alg
1 : 3,14159265358979323846264338327
950288) .; diametraal-getallen, zulke getallen , die uit twee factoren bestaan ,
van welke -de som der quadraten op nieuw
een quadraat getal geeft, b. v. 12, 'welks
factoren 3 en 4, tot de 2de magt verheven zijnde en tot eene som vergaard, het
quadraat 25 geven (2 2 t4'=25); diansetrale, f. de lijn van doorsnede; diamétrisch,
diametraal, tot den diameter behoorende,
regt door, ook e diamétro, lat. .regelregt,
lijnregt, b. v. tegenover gesteld zijn.
Diamorphósis, f. gr., de verwerking tot
een' bepaalden vorm; de gedaantegeving.
Diarnórum, n. (v. h. gr. moren), Pharm.,
moerbezie-siroop met honig bereid. .
Diana, lat. of Artémis, f. gr Myth ., de
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noenid.
Dialléle, f. of diallélos, m. gr. Log., een
cirkel, d. i. wanneer men het voorwerp, dat
men omschrijven zal, onmiddellijk of middellijk Tioemt, of als men uit Gene nog te bewijzen stelling :eene andere wil bewijzen.
Dialoog, m. gr. (dialogos), het onderhoud, gesprek, de zamenspraak; -de vorm
v. gesprek; dialogéren, verscheiden personen sprekend invoeren; dialógisch, gesprek wijze, bij wijze van zamenspraak; dialogisóren, in gesprekken inkleeden, gesprekswij ze voorstellen; dialogismus, m. de kunst
der zamenspraak, inz. dc schriftelijke; het
gebruik van den dialogischen vorm.
Dialysis, f. gr. (v. dial yein, oplossen),
Med., de oplossing, het verval, de uitputting
der krachten; dialytisch, ontbindend, ver
-nietgd.
Diamant, m. (fr. diamant, lat. -adámas,
v. h. gr. adamas, d. i. onbedwingbaar, zeer
hard), de hardste, digtste, doorzir^tigste,
schitterendste en kostbaarste edelsteen, die
in allerlei kleuren voorkomt en slechts met
zijn eigen poeder kan geslepen worden; de
geslepen diamant krijgt den naam v. b r i 11 a n t, als hij van boven een vlak (tafel)
heeft van vele schuinsche vlakken omgeven; hij heet roos als het bovendeel pyramidaalvormi.g is; ook de kleinste soort van
drukletters: diamantbrood (fr. égrisée), het
poeder van den diamant, waarmede bij op
eene schijf van zacht staal wordt geslepen,
en waartoe men die diamanten gebruikt,
die niet geslepen kunnen worden; diamant -

,

.

godin der jagt, ook der maan (Seléne, Luna), de maangodin; nog heet zij Phoebe,
C ynthia, Delia enz.; N. H. , een aardige
aap v. h. geslacht der meerkatten in Afrika;
bij de alchimisten. vroeger zooveel als Luna , het zilver, dat met het toeken der
maan wordt aangeduid; van daar de boom
van Diana, de zilverboom, een plantvormige nederslag v. h. zilver uit zijne oplossing in salpeterzuur, door kwikzilver te
weeg gebragt.
Dianassologie, f. gr. (v. dia- nássein,
opvullen), de leer van het opzetten der dier
,

-

-lijkegchamn;dopvuliskt.
Diandria, pl. gr. (v. di -, tweemaal, en
anér , gen. andrós , man) , - tweehelm* g e
planten, met twee meeldraden in eene dubbelslachtige bloem, de 2de klasse in het
stelsel van L.; ook (sing.) gene misgeboorte
met dubbele mannelijke geslachtsdoelen;
diándrisch, tweehelmig, met twee" meeldraden voorzien.
Diane, f. (fr. didáne, v. h. sp. dia, dè dag),

de wektrommel, z. v. a. reveille; het

morgenschot in zeehavens, als sein om de
havenketens te openen.
Diánthus, in. gr. Bot., de nagelbloem,
anjelier; dianthéën, pl., anj eliersoorten;
dianthéren, planten met twee helmknopjes
op elke** meeldraad.
Diénthum of diónthon ï n. Pharm.,

naam

van een tegengift, door hiyrepsus beschrespath, z. corundum.
v e n . Het was een poeder, zamengesteld uit
Diamastigósis , f. gr., de geeseli rig der vele aromatische en prikkelende zeifstanspartaansche jonge lieden, om hen daardoor digheden.
tegen ligchaamssmart te harden.
Diántre, fr . (spr. diángtr', eene verzach-'
Diameter, m. gr. (diamétros, doorme- tonde vervorming v. d i a b 1 e), duivel! voor
tend), Geom., de doorsnede, middellijn, de den duivel! wat duivel!
regte lijn, die in eenen cirkel door het midDianucum, n. gr.-lat. (v. h. lat. nux,
delpunt gaat en den omtrek aan weêrszi'den n-ucis, noot), Pharm., noten -konserf, uit noraakt (de verhouding , die de middellijn tensap en honig bereid.
tot den omtrek heeft en welke slechts
Diapálma , n., eene zalf, uit het half
bij benadering kan uitgedrukt worden , glazige eerste loodoxyde, olijfolie en water
als zijnde beide met betrekking tot elk- door koking bereid; de naam is daarvan afander onmeetbare grootheden , is volgens komstig, dat men er vroeger een afkooksel
A: chimedes als 7 tot 22, volgens Metius van palmbladen bijvoegde en het mengsel
-
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il id: eenen spatel van pahrihout omroerde.
Diapásma, II. gr., weiriekend strooipoeder, kruidenpoeder.
Diapãson, ii. gr. (eig. d o o r a 11 e, nl.
snaren of toonen, v.pãs, al), 1\luz., z v. a.
het octaaf ook de omvang van eene stem
of een speeltuig; hij de Franschen ook de
steinvork; disdiapãson, a. een interval van
twee octaven.
Diapedësis, f. gr. Med., het doorzweeten
des bloeds door de vaatrokken; hloedzwect,
eene ziekte, die men vooral onder de rondzwervende wilden op de Cordilleras aantreft
en J)ij hen onder den naam van Mathiaz ahn al bekend is; meer bijzonder verstaat
men onder dit woord eene bloeding tilt de
huid.
Diapénte, f. gr. (v. pente, vijf), Muz.,
door vijf toonen gaande, de quint.
Diaper, f. (sp. diapre'a), eene zeer welsmakende hartvormige spaansche pruim.
Diaper, n. eng. (spr. clal-eper, v. h. it.
diaspro, jaspis) gebloemd lijnwaad.
diaphaan, gr. (diapkans, v. diep/talnein , laten doorschijnen), doorzigtig; diaphaneïteit , nw lat. , de doorzi8tighcid;
diaphanipénnisch, met doorzigtige viengelen ; diaphanogënisch, gr. doorzigtig niakend; diaphanométer, m. Phys., ccii doorzigtigheidsmeter , een werktuig door d e
aussure uitgevonden, om de grootte der
uitdampingen in een begrensd gedeelte der
ons omgevende lucht aan te toonen; diaphanometrie, f. de kunst om de doorzigtigheid der lucht te meten.
Diaphanorãma , n. acne doorschijnende
schilderij.
Diapharnicum, n. gr. (v. p/toinix, dadel) , Pharrn. , acne. slikartsenij waarvan
cladelen de basis uitmaken.
Diaphonësis en diaphonie, f. gr. (v. diap/tnia), Muz., de wanklank, valsche toon,
iiiet-eenstemmigheid ; oneig., de oneeniglieid, kwade verstandhouding; diaphoniek,

verrekijkers om liet overtolli g licht af te
weren; diaphragmátisch, tot het middenrif behoorende; diaphragmatitis of dk-.
phragmitis , f. de nhiddenrifsontstekinb
diaphragmatocële, f. de middenrifshreu k.
Diaphtb5ra, f gr. Med., het bederf, b. .
van de spijs in de maag; het afsterven.
Diaphsis, of diaphse, f. gr. Med., eig.
het tusschen g roeijen ; van daar het midden of hoofdstu k van pijpbeendercn.
Diaplàsis, 1. gr. (v picissein, vormen),
Cliii'. , de herzetting van een ontwricht of
gebroken lid; diaplásma , n. de zalving,
insmering. stoving van liet ligchaarn.
Diapnóë, f. gr. Med., de onwerkbare
uitwaseming, vooral der long, van daar
ook het nitadernen ; ligt zweet; diapnoca.
pl. , uitwaseining hevorderende , zachte
zweetdrijvcnde middelen.
Diaptöse, f. gr. (di (tptösis), Muz., tasschenval , een kleine val op eene eindnoot, het herhalen der slotnoot.

-

f z. v. a. diacustiek (z. a.).
Diaphira, i: gr., het onderscheid,

de
verscheidenheid ; Log.. de herhaling van
hetzelfde woord in verschillende beteckenis
in denzelfden zin.
Diaphorsis, f gr. (v. diap/torein, uit-

storten), het doorzijpelen, doorzweeten
Med.. eene huiduitwaseining, sterker dan de
natuurlijke en minder sterk dan liet zweet;
diaphoretcum , n., pl. diaphoretca,
zweetdrijvende geneesmiddelen ; diaphorëtisch, uitwaseuiing bevorderend, zweetdrijvend.
Diaphrágma, n. gr., in 't algemeen tnsselien- of scheidsmuur (v. phrássein, versperren, afsluiten), iuz het middcnrif in
het menschelijk ligchaam; Bot. het middenschot in acne zaaddoos ; ook het blikken
of bordpapieren tusschenschot in groote

259

Diapyërna, n. ofdyapyesis. f. gr. hed.,

acne vcrettering, inz. der louçen, de at.terborst; diapyëtisch, etterbevorderend.
Diarehie, f gr. (v. di—, dubbel, en dr chain, heersclien) , (le regering van twee
personen, dubbelhcerschappij.
Diarum, n lat. (v. dies, dag), een dag
boek; kladboek, het klad.
Diarrhaa, f. ge. (diarr/toia, het doorvloeijen) , de binkloop, menigvuldige en
vloeibare huikontlasting.
Diarrh&Ion, n. gr., Pliarm., rozenkoekjas, cciie toehereidilig, waarin roode rozen
gebruikt worden.
Diarthrösis of diarthr5se f. , gr., ontieding (v. art/tron, lid), Anat., de bewegelijke verceniging van twee beenderen, het
volkomen beweegbare gewricht; diarthrö
diich, een gewricht vormend of daartoe beij

isoorend.

Diascëüe, f. gr. (dlaskeuë), schikking,
omwerking; diasceuást, rn critische om-

werker van een geschrift, inz. van de gedichten van Homerus.
Diaschis, diaichïsis, f. of diaschIsma,

n. gr. Med., de tegennatuurli ke scheiding
j

of splijting van een deel, b. v.
labii superiöris, de hazenlip.

diascitisis

Diasöstiek, f. gr. (v. diasddsein, red
den). Med., de kunst om de gezondheid te
bewaren, de gezondheidsbevaring; diasostica , pl., behoedmiddelen , voorzorgen
diasöstisch, behoedend, vóórkomend, reddend.

Diaspâsma, fl gr., de scheiding, de pauze tusschen 2 verzen van een gezang.
Diasphendonësis , f. 9r., het van een
scheuren van een' misdadiger door twee

met geweld bijeengebogen en vervolgens
loselaten bouwen.
Diaspora, f. gr. de verstrooijing ; vetschullende woonplaats; diasperométer, iii.
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een werktuig om de verstrooijing der licht
stralen te bepalen, een lichtverstrooijings-

rekking ; inz. Med., de vertrekking der verlamde aangezigtspieren naar de gezonde
zijde.
Diasijion of diastle, n. gr. (van stylos, zuil), Arch., bij de Ouden eene ,zoo
danige plaatsing der zuilen , dat deze
driemaal verder van elkauder stonden, dan
de (likte van iedere bedroeg.
ifr, m. gr. (diasyrmos v. diaij
rein uiteen halen) , het doorhalen , bespotten , bonen , inz. eene rhet. figuur,
die in de overmatige verkleining van een
voorwerp bestaat , het tegendeel v. h yP e r b o I e ; diasrtisch, bespottend, smalend.
Diatessron, n. gr. (v. tessáres, vier;
eig. door vier, n. I. toonen), Muz., z. v. a.

eter.
Diastsis, f.

m

gr. ( v. diastciein , uiteen

maken), in 't algemeen het uiteen staan,
de scheiding; inz. Med. , het uiteenwijken
van onbewegelijk met elkander verbondene beenderen ; diastáse , f. (naar fransche benoeming) een nieuwelings ontdekt
bestanddeel, dat zich hij de kieming der
granen ontwikkelt en den overgang van
het zetmeel in gom en suiker bewerkt; diastëma , n. de tussehenruimte, afstand;
dïastematelytrie , f. de tegennatuurlijke
splitsing der moederseheede in twee deden;
diastemátisch M
,
uz. , lang aanhoudend,

met tusschenruimte; diastematie, 1'. de gespletenheid ; diasternateucephalie , f. de
tegennatuurlijke splijting der hersenen;
diastiinéter, n. (een onjuist gevormd
woord) ook engymeter, een afstands- of
verheIdsmeter, vertemaat, uitgevonden door
Dr. Jiommershausen, om den afstand van
voorwerpen te bepalen, welker grootte men
kent; diastematocaulie , f. Bot., de onnatuurlijke overlangsehe splijting van eenen
stam; diastematocheilïe , f. de splijting
der lippen; diastematocranie, f. de tegennatuurlijke splijting des schedels in
het midden; diastematocystie, f. de tegennatuurl ij ke splijting der blaas;- diastematogastrïe , £ de splijting der buikwanden in liet midden; diastematognathïe, f de tegennnatuurlijke splijting der kaken; diastematometrie, f. de
splijting der baarmoeder ; diastemato
myelie , f. de splijting van het ruggemerg ; diastematopyelie , de tegennatuurlijke splijting van het bekken; dia
stematorachie, f. de tegennatuurlijke splijting van de ruggegraat; diastematorhithe , f. de tegennnatuurlijke splijting van
den neus ; diastematostaphelie, f. de tegennatuurlijke splijting van de huig; diastematosternie , f. de tegennatuurlijke
splijting van het borstbeen; diastemen
terie f. de tegennatuurljke splijting van
het spijsverteringskanaal.
Diastöle f. gr. 1) de uitrekking, verlenging van iets. inz. Poët., de verlenging
van eene korte lettergreep tot eene lange,
het omgekeerde der systole; 2) gr.
Gram. , het teeken ('), dat tot scheiding
van enclitisch zamen hangende woordjes
dienL opdat zij niet met andere gelijkluidende verwisseld kunnen worden; 3) de
uitzetting van het hart en de bloedvaten
om het instroomende bloed te ontvangen;
zij wisselt gedurende het leven elk oogen
met de zamentrekking (systole)-blik
dier deden af.
n. gr. , de uitrekking,
Diastrémma
verrekking.
Diastr6phe , f. gr. , verdraaijing , ver,

-

quarte (z. a.).
Diathèsis,f. gr., in 't algemeen inrigtin„„- , toestand, inz. Med., de ilirigting,' gesteidheid, stemming des ligchaams, ziekteaanleg; vgl. dispositie en constitutie;
diathëses, pi, de zoogenaamde grondziekten of de oorsprong, grond en aanleg van
en tot de ziekten.
diatóorn, gr. (diatömos, doorgesneden),
Min. , naar eene zijde heen gemakkelijk
deelbaar; ook twee atoomgewigten bevat-

tende.
diatónisch ( gr. diatónos), doorklinkend. volgens de toonladder; geheele too,

nen betreffend ; diatônische ladder

,

de

voor het toonstelsel aangegevene klank-

ladder.
Diatrësis,

f. gr. Chir., doorboring, door-

boordheid.
Diatribe , f. gr, (diatrThë) , de vertoe
de wijdioopige geleerde uiteenzetting,-ving;
verhandeling; eene bittere, hevige critiek,
hetzij mondeling of in geschrifte; diatribé
scherp hekelen.
-ren,
Diatrimma, II. gr. Med., ontvelling, inz,
der huid bij het gaan , het paard rijden
(blikaars).
diatritseisch, gr., driedaagsch ; diatritarërs, pl., artsen , die door (lriedaagSCh
diëet alle ziekten willen genezen; diatrite, f. het rlriedaagsch diëet ; diatritos, 1.
de wederkeering der koorts op den derden
dag.
Diatypösis, f. gr., de verzinnelijkiiig, liet
aanschouwelijk maken door afbeeldingen,
door figuurlijke voorstelling, door voorbeelden.
Diaulus, m. gr., de ruimte van twee sta-

diën; de dubbeliluit.
Diavolini, pl. it. (eig. duiveltjs), gekruide koekjes, die eene wellnstwekkende
kracht hebben; diavolo, rn it., de duivel.
Diaz In. ddfl spaansche geslachtsnaam
of patronymicum: zoon van Diego.
Diazeuxie, f. gr., eene plantensoort met
zainengestelde bloemen.
Dibaptisten pl. , cciie tweemaal doo,

,
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secte der 9de eeuw in de Grieksehe
tende
erk.
m. gr. (v. di tweemaal, en

schillende omstandigheden twee verschillende kleuren toont; dicbrônisch . slechts
een gedeelte des jaars door groeijend;
dichrürisch, met tweekleurigen staart
dicibel, nw lat., zeghaar, uitspreekbaai;
dicibüla, pl. lat., sprookjes; clicis causa,
lat., om iets te zeggen, om er maar af te zijn,
kwanswijs, welstaans li alve; dicitor, in. uw
lat., de spreker, redenaar.
diclapédisch , gr., met gespletene tangvormige voeten.
Diclinie, 1'. gr. Bot., eene klasse van
planten met gescheiden geslachtsdeelen,
de vijftiende of laatste klasse van de methode van Jussieu ; diclinich , met gescheiden geslachten; diclinoëdrisch, met
twee stompe en een' regten hoek (v. kristallen).

Dibrchys,

brac/tys, kort), z. V. a. pyrrhicbius (z. a.).
dibrânchisch, gr. , i's. H., met dubbele
kieuwen.

Dicaciteit, f. nw lat., de praatachtigheid; spitsvondige redenering.
Dicao1ogie, f gr. (v. dikalos, regtvaardig), de regtsleer; dicoeopolitieh, f regt-

vaardige staatkunde.
dicárpisch, gr., met dubbele vruchten.
Dicasterhun, n. gr. (clikasUrion), een
hoog geregtshof, regtbank, vierschaar; de
vonnisspreker.
die cur Mc ? lat., zeg, waarom zit gij
hier ? z. V. a. mensch, geclerik aan uwe bestemming!
Dice, f. gr. (clíkë), regt, geregtigheid;
M yth., do godin der geregtigbeid; z. ond.
Themis.

DiceHën, pl. gr., vrije scherts, vrolijke
tooneelen in het blijspel der Ouden; dicelisten, pl., schouwspelers, die bij de Ouden
rollen voor de vuist voordroegeii , potsenma

kers.
dicelphisch , gr., met dubbel hulsel of

schaal.
Dicentarus, m. mid. lat. (v. ii.

lat. di-

cre, zeggen, spreken), een snapper, bab

1)elaar, woordenrijk mensch; dicenterie, f.

pl. nw lat., onnut gesnap,
nietsbeduidende woorden.
dicephálisch , gr., tweehoofdig ; dicérisch, met twee hoornen of voelsprieten.
Dichalcon , n. eene kleine oud -griekofdicentiën,

schemunt,4 obolus.
dichelypsopódisch, gr., met lange sterke
voeten en gescheiden teeneu ; dichilysch,
met dubbele hoeven.
Dichogamle, f. gr., de bevruchting der
p1atten met gescheiden geslachtsdeelen;
dichogámisch , met gescheiden geslachts-

deden.
Dichophie K gr. (v. dicha, tweevoudig,
gedeeld, en pityein, worden), eig. het dubheiworden; van daar Med.., de liaarsplijting, eene kwaaL waarbij de haren aan cle
punt vorkswijze gespleten zijn ; dichoptérisch , met gespleten vleugels.
Dichordum , n. gr. , ccii tweesnarig
speeltuIg.
Dichorëus, m. gr., z. v. a. ditrocheeus
( z. a. en vgl. choreus).

Dichotomie, f. gr. (v. die/ta, tweevoudig, en temnein , snijden) , de verdeeling
in tweeën; dc halve verlichte maanschijf;
dichotömisch,

tweedeelig; halizigtbaar.

Dichroismus , m. gr. (v. di -c/sróos,

tweekleurig) , tweekleuriglieid , twecvoudige kleuru isseling; dichréïsch, tweekleurig, tusschcn twee kleuren zwevende; dichromátisch , tweekleurig, wat hij ;elijkc
chemische gesteldheid en vorm onder ver-
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Dicölon, n. gr. (vgl. colon), o[dicölisch

gedicht, een gedicht, dat uit tweederlei
verssoorten bestaat.
Dicotyledönen ,

pl. gr. (v. kotyledön,

holte, knopje), Bot., eene plant met tweelobbig zaad; dicotyledóuisch , zulke planten betreffende, daartoe behooretide ; dubbel- of tweelobbig.
dicrétisch , gr. (v. krotëis , kloppen),
Med., dubbelslaande (van den pols), de onregelmatige beweging der slagader, waarbij
twee slagen snel op elkander volgen.

z. oud. dictus.
Dictamnus , m. lat. (gr. diktamnos),
esschenkruid,e en gewas, dat vele soorten telt; inz. een pijn en bloedst il lend
dicta, dicti, dictie, enz.,

geneeskruid.
dicteren, lat. (dictãre, eig. herhaalde-.
lijk zeggen), in de pen zeggen, voorzeggen
om na te schrijven ; voorschrijven; toewijzen, opleggen, h. v. iemand eene straf dieteren; dictãmen, n. nw. lat., de innerlijke
aandrijving; dictditdo, voorzeggend, in de
pen gevend; dictãta, P1 het tot naschrij ving
voorgezegde, de op liet hooren nageschreven stukken; dictator, n. de opperste regeringspersoon ,' die bij dringende omstandigheden in den oud-rom. staat werd benoemd; dictatörisch, gebiedend, als rnagt
op bevelenden toon; dictatuur,-hebnd,
f. (lat. dictatüra), de niagt en waardigheid
des dictators , des opperniagthebbers ; in
het duitsche rijk: de wijze, vaarep eene zaak
wettelijk ter kennis van den rijksdag gebragt en zij een voorwerp der beraaclsia-

ging wordt.
dictus,

m. lat. (dictus, a, urn, deelwoord

v. dicre, zeggen, benoemen, verklaren),
de genoemde, gezegde , bovengenoemde;
dicta sponsa, £ de verloofde, toegezegde
brud; dicti anni, in het gezegde jaar; dicta
di e, op den genoemden dag; dicturn,facturn, gezegd, gedaan; dictum n., pl. dicta,
eene spreuk, uitspraak, eene plaats uit een
geschrift; dictum bilieum , eene bijbelplaats; d. classicum , eene hoofdspreuk
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hoofdstelling; d. probarts , eene bewijs-

Diederik, Diderik, z. Dirk.
Diedzeugmnon, n. gr. Tibet., eig. het
gescheide , eene bij de Ouden geliefde figuur,
waarbij van vele opeenvolgende zindee
len elk een eigen werkwoord krijgt, zoodat
de ganse] ie gedachte, daardoor uitgedrukt,
duidelijker in het licht wordt gesteld.
Diëet, n (v. h. gr. dIaita, leven, levenswijs), de levensregeling, levenswijze, gezondheidsverzorging, de maathouding in
spijs (fl drank, slapen en waken, beweging
en rust, zoo in ligchamelijk als geestelijk
opzigt; eetregels, ziekenkost, magere spijs;
ditetisten , eerie klasse van geneeshee
de behandeling der ziek--renwlkbij
ten alleen op den leefregel acht gaven.
Diegësis, f. gr., liet verhaal, de zamenhangende vertelling; diegetisch, verbalend, ontwikkelend.
diês, m. en f. lat., de dag; Jur., de regtsdagoftermijn, de dagvaart; dies die m docet,
de eene dag is de leermeester van den ande
ren, of, komt tijd, komt raad; die liodiërno,
op den dag van heden, den huidigen dag;
a die, van den dag af; ad dies vitae, levenslang , voor het gansche leven; dies
criticus, Med., een beslissende, gewigtige
dag, inz. in ziekten h. v. de 7de, Ode, tide
1 5de en 21 ste dag; dies irae, dag des toorns,
de naam van eene der schoonste dir. hyrn
nen, welke een deel v. h. requiem (za.)
uitmaakt, dus geheeten naar de eerste woor
den van dat gezang; d. lucis, de dag des
lichts, paschen ; d. saiutãris, de dag des
heils, z. V. a. goede vrijdag; d. solutiönis,
Jur., de vervaldag van eenen wissel, betaaldag; diëten, pl. mid. lat. (dièta, dagloon),
daggelden, teergelden; jaargelden, die een
ambtenaar in stede van eigentlijke vaste
bezoldiging, of als kostenvergoeding, scha
deloosstelhng voor buitengewone verrigtn
de vergaderingen van-genotva;k
afgevaardigden enz. (z. dimta); dietarus,
of dietist, m. mid. lat., een daggeldtrekker,
een bediende of beambte, die daggelden
trekt; in de r. k. kerk: een geestelijke dienaar, die de morgendienst verrigt.
Disis f. gr., een vierde toon, iedere geringe toonverandering, bet kruisje voor
eene noot om haar een' halven toon te
verhooen.
Dieten, dietarius, z. ond. dies.
Dien et mon droit, fr. (spr. Djeu e mony
drod), God en mijn regt (de spreuk der eng.
kroon).
difatto, it., inderdaad, op heater daad.
Diffálco, m. it. Mere., de aftrek, het ra
bat van de hoofdsoin, diffalcãtie , F. de
aftrekking, rabattering.
diffameren lat. (diffamare) , in opspraak brengen , belasteren , schandvlekken, schenden, eerrooven , zwart of ve: dacht maken; diffamánt, rn de lasteraar;
ook adj. en adv. : lasterlijk , eerroovend;
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plaats; pi. dictaprobantia dicta testium,
pl., de uitspraken der getuigen; dicternim,
;

n. een schirnpwoord, stekeIie rede, hijtende scherts, spotrede; dictie f. (lat. dic tb), de bijzondere wijze van uitdrukking
van eenen schrijver; de bijzondere wijze van
voorstelling in woorden door de rede; dietionnaire, rn Ir. (spr. dieksionér' ), een
woordenboek, verzameling van al de moorden eener taal, eerier kunst, wetenschap
enz., in alphabetische orde gerangschikt
ditionnaire de poc/te, fr. (spr.— pósj'),
een zakwoordenboek ; dictionnarist , m.
nw lat., een woordenboekschrijver.
dictyocárpisch, gr., met netvormig overtogene vruchten ; dietyödisch , netvormig;
dictyophóren , pl., netvechters, eene soort
van kampvcchters hij de Ouden ; dictyoptra, Pl. gr. N. Fl., de netvleugeligen;
dictyorhizisch , met netvormig overdek ten wortel.
Didactiek, f. gr. (v. didcislceiu, leeren,
onderrigten), de Icerkunst, onderwijskunst,
onderrigtwetenschap; didactcus, m. een
onderwijskundige; een leerdich ter; didâctisch, leerend, onderrigtend; didactische
Poëzi, de poëzij, die wetenschappelijke of
afgetrokkene onderwerpen behandelt, het
leerdicht ; didâctrum of didáktron , ii.
leergeld , leerloon ; didascaha f. gr. (di
das/caith) . leeringen, onderwijzingcn; kenmerken , teekens, bewijzen; hij de Grieken:
opvoeringen van Looneelstukken en de daarover te Athenen gehoudene aanteekenin
; didascálisch, leerend, onderrigten d.-gen
didact1us, lat. N. H. tweeteenig; wordt
gel)ruikt voor die dieren, welke twee teenen aan eiken poot hebben. Tot deze afdeeling hehooren b. v. de tweehoevige of
herkaauwcnde dieren, de os , het schaap,
de geit enz.
Didélphus, rn gr. N. II., het huideldier;
didé1phisch met dubbele baarmoeder.
Did&on, fl gr. , eene maat van twee
handbreedten.
Didrâchrne, f. gr., eene (lubbele d r a c h me (z. a.).
diducéren, lat., uit elkander trekken,
verstrooijen ; didüctie , f. de uitrekking
scheiding.
Didymalgie , f. gr. , pijn in de zaadballen.
didmiscb, gr. (didmos), dubbel gepaard ; didymocárpisch , met gepaarde
vruchten ; didmos, m. de tweeling, tweelingbroeder, Bot., twee verbondene zaadlobben.
didynámisch, gr. (vgl. d y n a m i s ch),
dubbel- of tweernagtig ; didynamia, pl.
Bot., tweemagtige planten, met vier meeldraden in eene tweeslachtige bloem , waarvan twee langer zijn ; de 1 4de klasse in
het stelsel van L.
-
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DIFFEREREN.
diffamátie,f. nw. lat., de eerroof, smaadrede, laster; diffamtor, lat. of diffamateur, fr. m. een lasteraar, schender, eerdief,eerroover ; diffamatörjsch , eerroovend, lasterend; diffamie, f, de ecrekwetsing, beschimping.
differéren, (v. h. lat.

rer), verschillend zijn,

differre, fr di/Je'-

afwijken; uitstellen,

verschuiven; differend, n. fr. (spr. cliejerang), strijd, twist, geschil, oneenigheid;
de betwiste zaak; different, m., z. v. a. deferent (z. a.); als mij. lat. (diffrens), verschillend, onderscheiden , ongelijk; differentie, f. (lat. differentia) , het onderscheid, verschil, de ongelijkheid, afwijking,
verscheidenheid; differentie-handel, een
handel met effecten, waarbij deze niet werkelijk geleverd worden, maar alleen de gerezen of gedaalde waarde daarvan ontvangen of vergoed wordt; differentiaal, n. nw
lat., Math. , het oneindig kleine deel, de
oneindig kleine aangroeijing van eene oneindige, veranderlijke grootheid; differentiaal-rekening, een tak der wiskunstige
analysis, door Leibnitz uitgevonden , bestaande in het nagaan van de betrekking
der aangroeijin en van twee veranderlijke
grootheden, die van elkander afhangen, op
het oogenblik , dat de aangroeijing verdwijnt of gelijk nul wordt; differentiéren,
dat oneindig kleine deel eener oneindige
veranderlijke grootheid vinden of berekenen; differentiométer, n. een werktuig om
den diepgang van een schip te meten; differentismus, fl, z. v. a. determinismus,
(z. a.).
Diffessie, z. ond. diffitéren.

difficiel, (lat. difficilis, Fr. difficile),
moeijelijk , lastig , zwarigheden makend,
1). v. een di ffi ciel mensch; bezwaarlijk, ge-

van de onderteekeiiing, dat is van de echtheid der schrijfletters.
Diffórm ,

nw lat. (fr. difforme), wanstal-

ti , mismaakt, eelijk; difforméren, misg

l

vormen, onkenbaar niaken ; difformiteit,!.
de wanstaltigheid , niisvormdheid , mismaaktheid.
diffráctie , f. nw lat. , de straalbreking,
hniging des liehts of de afwijking der
lichtstralen van haren rep-ten veg.
diffringéren , lat. (di/Jringre), uit elkander breken ; diffringént, uiteen brekend.
diffugéren, lat. (diffugire), uit elk-.
ander vlugten , verloopen , verdwijnen;
diffughun , n. de vingt naar alle
diffundéren, lat. (diffundére),

zijden.
uitgieten , uitzetten , uitbi'eideii , verbreiden
wijdloopig zijn ; verkwisten , verspillen
ook den wijn in vaten doen, vaten; diffuus . wijdloopig ; verstrooid ; diffusibel
nw lat., snel, maar vlugtig werkzaam ; diffüsie , f. de wijdloopigheid in spreken en
schrij ven.
Digamie , f. gr., de tweede echt , het
tweede huwelijk na den dood van den
eersten echtgenoot.
digástrisch , gr. Anat. , tweebuikig,
van spieren gebezigd , die als het ware
twee buiken hebben.
Digenie , f. gr. , de voortbrenging door
paring.
digeréren , lat. (digerre) , indeelen,
ordenen ; Chem., eene zelfstandigheid onder den invloed van warmte, die nIet het
kookpunt bereikt , verdunnen , verdeelen,
0111 er de oplosbare bestanddeelen uit af
te scheiden; verteren (het voedsel); verkroppen b. v. eene beleediging ; digereer
machine, f., z. v. a. papiniaansche pot (z.
a.); digerentia, Pl. Med., verdeelende middelen ; digésta, Pl., scheidingen tusschert

streng, knorrig, eigenzinnig, wonderlijk;
difficile est, sats'am non .ccribre, lat., het meer en minder gewigtige, verzame't valt moeijelijk den spotlust te onder- lingen ; de groote verzameling van row.
drukken; difficulteit, f. (lat. difficultas), wetten , ook pandecten genoemd , welke
de zwarigheid, bedenkelijkheid, moeijelijk
op last van keizer Justinianns in orde is
heid, hindernis ; een difliculteitenmaher,
gebragt , z. corpus fans ; digestibel,
een man, die allerlei zwarigheden opwerpt; verteerbaar ; digéstie, f de spijsvertering,
di ffi cultéren, nw lat., zwarigheid maken,
oplossing; Chew., de verweeking of uitzetbemoeijelijken; allerlei bedenkingen oppeting van eene met vocht overgotene stof
ren.
onder inwerking van eene zachte hitte in
di ffi dãtie, f. nw lat., dc aankondiging
eenen digereer -oven ; digestief, n. nw
der veete, uitdaging.
lat. , een verteringsmiddel , een middel,
di ffi déren, lat. (diffidre), mistrouwen,
dat de spijsvertering bevordert ; digéstor,
wantrouwen, twijfelen; di ffi déntie, f. het m. Chew., een papiniaansche pot (z. a.)
wantrouwen, mistrouwen; diffidénter, met ter bereiding van beendergelei.
mistrouwen.
digitaal , lat. (digitalis, v. digIus,
di ffi téren, lat. (diffiteri), niet willen toevinger) , de vingers en teenen betreffende;
stemmen, ontkennen, loochenen; difféssie, digitalis, f. Bot. , het vingerhoedskruid,
f. nw lat., de loochening, ontkenning; Jur.,
eene geneeskrachtige plant; digitätie , f.
dc geregtelijke verklaring van de ongeldignw lat., vinger- of tandsgewijzc aanhechheid of onechtheid eener oorkonde enz.; ting ; digitifólisch , met gevingerde bladiffessie -eed, (diffessTh jurata), de looderen ; digitigradèn , pl. N. H. , teentrechening eerier daadzaak onder eede , inz.
ders , dieren , die op de toppen der teede ontkenning van een handschrift of enkel ., tien loopen.

IMGLYPIIE.
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DigI7phe , rn r. Arch., eene dubbelkloof, een sieraad in de gedaante van
steunsel der kornis tegen de fries, met

ving , vertraging , het uitstel, de termijn, de verlengde tijd; dil(t to ad cxcipie'ndurn, de tijd, binnen welke de klagten
moeten ingediend worden; d. citatora, de
tijd van de dagvaarding tot aan derj termijn; d. conventionälis, door overeenkomst
der partijen verleend uitstel; d. deft nitoria,
beslissingstermijn ; cl. dcjudicatorIa , de
tijd tot nakoming van liet bij vonnis opge
legde; d. dzlatora, onnooclig uitstel; d.ju
diciãlis , door den regter bepaalde termijn;
d. legalic, door de wet -zelve gezette termijn ; d. peremtora , de laatste termijn,
het laatste uitstel; d. praeparatora, de
voorbereidingstijd, de tijd, waarin men zich
tot eene verdediging kan voorbereiden
d. pro1atora, de tijd tot bewijzen gesteld;
di1atorIum, n. een bevel tot uitstel; dilatörisch , vertragend, uitstellend , verschuivend, wat uitstel ten doel heeft; eene
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twee insplijtingen.
Digniteit, f. lat. (digntas) , de waardigheid, hoogheid ; het eeramht ; z. ook

potentie ond potent ; dignitarus , m.

een waa rdigheidsbekleeder, de bezitter van
een eerambt of eene geestelijke waardigbeid.
digönisch , gr., tweehoekig.
Digréssie, f. lat. (digressw), eene uitweiding, afwijking van de hoofdzaak; Log.
een uitstap of omweg; A.str. (ook elongatie), de grootste afwijking van eene der beide
beneden planeten Venus en Mercurius ten
opzigte van de zon, of de grootste hoek,
waaronder zij ten aanzien der zon gezien
w orden; ook uitspatting, buitensporigheid;
tusschenspel.

Digynie, f. gr.. tweewijverij ; Bot., orde
van planten met twee stampertjes, tweestìjlige planten ; dig nisch , tweewijvig,
twee vrouwen hebbend; met twee stamper-

tjes voorzien.
diheptapódisch ,

gr. , veertienvoetig;

dibexmdrisch, twaaifviakkig; dihdrisch,

dubbel watersto ffi g.

Dii majörurn gentum, pl. lat. Myth.,
oppergoden, goden van den eersten rang;
dii rninöntm gentiurn, ondergoden goden
van den tweeden rang; dus manibus sacrum, aan de onderaardsche goden gewijd;
aan het aandenken der vereeuwigde, verheerlijkte zielen geheiligd.
Dijámbus, m. gr. (vgl.jambus), Poët.,
een dubbeijambus, cene voetmaat van vier
lettergrepen , uit twee jarnben bestaande
( — ,—), b. v. vergaderzaal.
dijudicéren, lat. (clijuciicãre), beslissen,
uitspraak doen; dijudicãtie, f. de beslis
sing, uitspraak; dijudicãtor, m. de beslisser beoordeelaar; vr. dijudicatrix.
Dikpenningen , de aan weêrszijde gemunte geidstukken, die in de middeleeuwen in zwang kwamen, zoo genoemd in
tegenstelling met de bracteaten (z. a.).
Later werden van vele munten stukken
van drie- of viervoudige waarde geslagen,
de men ook door het voorvoegsel dik onderseheidde, b. v. dikdaalders of dubbele
daalders, enz.
dilaceréren , lat. (dilacerãre) , Chir.
verscheuren, met geweld scheiden; dilacerãtie, f. de vaneenseheuring, geweiddadige scheiding.
dilapidéren , lat. (dilapidãre) , doorbrengen, verkwisten, verdoen ; dilapidãtie,
f. de verkwisting , onnoodige vertering,

verspilling.
dilatabel,

teren.

dilatatie enz., z. oud. dila-

Dilãtie, f. lat. (dilatio, v. differre,
scheiden, verschuiven, Jur., de verschui-

di1atorsche exceptie, 1'. eene vertragings

uitviugt , die eenige voorloopige punten
voor de hoofdzaak wil behandeld hebben;
in tegenst. met de p e r e m to r i s c he,
z. exceptie ond. excipieren.
dilateren , lat. (dilatre), van latus,
breed) , uitbreiden, uitzetten, verwijden
dilatibe1 , uw lat., uitzetbaar, rekbaar;
dilatabiliteit , f. de uitzetbaarheid, rekbaarheid; dilatâns n. het verwijdingsmiddel ; dilatãtie , f. de uitrekking, uitbreiding, verwijding; dilatatorum, n. of dilatãtor , m. Chir. , een werktuig om de
lippen van wonden te scheiden, openingen
te verwijden enz. , een verwijdingswerk-

tuig.
Dilëmma , n. gr. (v. di-, dubbel, en
lambánein , nemen, vatten) , Log., eene

tweeledige sluitrede van disjunctieven
vorm , een dubbelbewijs, wisselsiultreden,
een uit twee stellingen getrokken besluit,
waarvan elk in het bijzonder de tegenpartij
vangt en wederlegt; men noemt het ook
gehoornde sluitrede (cornütus syllogismus), omdat het de partij als 't ware tus
de hoornen van het dilemma neemt-schen
( een zuiver dilemma vindt men Joh. 18,
vs. 23); ook wordt dilemma gebruikt voor
netelige toestand, beklemdheid, onaange
name keus; dileinmãtisch, een dubbel- of
wisselbewijs vormende, moeijelijk , netelig.
dilettéren , it. (dilettare, v. h. lat. delectare), vermaken, verlustigen; zich vermaaks- of uitspanningshalve met eene
kunst bezig houden; dilettánt, m. (it. dilettante) , een kunstliefhebber , kunstvriend, liefhebber, in tegenst. met den eigentlijken kunstenaar en den kenner
eener kunst; diIettantsmus, n. de kunstliefhebberij.
Diligence, f. fr. (spr. -ijdngs'), eig.
de naarstiheid, vlijt, vaardigheid, bespoediging; inz. een openbaar snelrijdend voertuig, dat op bepaalde dagen en uren vei-

DILOGIE.

DIN[CA.

trekt en aankomt, een snelwagen, postwa-

de sterkte der toonent diminütie, f. lat.
(1. dimninutïo) , de vermindering , afne-

gen ; con diligenza, it. (spr. —c z ensu
Muz., met naauwkeurigheid, stipt. d
Dilogie, F. gr., de dubbelzinnigheid, 'vatbaarheid voor tweederlei uitlegging of opvatting; dilógisch, dubbelzinnig.
dilucr"da intervalla, z. interval ; dilueidóren, lat. (dilucidáre), verklaren, ophelderen; dilucidátie, f. Jur., dc opheldering,

verklaring.
Diluoulum, n. lat., de ochtendschemering.
Diludium , n. lat. , tusschenspel; tusschentijd der vertooningen in den schouw
-burg.
diluéren, lat. (diluére), afspoelen, afwasschen , verzwakken, verdunnen, b. v.
wijn met water; wegnemen, uitdelgen, b.v.
eene verdenking; van zich afschuiven, b. v.
eene schuld; diluentia, p1. Med., verdun.nende middelen; diluéndo, it. Muz., wegsmeltend, zich oplossend, met allengsche
afneming des toons tot op het verdwijnen.
Diluvium, n. lat., overstrooming, inz.
de zondvloed; het aangeslibte, door bezin king. ontstane land; diluviaansch of diluvialisch, daartoe behoorend, aangeslibt.
Dimacheeren , pl. gr., zwaardvechters,
die met dolk en degen te gelijk vochten ,
dimáehen, pl., te paard en te voet strijdende kampvechters.
dimacrostemónisch, gr. Bot., met twee
lange en twee kortere meeldraden.
Dime, m. eng.. (spr. daim, = fr. dime,
V. h. lat. decima), eene noord -amer. rekenmunt, = dollar of omtrent 26 centen.
Diménsie, f. lat. (dimensio), de afmeting, rigting, uitgebreidheid eens ligchaarns
volgens lengte , breedte en dikte, welke
men de drie dimensiën noemt; dc maat,
afstand, ruimte, verte; Algeb., cie factoren,
waaruit een product is zamen gesteld; dimetiens m. de doorsnede, z. diameter.
Dimeriden, pl. gr. (v. dis, twee, en roeros,
deel), N. H.. beenige buikvinvisschen met
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ming, verkleining, verdunning; de minde
aftrek van eene som; diminutivum-ring,
of diminutief, 1. deminutivum , n. een
verkleinwoord, b. v. huisje, tuintje(
b 1 o cm pj e ; diminütor, m. de verkleiner,
verminderaar, z. v. a. subtrahendus , z.
ond. subtrahéren.
dimittéren, lat. (dimittcre) , afscheid
geven , ontslaan , afdanken , wegzenden,
laten gaan; dimissie, f. het ontslag, de afdanking van een' ambtenaar ; dimissionair, m. nw lat., een goederen - ontvanger;
iemand, die. zijnen post neder let ; zijn ontslag neemt; dimissoriále, n. of dimissoriales (scil.

litterae), pl., ook dimissorium,

n. een. ontslai; brief, schriftelijk afscheid,
het bewijs van vergunning, b. v. aan een
bruidspaar, om in eene andere gemeente
te trouwen; of bij R.:; . liet verlof aan Genen
geestelijke om zich door een' anderen
bisschop te laten ordinéren.
Dimity of dimitty, m. eng. (spr. dimmitti , v. h. gr. dimitos , dubbeldradig,
tweedradig), Mere., eene gekeperde katoe-

nen stof.
dimórph, gr. (dimorphos ) , dubbel v ormig, van twee gedaanten; dimorphismus,
n. de dubbdlvormigheid, de nog bestredene eigenschap van vele onbewerktuigde
ligchamen om , bij volkomen gelijke ge
menging, toch wezentlijk ver--steldhir
schillende uiterlijke gedaanten aan te ne.

men.
dimovéren, lat. (dimovére), verwijderen , wegruimen.
Dina, hebr. vrouwenn.: de regtdoende,
rigtende, de . naam der dochter van Jakob.
Dinanderie, £ fr., allerlei koperwaren,
naar de stad D i n a n t zoo geheeten.
Dinar, m. (v. h. lat. denaríus), eene
perz. goudmunt, ongeveer Benen dukaat
in waarde; dinar- biste, Bene rekenmunt in
Perzië, waarvan er 1000 op een' t o m an

volmaakte kieuwen, wier borstvinnen een-

gaan.

zame , niet vereenigde stralen bezitten;
dimérisch, - gr., uit twee deelen bestaan de; dimerosomátisch, -gr., met. een in
twee deelen gedeeld ligchaasn.
Diméter, m. gr., een dubbelmeter, een
vers. dat uit twee voeten, of uit twee vers
bestaat, b.v. een viervoetig jambisch-maten
vers, ook quaternarius,.lat., viervoeter.
Dimicátie, f. lat. (dimicátio), de kar ►,p,
liet gevecht, de strijd ; de oneenighcid ,
twist, het gevaar.
dimidzuin, n. of dimidía pars, f. lat., de
helft; dimidia investitura, f. de halve beleening; dimidiátie, f. de halvering.
diminuéren, lat. (dimmintuére of 1. demi

Diner of diné, n. fr. (spr. diné), een middagmaal, het middageten ; dinéren (fr.
diner, d. i eig. dinner = ital. desináre,
ontstaan uit het mid. lat. disjejunare ,
vgl. dejeuner), het middagmaal houden,
middagmalen; dinatarisch, wat het middagmaal vervangt.
Dinéro, • m. eene kleine spaansche rekenmunt, =., r s u e 1 d o of omtrent 4 ct.
Dingsdag, de derde dag der week, bij
Romeinen
omeinen dies Martis, dag van Mars
gcheeten (waarvan de Franschen Mardi
hebben), was bij de Germanen gewijd aan
hunnen God T u i s k o, waarvan de ne

verminderen, verkleinen, afnemen,-nuére),
verzwakken , afbreken ; diminuendo, it.
Muz., verminderend, allengs afnemend in

(dienstag) en-deruitsch,aov
engelsche (tuesday ) benaming afkomstig is.
Din ca, pl. gr. Med., middelen tegen de
duizeling.
34

D!NUME1U RE'N.

D11 iYLLISCH.

dinumeréren, lat. (dinumeri re), tellen,
over tellen.
Diobclon, n. gr., een atheensch gewigt
en munt van twee o b o l e n; in apothekers
gewigt z. v. a. scrupel.
dioetaëdriseh , zestienvlakkig.
Diodontocephálus, m. gr. Med., de - isgeboorte met dubbele rijen tanden.
dimcëse, dicecësis, f. gr. (dioikésis, een
bisschoppelijk gebied, kerspel, eene pa-

streken enz. te weeg brengen, kunstig worden nagebootst , een rond doorschijnend
kunsttafereel, uitgevonden door B o u t o ri
en den later als uitvinder der lichtbeelden
zoo beroemd geworden D a g u e r r e.
Dioriet, ni. uit het gr. (v. diorldzein,
afgrenzen ? vgl. diabase) Min. , groen
uit hoornblende en digt veld--sten,
spath gemengde rotssteen uit het Uralisch

2G6

rochie, gemeente.
dieeeisch, gr. (v. di—, dubbel, en oikos,
buis), tweehuizig; dieecia, pl. , Bot., tweehuizige planten, zulke, die Beene tweeslachtige bloemen , maar mannelijke en
vrouwelijke bloesems op verschillende stammen dragen, de 22ste klasse in het stelsel
van L. Daartoe behooren b. v. de hennip,
de hop, de wilg enz.
Diogénes, m. een oud-gr. (cynisch) wijsgeer, vermaard wegais zijne hoogst een
streng onthoudende, maar onwel -voudige,
levenswijs ; zijne woning was-voeglijk
Gene ton ; van daar diogeniséren, Neol.,
van alle schaamte berooven ; zich onbeschaarnd gedragen, den c y n i e u s spelen;
van daar ook : diogenes- kreeft, eene soort
van slakkenkreeft in 0. Indië met kalen
staart, die ledige slakkenhuizen bewoont,
dc kluizenaar, soldaat.
Dioggot, ni. fr. (spr. dioggAd), de berkenteer, berkenolie, welke men door ver
-brandig
uit den berk verkrijgt.
Diom-edéa, F. N. H. , albatros , zekere
zwemvogel.
Dionaea, f. gr., een bijnaam v. Venus,
naar hare moeder Dione; ook Bot., de vliegenknip of vliegenvanger, eene bij uitstek
gevoelige plant in N. Amerika, met eironde,
sappige bladeren , die bij de aanraking,
b. v. van eene vlieg, oogenblikkelijk toeslaan en het insect als in Gene val vangen

(muscipu-la, L.).
Dionysos of Diony's, m., z . Bacchus;
dionysiën, pl.., Bacchusfeesten; drinkge-

lagen, zuippartijen.
Diópter , F. gr. -(dioptra), Geom., de
kijkspleet, - het vizier, inz. aan meetkundige werktuigen; -diopterlineaal, n. een kop eren lineaal, waarop twee met gaatjes of
kijkspleten voorziene dunne metaalplaat
bevestigd zijn; dioptrie, f, het-jeslodrgt
viseren, hoogtemoten , nivelleren; dioptriek, ook anaclastiek, f. de doorzigtkunde, - kennis der straalbreking, de leer van
de lichtbreking -en het zien door gebrokene
lichtstralen, inz. door glazen (de dioptrica
is dus een gedeelte der optica); dióptrisch., daartoe behoorende.
Diorgma , n. gr.

(v. diorán, doorzien),

eene schilderij of een tafereel, waarbij de
veranderingen der verlichting, die de ver
getijden van den dag, het toe- of-schilend
afrrf€mend daglicht op de voorwerpen, land-

gebergte.
Diorfismus, n, gr., de bepaling of een voorstel kan opgelost worden, hoe dit geschieden kan en op hoe veel verschillende wijzen
aan de opgave beantwoord kan worden;
dioristisch, bepalend.
Diorthusis, f. gr. Chir., het zetten,
weder op hunne plaats brengen van ontwrichte beenderen, de herstelling van tegennatuurlijke verkrommingen van de
ruggegraat en van de ledematen ; diorthóta, m. een werktuig tot uitstrekking;
diorthótiseh, tot het regtmaken of zetten

behoorend.
Dioscuren, z. Castor & Pollux ; dioscuriën, feesten, die ten tijde van de wijn-

oogst. ter eere der Dioscuren te Cyrene en
Sparta gevierd werden.
Diospyros , m. gr. Bot., de baster44ntus ,
onder welk geslacht de boom, behoort ,
die het ebbenhout oplevert.
Diostósis, f, gr. Chir. , de beenuitwijking, beenverschuiving.
diperiánthisch , gr. (v. di-, dubbel,
per&, rondom, en anthos, bloem), twee
bloemdeksels hebbende.
dipetálisch, gr. (v. di-, dubbel, en petálon, blad) , Bot. , twee bloembladeren
hebbende.
Diphalangie, f, gr., de dubbele ph a-

1 a n x van 8192 man ; diphalángárch, m.
de aanvoerder eener dubbele phalanx.
Diphilus, m. een oude bouwmeester,
zóó langzaam in het volvoeren van zijne
werken , dat hij ten spreekwoord werd en
men van een' zeer traag m.ensch zeide:
hij is nog trager dan Diphilus (Dip/silo
tardior).
Diphonium, n.

gr. (v. phone, stem),

Muz., een stuk, gezet voor twee stemmen.
Diphtéren, pl. gr., dierenhuiden, waarop men vóór de uitvinding van het papier
schreef.
Diphtheritis , f, gr. Med., (v. diphthera,
huidje, vliesje) , eene eigenaardige bij den
mensch voorkomende slijmvliesontsteking
van den mand , de keel en de ademhalings-

werktuigen.
Diphthóngus of diphthàng, m. (v.

di-, dubbel, en phthóngos, klank), een
tweeklank, twee verschillende klinkletters,
die in eens worden uitgesproken, b. v.
boek, keus , ruit eriz. ; diphthóngisch ,

dubbelklankig,
diphyllisch, gr. (van

di-, dubbel, en

D1PLA.
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playllort , blad) , Bot. , tweebladerig; di-

matisehe ligehaarn , z. corps diplomatique ; diplomatiséren, met vreemde ho-

verscheidene bloemen - op
verschillende stengels dragende ; diphytisch , van twee naturen , gestalten.
Dopla, f. gr., de liggende V , als aan
aangehaalde bijbelplaatsen.-duingva
Diplantidienne , f, fr. (spr. diplangtidjén' ), Opt. , een verdubbelingsbril,
waardoor men twee beelden van hetzelfde
voorwerp ziet, het eene refit, het andere
verkeerd.
Diplasiésmus , n. gr. Grain. , de ver
eens medeklinkers om eene op-dubeling
zich-zelve korte lettergreep te verlengen;
diplasion, n. dubbele piano-forte, met
tveee claviaturen, die tegenover elkander
staan en elk hare eigene snaren hebben;
ook vis-a-vis genoemd.
diplecolóbisch , gr. Bot., met tweemaal
gevouwene zaadlobben.
phytóntbisch ,

dipleurobránchisch,

gr., N. H., met kien-

ven op beide zijden.
Diplóe, f. gr. (eig verdubbeling, vouw),
Anat. , de dunne laag mergstof , welke
zich tusschen de platen der platte beenderen bevindt (tafelscheidsel).
Diplogastrïe , f. gr. Med., eene misgeboorte met twee rompen op een bekken.
Diplogenésis, f. gr., de uit twee kiemen
ontstaande misgeboorten ; dipiogénisch,
van tweevoudigen oorsprong.
Diplolépis, zeker vliesvleugelig insect,
welks steek die uitwassen van de schors
en de bladen van den verw-eik voortbrengt,
welke galnoten genoemd worden.
Diploma, n. gr. (diplórna), eig. iets
dat eenmaal is omgevouwen , een toegevouwen blad ; eene onderteekende en gezegelde oorkonde, waarbij eene waardig
een voorregt enz. verleend wordt,-heid,
een benoemings-, aanstellings-, vrijheidsof genadebrief ; Med., het tafelscheidsel ,
z. V. a. diploe (z. a.); diplomaat , m. een
staatsman , die de onderlinge betrekkin gen en do wederzijdsche belangen der Staten en vorsten kent ; die zich ter bereiking van zekere oogmerken , volvoering
van lasten aan een vreemd hof ophoudt;
diplomatarium, n. gr.-lat., eene verzameling van oorkonden ; diplomaticus, een
oorkondenkenner; diplomatie, f. de kunst
der staatsonderhandelingen, der staatszaken, de gezantschapskunst, de wetenschap
der uitwendige verhoudingen van den staat,
of der openbare en geheime handelingen
der hoven en hunner gevolmagtigden;
diplomatiek, f. de oorkondenleer of de
wetenschap om oude oorkonden behoorlijk
te lezen , te onderscheiden , te gebruiken;
ook wiel eens z. v. a. diplomatie; diplomátisch , uit oorkonden bewezen of
bewijsbaar , volgens oorkonden ; ook tot
de kunst der staatsonderhandeling of liet
gezantschapswerk behoorende; het diplo-
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ven onderhandelen.
diploneurisch , gr., met dubbel zenuw
diplonómisch ,
hoorzamende.

-stel.
gr., twee wetten gef

Diplópïe- ; f. gr.- Med., het dubbelzien.

diplopterisch, gr., N. H., met dubbele
of gevouwen vleugels.
diplosanthériseh , gr. Bat. , met tweemaal zoo veel helrnknopjes als indeelingen der bloemkroonen.
Diplisis , f. gr. , de verdubbeling van

ziekten.
diplostemónisch , gr. Bot., met twee-

maal zooveel meeldraden als bloembladeren..
dipneumónisch , gr. N. H. , met d i bbele long.
Dipodie, f. gr. (v. di-, dubbel, en pus,
voet), Poët., de tweevoetigheid, een dubbelvoet , de zarnenzetting van twee voeten, ook syzygïe; ook het uitmeten en
lezen der verzen naar twee- voeten ; dipódisch, dubbelvoetig, in- of naar dubbel
-voetn.
dipolycotyledónisch, gr. Bot., met twee
veeldeelige zaadlobben.
Dipondius , m. eenti oud-rom. munt, =.
2 assen, omtrent 7 et. , ook een gewigt van 2 u n c i a e; eerie lengtemaat .van
2 pedes.
diprotophillisch, gr, Bot. , met twee
zaadlo'betjes.
Dipsácus, m. gr. (dipsákos, v. dipsa,
dorst), Med. , de hevige, onleschbare dorst,
die met den pisvloed gepaard gaat; de
pisvloed (diabetes); de slang, wier beet,
naar de meeping der grieksche genees heeren, de genoemde ziekte veroorzaakte;
ook Bot. , de weversdistel , welker kelken natuurlijke kaarden opleveren, waarmede men gevolde wollen stoffen kaardt ;
dipsacéi n , kaardenbollen, Bene niet zeer
talrijke plantenfamilie, zamen gesteld uit
de geslachten kaardenbol, schurftkruid,
en knautia ; dipsïtisch - of dipsódisch,
dorstverwekkend; dipsomanie, f. de drinkzucht, naam door H u fe l a n d aan het
delirium tremens gegeven.
Diptam, m. (bedorven uit het gr. dik
lat. dictamnus (z. a.).
-tarnos.
Diptèra, pl. gr. (v. di- , dubbel , en
pterón. vleugel) , N. H. , dubbelvleugeligen of Insecten niet twee onbedekte vleugels, b. v. vliegen, horzels enz. ; diptéros,
m. Arch., een tempel, met eene dubbele
zuilenrij omgeven ; dipterygisch, tweevleugelig.
Dipty cha, pl. gr. {v. di-ptychos, dubbel gevouwen), de boden, ivoren of houten schrijftafeltjes der Grieken en Romeinen, die roet oogjes aan elkander gehecht
.

-

.
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waren. Ook in de eerste christenkerk had
de namen der gedoopten stonden aangeteekend , welke
laatste aanleiding gaven tot het aanleg
doopregisters, doopboeken, die-genva
daarom° ook diptyclia geheeten werden.
Dipus , m. N. H. , de springrat, zekere
muizensoort met buitengemeen korte voor
welke., daar zij niet loopen kun -poten.
springen, en holen onder den grond-ne,
graven , waaruit zij slechts des nachts te
voorschijn komen.
dipyrarnidodecándrisch.fis., twee twaalfzijdige pyramiden vormende (v. kristallen).
dipyrëniscli , Vit. (v. p yrén, kern), Bot.,
dubbelkernig, niet dubbele kern.
dipyrisch , v. pyrd , vuur), tweemaal
gebrand.
Dipyrrhichius, m. gr. Poët., een vers
korte lettergrepen.
-voetanir

trice, f. fr. de oppertoezienster, bestuur
enz.; directoraat, n. uw lat., het ambt-ster
van bestuurder; ook zijne woning; direc-

(v. di adiare),

rimátie, 1. dirémtie , f. (lat. direntro),

reen diptycha, waarop

;

(

Diradiátie , f. raw lat.

torium , n. de leiding, besturing. rigting;
ook het opzienersambt, liet collegie van
oppertoezigt; directorïum, divini o cii ,
de kerkelijke kalender in de r. k. kerk;
d rectoriaal , wat tot den director of liet
directorium betrekking heeft; b. v. directoriale besluiten enz.; alla diri tta , it.
Muz.. naar de toonladder, trapswijze van
den eenera toon op den anderen ; a dinttura of a drittura, klere., regtstreeks,
onmiddellijk , langs den naasten weg ,
zonder om- of overlading, b. v. iets ver
-zend.
dirhynehisch, gr. N.H., met twee snavels
of zuigsprieten.
dirimeren, lat. (dicirnére), uiteen zet

vergelijken ; beslissend eindigen ; di--ten,

liet uit elkander stralen , de straling in

de afzondering, scheiding, uiteenzetting.

uiteenloopende rigting.
Dirca palustris , f. Bot., de lederboom,
welks schors dient tot het vervaardigen
van touwen.
direct enz. , z. ond. dirigéren.
Direra ; pi. lat. (airae, eig. de verschrik
-kelijn),z.
V. a. furiën (z. a ).
Diréptie , f. lat., de plundering, beroov► n .
Dirhem , de arabische drachme ; z. ook

Dirk , 1) mansn. , verkorting v. Diedenk (hoogd. Dietriclt, v. h. oudd. theod,
diot, diet, volk), volkheerscher, mat tige

derhem.
dirigeren, lat. (dirigére), leiden,

rigten. inrigten, voerer, schikken, besturen,
onder opzigt hebben ; direct (lat. directus, a. um), of als adverb. ook directe,
refit toe, regelregt, regtstreeks, onmiddellijk, zonder omwegen; dadelijk, terstond,
tilt de eerste hand ; directe handel, Mere.,
betrekking, ontbieding der waren uit de
eerste hand , van de bron ; directe linie,
de opklimmende en nederdalende linie in
de vermaagschappinl; ; directiangulisch,
lat. , rei;thoekig ; directie , f. de rigting, leiding, liet opzigt, bestuur, beheer,
het oppertoezigt, de uitvoerende magt, regering ; directie-linie , Geom. , de re8te
lijn, langs welke de beweging van eene
andere repte lijn of van een vlak plaats
heeft : directie-hoek , de rigtingshoek;
directilinisch , lat. , regtlijnig ; directoire, m. fr. (spr. - toa) , in Frank-

rijk na 1789 een staatscollegae van 5
personen, bij wie de uitvoerende magt berustte ; ook dergelijke collegiën in Zwitserland , Nederland en elders , als navol
eerste ; het hollandsche direc--ginev.h
toire, h. staatsbewind der bataafsche republiek, door Daendels in 1798 uiteen gejaagd;
director , uw lat. , directeur , fr., of diri gént, lat. . m. een bestuurder , opper toezIenej , bewindsman, bewindhebber (der
voorm. ned. oostind. compagnie); direc-

in volk, volkrijke. Voor en ten tijde van
Karel den groote schreef uien dezen naam
Theuderik en Theoderik (in slecht
latijn Theodericus), dat men later
uit onkunde voor geljkbeteekenend met
T h e o do r u s hield en door de Franschen
tot T h i er r y is verknoeid.
Dirk, 2) m. eng. (spr. dusk, uit het
gaelisch dure), de dolk der Hoogschotten;
3) Mar., een touw tot aantrekking van het
uiterste einde eener gaffel.
Dis , m, lat. (eig. de rijke, als zijnde
bij de Romeinen een oudere vorm v. dives),
Z. V. a. Pluto (z. a.) ; ook bij de Grieken

een vroegere vorm voor den naam Zeus.
dis , Muz., de met een' halven toon
verhoogde tweede trede der diatonische

toonladder, de tusschen d en e liggende

halve toon.
dis- of di-, gr., in vele zamenstellin-

gen : tweemaal , dubbel.
dis- of di-, lat. voorlettergreep, komt
overeen met het nederduitsehe oat, on.,
ver enz. en beteekent uit elkander , ge scheiden enz.
disb®rso , n. it. Mere. , het voorschot,
de uitleg; in disborso staan , te goed

hebben voor uitgeschoten gelden.
Discalceãten, pl. lat. (van calceus

schoen), ongeschoeiden, barvoeters , eene

monnikenorde.

discaleren , fr. Mere., afnemen , l ig ter
worden; discalering, de afneming, inz. aan
gewipt.
Discánt, m. (mid. lat. discazetus, van
cantos , gezang , waarschijnlijk eig. de
tweede stem) , de hoogste stem , boven stein. eerste zangstem, soprano; discantist , fin. die deze stem zingt ; vgl. alt.

DJSCEDEREN.

DISCREET.

discedéren , lat.(discedére), afwijken,
scheiden, zich ontbinden ; discéssie, F. de
scheiding , het heengaan , aftrekken ; de
afstemming door groepen vorming ; discés
of discéssus in. de aftogt, het afscheid.
diseeptéren, lat. ( disceg tare) , een
woordenstrijd voeren, onderzoeken , na
een redetwist over Bene-gan;disceptáf.
in onderzoek staande vraag, Bene navorsciiing, opsporing; disceptátor,, m. een
scheidsregter, beslisser.
discernéren, lat. (discernére), onderscheiden, afzonderen, beoordeelen, erken
gewaar worden ; discernihel , onder-ne,
merke--scheidbar,knzgt
lijk ; discernement, n. fr. (spr. diesern'rndng), de onderscheiding , onderschei dings- of beoordeelingskracht, de scherp
oordeel.
-zinghed,twlk

afkorten; inz. eenen wissel, die nog niet
vervallen is, voor den vervaltijd met aftrek
van zekere percenten tegen gercede betaling koopen of aan een ander verkoopgin;
disconteerbare, discontabele wissels, zulke, die op zoodanige aanzienlijke 'handels huizen getrokken zijn , dat • men niet aan
hunne behoorlijke betaling mag twijfelen ;
discontánt of disconto-nemer, m. hij, die
eenen wissel voor zijnen vervaltijd met contant geld betaalt; disconto, m. it. (fr. de
compte, escompte), de afrekening, de aftrek der renten bij betaling van. nog niet
vervallen wissels; de vergoeding.
discontént , m. lat. , ontevreden , rnis-

Discéssie , z. and discedéren.

Discipel m. lat. (discipulus), een scholier, leerling, schoolganger; discipline ar
geheimleer, Gene leer der r. k. theo--cani,
loganten om den ouderdom en de echtheid
van zekere leerstukken en instellingen ten
minste waarschijnlijk te maken; discipline, f. (lat. disciplina), de tucht en orde,
zedenvorrxming: inz. schooltucht , krijgstucht , kerkelijke tucht ; geeseling ; ook
leer, eetenschap of kunst; disciplinéren,
f w lat. Mil.., aan krijgstucht gewennen, in
tucht en orde houden ; gedisciplineerde
troepen, geoefende, welopgeleide, aan
tucht gewone soldaten ; disciplinábel ,
voor afrigting t.atbaar, leerzaam; disciplinair , de tuclit betreffende ; disciplinaire magt, de bevoegdheid om ondergeschikten door strengheid bij hunnen pligt
te houden.
Discieten, lal. (v. h. gr. dislos, schijf),
N. H., gladde, versteende schelpen.
discólor, lat. , bontkleurig, bont; ver
lat., de ont--scheidn;olrát,f.w
klcuring , het verschieten; discoloréren,
ontkleuren, van kleur berooven.
Disclüsie , f. lat., de afzondering; nw
lat., dc uitstrooming.
Discobolen, pl. gr. (v. distros, schijf) ,
werpers met dc werpschijf bij de Ouden
N. H., visschcn met schijfvormige buikvin
Bot., schijf--ne;discoïal, h
;

of tafelbordvormig.
disconumendéren .. nw lat. , berispen ,
laken, misprijzen; discommendábel,. = berispelijk , laakbaar ; discommenditie , f.
de berisping.
Discontinuiteit, f. nw lat. (vgl. conti
liet gebrek aan verbinding aan za--nuite),
menl,ang, de afgebrokenheid, gaping; dis
wat niet naar-contiuerljk,Gm.a
cie wetten van onafgebroken gelijkmatigen
-

;

voortgang zamen hangt.
discontéren (v. h. it. conto, rekening),
Mere., in 't algemeen aftrekken, afrekenen,
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noegd.
disconveniéren, lat., niet overeen stemmen, niet passen, van een ander gevoelen
zijn, eene andere ineening aankleven; dis
nw lat., ongepast, niet overeen-conveiét,

stemmend;.. disconveniéntie, lat. of disconvenanee, fr. (spr. dieskongw.v'nndngs'), f. cie
niet-overeenstemming, ongelijkheid , liet
verschil, de wanverhouding.
Discordia ,' f. lat. , oneenigheid , tweespalt; %lytli., de godin der tweedragt , z.
Eris ; discordéren (lat. discordáre) , on eens zijn, niet met elkander overweg kunnen, kwalijk bijeen passen; Muz., niet stemm en, ontstemd zijn; discordántie of dis
fr. (spr. dieskordangs'), de wan--cordáne,
klank, wanluidendheid, ontstemming, oneensgezindheid, het misverstand, de twist.
Discos, z. discus ; discolithen, pl. gr.,

lenssteenen , penning- of vruchtsLeenen ,
eene soort van lensvormige versteende
schelpdieren ; discophoor., m. de schijfdrager; discophórisch, schijldragend ; dis cosómiscll , gr. N. H. , met schijfvormig
ligchaam; discos,risch, met schijfvórmigen

staart.
discouréren, discours , z. discurreren.
Discourtoisie, f: fr. (spr. diesl oertoa-

zie), de onhoffelijkheid.
Diserediet, n. nw lat., gebrek aan crediet (z. a.), de kwade naam; discreditábel
onteerend, smadelijk ; discreditéren, van,

achting of vertrouwen berooven, in kwaden
naarm brengen; gediscrediteerd, te kwade r .
faam staande.
discreet, lat. (v. discernére , scheiden,
onderscheiden) , 1) in zich - zelven onder
gedeeld, b. v. discrete groot -scheidnof
zulke veranderlijke getallen- groot--hedn,
heden , die uit afgezonderde, -niet. zanienhangende deden zijn zamen gesteld, in tegenst. met continueerlijke grootbed e n ; discrete vloeistoffen , zulke veerkrachtige vloeistoffen, welker deeltjes van
elkander gescheiden zijn; discrete pokken,
zulke, waarde puistjes op zich -zelven staan
en niet zamen vloeijen; 2) bedachtzaam
onderscheidend , voorzigtig en bescheiden, omzigtig, bedachtzaam, stilzwijgend,

DISCREPEREN.

DISLOCEREN.

behoedzaam, terug houdend; discréto, con

kander slaan), naauwkeurig onderzoeken,
navorschen, doorgronden, uitpluizen, eene
zaak door woordenwisseling wikken en wegen; diseutábel, nw lat., onderzoekbaar ;
discutiëntia, pl. Med., verdeelende m ddelen; discussie, f. het onderzoek, de uiteenzetting, overweging, het rijp onderzoek ; de
geleerde wetenschappelijke of staatkundige
geschilvoeringen; discussief, onderzoekend,
doorgrondend enz.
Disdiapason, n., z. diapason.
disepalisch, gr. Bot., met tweemaal ingesneden bloemkroonen , met dubbel gespleten kelk.
disestiznéren, nw lat., gering schatten;
disestimátie, f, de geringschatting, klein
-achting.
disért, lat. (disertus, a, um), duidelijk,
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discrezione, it. (spr. dieskreetsióne), Muz.,
voorzigtig, met omzigtigheid en zorgvuldigheid, naar den zin van den componist; dis
f. de onderscheidende beoordeeling,-eréti,
..bescheidenheid en voorzigtigheid in spreken en handelen; wijze terughouding, stil
ingetogenheid; de wil, wille -zwijgendh,
goedvinden; dc grootmoedigheid,-keur,ht
edelmoedigheid, op genade en ongenade,
b.v. zich op discretie, op genade of ongediscrétion , fr. (spr.
nade, overgeven
;

u

dieskresióng ), naar believen, naar willekeur,
op genade of ongenade; discretie-dagen,
z. respect- dagen; discretionair, aan het

goeddunken over gelaten , willekeurig,
aan de beoordeeling over gegeven, ter beschikking gesteld ; discretionaire magt ,
de regterlijke magt om naar goedvinden
zwaardere of ligtere straffen op te leggen.
discrepéren, lat. (discrepáre), afwijken,
verschillend zijn, strijdig zijn; discrepant,
afwijkend, oneenig, strijdend; discrepántie, f. de verschillendheid, het misverstand,
geschil.
Discrimen, n. lat., een afstand; een onderscheid, eene verscheidenheid; een gevaar; Chir., dat verband, hetwelk bij eene
lating op de voorhoofdsader wordt aangelegd (dus genoemd, omdat het, langs de
pijlnaad heen gaande , het hoofd in twee
gelijke deden verdeelt) ; diseriminábel ,
onderscheidbaar; discriminatie, f. nw lat.,
de onderscheiding ; discriminéren , lat.,
scheiden , onderscheiden.
discruciéren, lat. (discruciáre); martelen; diserisnineus, nw lat., gevaarlijk, ne
misselijk.
-telig,
disculpéren, nw lat. (v. culpa, schuld),

ontschuldigen, regtvaardigen; disculpatie,
de regtvaardiging, ontschuldiging.
discurréren, (lat. discurrére, eig. heen
en weder loopen) of discoureren, fr. (spr.
dieskoeréren), met elkander spreken , een
gesprek voeren , zich onderhouden ; discours, in. fr. (spr. dieskoer, lat. discursus),
gesprek , woordenwisseling , onderhoud ;
rede, redevoering, voorlezing, voordragt;
discursus praelimináris , een voorberigt,
de voorrede, ook wel. tegenwoordig het voor
discursief, of discursive,-wordgehtn;
gesprekswijze, in het peprek, in 't voorbij
bij manier van spreken.
-gan,
Discus, lat., of diskos, gr. m., de werp
ronde, eenigzins holle steenen-schijf,ern
of -metalen schijf, doorgaans met een gat in
het midden en tamelijk zwaar, om daarmede te werpen bij de wedspelen der Ouden;
ook de zonne- en maneschijf; Bot., de schijf
der straalbloemen ; Med. de ei- of. kiem
(discus prolig érus of oóphérus) ; in-schijf
't algemeen een tafelbord.
discutéren, lat. discutére, eig. uit el,

klaar, helder; welsprekend, welbespraakt,
woordenrijk.
Disétte, f: fr., gebrek, behoefte, ellende.
disfiguréren, nw lat., misvormen, leelijk
maken; disfiguratie, f. de misvorming.
Disgrace, f. fr. (spr. diesghrass'; vgl.
grace), ongenade, ongunst; disgraciéren,
iemand zijne gunst onttrekken, eene ongenade op hem werpen; disgracieus, onaangenaam, verdrietig, leelijk.
Disgreg-atie, f. nw lat., de verstrooijing,
inz. der lichtstralen.
Disgusto, m. it. (spr. diesgitoesto) ,

walging , afkeer , verdriet ; disgustéren,
doen walgen,- afschrikken, verdriet, afkeer
of mishagen veroorzaken; beleedigen, voor
het hoofd stooten.
Disharmonie, f. lat.-gr. (vgl. harmonie),
de wanklank, wantoon, het wangeluid, de
ontstemdheid; oneenigheid, tweespalt,twist;
disharmónisch , wanklinkend, ontstemd;
oneenig, in kwade verstandhouding; dis
oneens zijn, niet eenstemmig-harmoniée,
zijn, niet bijeen passen.
dishonorábel, nw lat., onteerend, schandelijk.
disjéct, lat. (v. disjicére), uit elkander

geworpen, verstrooid.
disjungéren, lat. (disjungére), uit elkander brengen, scheiden, afzonderen, ver deden, splitsen; disjunctie, f. de afzondering, scheiding, verdeeling ; disj unetief ,
afzonderend, scheidend , onvereenigbaar,
elkander . uitsluitend , b. v. disjunctieve
eonjunctiën, Gram., afzonderende of ver
elkander wederzijds uitsluitende-deln,
voegwoorden; een disjunctief oordeel, Log.,
zulk een oordeel, waarin tegengestelde be- of verbongrippcn door de woordjes ofden zijn ; disjunctiflórisch; - nw lat. Bot.,
met vaneen staande bloesems; disjunctive,
afgezonderd.
dislocéren, disloquéren, nw lat. (vgl.
loceren). verzetten, verleggen, wegtrekken;
verzwikken , `eerstuiken ; dislocatie, f. de
verzetting, verplaatsing, het weg -, uittrek.

-
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ken; de ontwrichting, verzwikking, verstui
een lid.
-kingva
dismembréren, nw lat. (v. membrum,
lid), in stukken scheuren, vaneen rijten,
ontleden; dismembrátie, f de ontleding,
verbrokkeling, verdeeling van bijeenbehoorende goëderen of gronden.
D i sopinie, f. nw lat., de verscheidenheid

volgens hetwelk dc geneesmiddelen door de
apothekers moeten toebereid worden.
. dispergéren , lat. (di- spergére) , ver

van meening.
disorganiséren , z. desorganiséren.

dispertiéren, lat. (dispertire), verdeelen, uitdeelen.

Dispache, F. fr. (spr. diespísj') of sp.
despacho. it. dispaccio (spr. diespdttsjio),
m. eig. afvaardiging; berekening van zeeschade of vereffening eener geledene zeeschade tusschen de daarin betrokkene personen, den reeder en den assuradeur ; z.
avarij ; dispacheur, m. fr. (spr. diesp asjeur) , een vereffenaar of scheidsregter,
strandregter ,- hij, die tot die taak wordt
benoemd.
,

Disparagium, n. mid. lat. (vgl. paragiurn), het ongelijke huwelijk tusschen vorstelijke personen (vgl. mesalliance).
disparaat , lat. (disparáre , scheiden ,
tegenover stellen), niet bij elkander passend , ongelijkslachtig , ongelijksoortig ,
veêrstrevend, onvereenigbaar, ongerijmd.
dispascéren of 1. dispescéren,

(lat. dis

-

pescere, scheiden), aan verschil onderhevige
geldsommen, inz. bij zeeschaden, onder de
partijen verdeelen.
Dispaste, f. fr., een dubbel katrol,. dub-

bel blok.
Dispathie, f. lat.-gr.. de verscheidenheid
of ongelijkheid der gevoelens en gewaar wordingen.
dispectéren, lat., beschouwen, bedenken,
onderzoeken; dispéctie, F. dc beschouwing,
het onderzoek; dispéctor, in. de beschouwer. onderzoeker.
dispendieus, lat. (v. di.spendium, kosten), kostbaar, duur, nadeelig.
dispenséren, lat. (dispensare), uitbetalen, uitdeelen, verdeelen ; in apotheken:
artsenijen bereiden en uitgeven; vergunning
of vrijheid geven; vrijspreken, bevrijden,
ontbinden, ontheffen, verschoonen. b v. van
eene moeite enz.; dispensábel, vrij te sprcken, vergunbaar, onthef baar; dispensary,
n. (spr. dispenseri), in Engeland^ecne inrigting, waar armen om niet artsenijen kunnen
bekomen; dispensatie, f. de uitdeeling; de
vrijspreking, vergunning, verschooning, de
vrijstelling van het opvolgen eens anders
all;emeenen regels, b. v. in de r. k . kerk de
vergunning tot het gebruik van vleesch in
de vasten, tot het - voltrekken van een anders verboden huwelijk enz.; dispensatie gelden, de gelden, die voor zulk eene vrij betaald; disp ensátor , m. de
stelling
egww orden betaald;
uitgever, uitdeeler, beheerder, schatmeester; dispensatorium, n. (vroeger ook 1 u m inarium en antidotarium), een artsenij bock , receptenboek, p h a r m a c o p ee a,
-

-stroijen;dpérs,f.evtroijng,he

uiteenleggen.
dispermátisch , gr. '(v. sperma, zaad'),
Bot. , tweezadig, slechts twee zaadkorrels

hebbende.
dispescéren, z. dispasceren.
displicéren, lat . (displicére), misvallen,

mishagen; displicéntie, f. dc onbehagelijk heid; displicentiae pactum, Jur., een rouw koopverdrag, dat is een bijverdrag, waarbij
een der beide partijen bedingt, weder van
het hoofdverdrag te mo g en af aan-.
displodiéren, lat. (displódi) , barsten,
aan stukken springen; displósie, F. nw lat.,

dc ontploffing, knal.
dispolíéren, lat. (dispoliáre), berooven,
plunderen; dispoliátie, f. de plundering,
berooving.
Dispondéus , m. gr. (vgl. spondeus),

Poët. , eene grieksche en latijnsche vers
lettergrepen, uit twee span--matvnier
deën bestaande (- - - -) i b. v. koop
-manshdboek.
disponéren, lat. (disponére), schikken,
ontwerpen, inrigten, indeelen, b. v. cene
leerrede; beschikken, heheeren, b. v. geld,
vermogen enz.; ook iemand ergens toe over
halen, bewegen; goed of slecht gedisponeerd zijn, wel of kwalijk gehumeurd, geluimd, gemutst zijn; disponénda, pl ., bij
hoekverkoopers (in Duitscl,land» de door
eenen boekhandelaar ten verkoop overgenomene, maar niet afgezette, en daarom
weder ter beschikking van den uitgever
g estelde boekwerken ; disponént, m. een
beschikker, regelaar, bestuurder, beheerder, een met volmagt voorziene zaakgelastigde; disponibel, beschikbaar, ter beschik
staande, waarover men vrij mag be--king
schikken ; disponibiliteit, f. dc beschikbaarheid; dispositie, f. de schikking, aanleg,
inrigting, het plan, ontwerp, b. v. tot een
gevecht, eene schets, b.v. eene p redikschets;
g ebod , bevel, beschikking, het regt der
vrije beschikking over iets; de ligehamelijke
aanleg, ziekteaanleg ; de stemming, gemoedsstemming; geneigdheid, neiging, geschiktheid of vatbaarheid; testament; dis
beschikkingen of inrigtingen be--positef,
trefende, voorbereidend, ontwerpend.
dispossedéren, nw lat., uit het bezit ver
verdrijving uit-drijven;spoé,f.
het bezit.
dispostéren, barb. lat. (vgl. postéren),
Mil., in afzonderlijke posten of troepen ver
-deln.
disprivilegiéren , nw ' lat., van het voorregt berooven.
Dispropórtie, f, nw lat .. (vgl. proportie),
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de onevenredigheid, ongelijkheid, wanverhouding, liet gebrek aan behoorlijke verhouding; gedisproportioneerd, onevenredig,
in slechter verhouding staande, ongelijk,

meening zijn, anders denken; dissénsie, f.,
dissénsus, m. de verscheidenheid of tegen
tweespalt-strijdghemn,
der gevoelens , twist,' oneenigheid, tweedragt , misverstand ; dissentimént, n. fr.
(spr. diesangtimáng), het tegenovergesteld
gevoelen, de strijdige meening; dissénters,
pl. eng., andersdenkenden of afwijkenden,
in Engeland alle protestanten, die niet tot.
de gemeenschap der episcopale kerk behooren; ook nonconformisten, presbyterianen, indep.endenten geheeten;
dissentiént , van verschillende meening.
Dissepiménteiz , pl. lat. Bot., de midden schotten, waardoor de hokjes der zaadhulsels worden vaneen gescheiden.
dissequéren, z. dissecéren.
disseréren en dissertéren, lat. (disserre
en dissertáre), grondig en geleerd over iets
redeneren, iets verhandelen; dissertatie, f.
Bene geleerde verhandeling of twistgeschrift, ophelderingsgeschrift (vgl. disputatie); dissertator, lat. of dissertateur, fr.
m. een verhandelaar, hij, die eene geleerde
verhandeling schrijft ; ook een langwijlig,
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ongelijkmatig.
dispungéren, lat.

(dispungére), naauw

f. het naauw -keurigdoan;spcte,
keurig doorloopen , b. v. cener rekening;
dispunotor, m. de onderzoeker.
disputéren , lat. (disputáre), weten
woordentwisten, twistredenen-schapelijk
houden; een opentlijk twistgesprek houden;
clisputábel, betwistbaar, datgene, waarover
nog voor en tegen te zeggen valt; disputatie, f. Bene geleerde twistrede, redestrijd,
inz. een openbare, plegtige redestrijd aan
boogescholen bij bevordering tot eene academische waardigheid, een geleerd spie gelgevecht; ook een geleerd strijd- of twistgeschrift, dat bij Gene plegtige twistrede
ten grondslag wordt gelegd; disputátor of
disputant, m. een woordetwister, voerder
van twistredenen; disputatorium, disputeer-collegie, n. eene strijdoefening, aan
geleerden woordenstrijd; dispu--leidngto
tax. strijdziichtig; disputax animal, n. een
twistziek schepsel, een aartstwister ; dis puut, n. (fr. dispute), Gene woordenwisseling , cc ii woordenstrijd , twist , krakeel ,
twistgesprek, eene kibbelpartij.
Disqualificátie, f. nw lat., de ondeugdelijkheid, ongeschiktheid.
disquietéren, nw lat., verontrusten.
disquiréren, lat. (disquirére), naauwkeurig onderzoeken, uitvorschen, doorgronden; disquisitie, f. liet onderzoek, de uit
doorronding.
-vorsching,a
disrecommandéren, lat.-fr., kwalijk of
slecht aanbelen; disrecommandatie, f. eene
ongunstige getuigenis, kwade aanbeveling.
Disrefórme, f. lat.-fr., de verkeerde vervorming slechte verandering, schijnverbe-

,

;

terin .
Disregard, n. nw lat., de geringschat

veronachtzaming.
-ting,
. disrenomrnéren,lat. -fr., in kwaden naam
of roep brengen, berucht maken ; disre
disreputatie, f. de kwade naam,-noméef
oneer, schande, verachting.
Dissatisfáotie, f. nw lat., de ontevreden
onbevredigend. -heid;satfcór,
dissecéren of dissequéren , lat. (disse -.
care), ontleden, openen, open snijden (lij ken); dissecátie, 1 disséctie; f. de ontleding, ogensnijding van een ligchaam; de
lijkopening;.disséctor, m. de ontleder.
disseminéren, lat (dissernináre) , uitzaaijen, uitstrooijen ; verbreiden, b. v. een
gerucht_; disseminatie, f. eig. uitzaaijng,
uitstrooiing, b. v. van het zaad der levende
wezens in de lucht; ook de leer daarvan; de
verbreiding van een gerucht.
dissentiéren , lat. (dissentire) , in de
meeping, het gevoelen afwijken, van andere
.

-

vervelend spreker.
disservéren, nw la t., benadeelen, schade
a

toebrengen.
dissidéren, lat. (dissidére eig. van elkander gescheiden zitten), van andere of
ongelijke meening zijn, anders denken, van
elkander afwijken; dissidént, in. eig., een
eendragtsvijand ; pl. dissidénten, anders
afwijkende geloofsgenooten -denk,,
weleer de niet-katholijken in Polen (met
uitzondering van de wederdoopers , socinianen en kwakers); dissidéntie, f. de schei
splitsing, scheuring, klove; dissidrum,-ding,
n. de scheiding, oneenigheid in meeningen,
tweedragt.
dissimuléren, lat. (dissimuláre), veinzen, ontveinzen, huichelen, zich vermommen, zijne eigentlijke meening verbergen;
dissimulatie, f, de veinzerij, vermomming,
-

huichelarij.
dissipéren, lat. (dissipáre), verstrooijen,
uiteen jagen; verteren, doorbrengen, verspillen, verkwisten; dissipátie, f. de ver
verspilling, dwaze, onbedachtza--kwistng,
me vertering; de verstrooijng, onoplettendhe i d; het verdampen, vervliegen (van vochten, geestige stoffen).
dissitiflóriscb, nw lat. Bot., met van elkander verwijderde bloesems ; dissitiválvisch, Anat. , met vele gescheidene klap
-vliezn.
dissociéren, lat.

(dissociáre), scheiden,

verdeelen eene verbindtenis opheffen; dis
ongezellig, onvereenigbaar; disso--sociábel,
ciabiliteit, f. de ongezelligheid, onvereenbaarheid; dissociatie, f. de scheiding, ontbinding v. een deelgenootschap, gezelschap.
dissolvéren, lat. (dissolvére), oplossen,
smelten, verdeelen; opheffen, doen uiteen

gaan, ontbinden , dissolventia, pl. Med.
oplossende , weekmakende of verdeelende
middelen ; dissolübel (lat. (lissolubïlis) ,
oplosbaar, smeltbaar; dissolubiliteit, f. de
oplosbaarheid , smeltbaarheid ; dissoluut,
(dissolutus, a, um), opgelost, teugelloos,
uitspattend, ongeregeld, liederlijk, ongebonden, wild; dissolutie, f. de oplossing,
scheiding eens ligchaams; de opheffing,
ontbinding, het uiteengaan, ophouden van
eene verbindtenis, een genootschap enz.;
ook ongebondenheid, ongeregeldheid, uit
dissonéren, lat. (dissonáre),

-spating.
wanklin-

ken, kwalijk luiden, niet overeen stemmen;
dissonérende toonen of dissonantiën, pl.

wanklanken, valsche toonen; dissonántie,
f de wanklank, het wangeluid, de verkeerde, valsche toon; oneen gheid, misverstand;
Muz., de zamenklank van toonen, welker
verbinding, zonder juist nog strijdig te zijn,
toch eene bevredigende oplossing, door eene
nieuwe toonverbinding verlangt.
dissuadéren, lat. (dissuadére), iemand
iets afraden, ontraden uit liet hoofd praten;
dissuásie, f. de afradin ;, ontrading, het uit
liet hoofd praten; dissuasórisch, afradend,
ontradend.
dissultéren, lat. (clissultáre), aan stuk
springen, bersten, splijten.
-ken
-

Dissyllábum, ii. lat. (v. ii. gr. di- of dis

vgl. syllabe), een tweelettergre--sylabon;
pifJ woord; dissyllábisch, tweelettergrepig.
distaeh'isch, gr. Bot., met twee aren
voorzien, tweearig.
Distaff, in. eng., het spinrokken, spinnewiel; oneig. liet vrouwelijke geslacht.
Distánce, fr. (spr. diestdngs') of distántie (lat. distantia), f. de verwijdering, afgelegenheid, afstand, tusschenruimte, verte;
distantie houden, Mil., bij den marsch den
hehoorlijken afstand houden.
distemónisch, gr. Bot., met twee meel
voorzien.
-draen
distendéren ,
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lat. (distendére) , Chir.,

met geweld uitrekken, uitspannen; disténsie of disténtie, f. de uitzetting, uitspan
omvang.
-ni,spag;de
disterminéren, lat. (distermináre), afzonderen scheiden, begrenzen.
Distheen, n, gr. Min., een blaauw mineraal, welks kristallen paarswijze zamen han

-gen,saphirtcy.
Distichie, f. gr. (v. stíchos, rij , vers),
Ieci., eene dubbele rij, inz. van ooghaartjes;
distichiásis, f. de vorming van zulk eene
dubbele rij als ziekte; distichon, n. gr., een
koppelvers, tweerëgelig vers, iriz. het elegische distichon, een hexameter met eenen
pentameter; distichophyllisch, Bot. , met
twee bladerenrijen.
distilleren, *z. destilleren.
distinguéren, lat. (distinguére), afzon-

deren, onderscheiden, niet bijzondere ach-

ting behandelen, den voorrang geven; zich
uitblinken, zich voordeelig

distingueren,

doen kennen; disti7tguendum est inter—et
inter, men moet een onderscheid maken
tusschen dezen en genen; distinct (distinca, um), afgedeeld, onderscheiden , af
duidelijk , verstaanbaar ; dis-gezondr;
nw lat., onderscheidend, kenbaar-tincef,
makend; dictinctie, f. lat. (distinctío) , de
onderscheiding, afzondering; de onderschei din g door eer en aanzien, voortreffelijkheid,
verdienste, voorregt, rang, stand; een persoon van distinctie, d. i. van hoogera stand
of aanzien, een voornaam persoon.
Distocie, gr. Med., de dubbel- of tweetas,

lingsgeboorte.
Distóma, n. gr. N. fI., de egelworm, een
platte ingewandsworm, welke in de lever
en galblaas gevonden wordt.
distómisch, gr. N. H., tweemondig, die
twee monden heeft.
distonéren, it. Muz., wanklinken of uit
den repten toon wijken , eenen toon te
hoog of te laag, aangeven.

lat. (distorquëre), ver
verrekken , verstuiken ; dis tár--draijen,
sie, f. de verdraarjing, , verstuiking, onvolkomene ontwrichting.
distrahéren , lat. (distrahere) , ver
verwarren, aftrekken, b. v. de-stroijen,
aandacht van eene zaak ; distráctie , f. de
verstrooijing , afgetrokkenheid , onachtzaamheid, gemoedsverwarring, stoornis;
Jur. , de vervreemding, het verkoopen;
distorquéren ,

-

distractlo pignóris , de pandvervreem-

ding; distráctor . ru. de verkooper; distrait, fr. (spr. diestrc), verstrooid , ver-

ward, onopmerkzaam.
distribuéren , lat. (distribuére), ver
bij letter--deln,i ut;
zetters : de tot den druk gebruikte letters ieder in haar eigen vak leggen , af
distribuént , lat. of distributeur,-legn;
fr. m. de uitdeeler ; distrihutrice , f. de
uitdeelster ; distributie , fi lat., de ver
rangschikking, uit -deling, p;
bij letterzetters : het uit elkander-deling;
nemen der afgedrukte vormen ; Log., de
oplossing van een begrip in andere gelijksoortige begrippen; distributief, nw
lat., toedeelend, uitdeelend; adverbia distributiva, Gram. , verdeelende of indeelende bijwoorden, b. v, deels, nu eens,
dan eens.
Districhiásis , f. gr. (vgl. trichiasis),
z. v. a. distichiasis (z. a.).
District, m. (mid. lat.

districtus, het
regtsgebied , de oppermagt in eigen grond
di-stringere), Bene land--gebid,v.hIat
streek, dreef, een gebied; eene afdeeling
van een departement.
Distrix , n. gr., de dienharigheid.
Distrophon, n. gr. (vgl. strophe), z. v a.
distichon.
35
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disturbéren, lat. (disturbiire), storen,
afbreken , verhinderen, bel emmerên, verwarren ; • disturbatie , f, de afbreking,
stoornis , belemmering; verwarring, ver
-woesting.
distyliseh , gr. Bot. , tweestijlig , twee
bloemstijltjes hebbende.
disvaluéren , nw lat. , verlagen , van
waarde verminderen ; disvaluatie , f. de
waardebeneming, vermindering, verlaging.
disvestéren, nw lat., ontkleeden ; ontzetten, afzetten, inz. geestelijke personen.
Ditetraëder , n. gr. (vgl. tetraëder),
een dubbel-viervlak ; ditetraëdriseh, dub-

bel-viervlakkig.
Ditheisinus . m. gr. (v. tlieós, God), het
geloof aan twee goden , tweegoderij.
Dithyrámbus m. of dithyrámbe, f. gr.,
naam Fan Bacchus (naar men wil van zijne
dubbele geboorte ontleend) ; een woeste,
hoogst gezwollen lofzang op Bacchus, later ook op andere godheden en uitstekende menschen , een vurig lied , vol
dichterlijke verrukking, doorgaans ongeregeld in maat en stanzen ; dithyrámbisch , bezield . vurig , overdreven, wild,
razend.
Ditie , f. lat. (ditto), de magt, heer
anderen te gebieden.-schapij,etrgov
dito, z. detto.
Dito mie , f. gr.

(vgl. to=nus), de ver
tweeën, halvering; ditómisch,-deling

in twee deden gespleten.
Ditónus . m. gr. Muz. , een uit twee
geheele groote tonnen bestaand interval,
de groote terts.
Ditrachycéros, m. gr. N. H., (van dis,
twee, trachys, ruw en keras, hoorn), naam,
onder welken Sulzer eene bijzondere soort
van ingewandswormen beschreven heeft.
Volgens Laennec was het een blaasworm,
voortkomende uit eene in de ingewanden
geopende cyste.
Ditridactylus , p1. N. H. , steltloopers,
vogels met twee of drie voorteenen zonder
erteenen; ditridactylisch , twee- of
acht
drieteenig.
. Ditrigljph, f. gr. Arch., de ruimte tusschen twee t rig 1 y p h e n ..(z. a.) aan de
dorische zuilen.
Ditrochsus, m. gr. Poët., een dubbele
t r o c h w u s (z. a.), ook choreus genaamd,
.een versvoet van vier letter-grepen, waarvan de eerste en derde lang, de andere
kort - zijn (- -- w ), b. v. G o d s v e reerin g.
ditty , it. Mere., het onderschrift der
brieven of wissels van eenen koopman in
zijne handelszaken, de naam, onder welken
een handel gevoerd wordt, z. v. a. firma.
Dittanacláviis , £ gr.-lat. , een door
Muller te Weenen in 1800 uitgevonden
regtopstaand piano-forte met perpendiculair gespannen snaren.

DIVERTEREN.
Dittopie , f. gr., z. v. a. diplopie.

diu, lat., bij dag ; lang.
Diurësis, f. gr. Med. , ruime pisafscheiding ; diureticum, n. een pisdrijvend middel; diurëtisch, pisdrijvepd.
Diurnaal, n. nw lat. (diurnále, v. diurnus, a, urn, dagelijksch), een dagelijkscli
gebedenboek der r. k. geestelijken, een
uittreksel uit het b r e v i e r ; diurnaltst
of diurnist, m. een da •loonschrijver,' een
dagboekhouder, dagbladschrijver.
Diuturniteit . F.

lat. (diuturnitas), de

langwijligheid, langdurigheid.
diva, f. lat., de goddelijke, zalige; divae memorise, zaliger gedachtenis.
divagéren, lat. (divagári) af- of ronddolen ; divagátie , f. de afdwaling ; het
ronddolen.
Divan, m. pert. , koninklijk hof. geregtshof, tolkantoor, het hoogste staats collegie bij de ottomansche porie , de
turksche staatsraad, de geheime raadsvergadering des turkschen keizers , diwani humajun, d. i. doorluchtige divan
geheeten ; ook eene lage, met kostbare
tapijten en vele geborduurde kussens voorziene sopha in het oosten ; eene verza-meling van geschriften of opstellen , inz.
gedichten ; divan-begui , m. de oppertoeziener eener regtbank in Perzië, aan
wien de thans onderworpen zijn ; divankiasiblari, pl., de schrijvers in den divan.
Divano, m. eene rekenmunt te Masuah,
waarvan 112 in een p a t a c a gaan.
divendéren, lat. (divendére), aan velen
verkoopen.
Divaricgtie , f. lat. Med. , takswijze
verdeeling eener ader; afwijking.
divelléren , lat. (divellere), uiteen
scheuren , in stukken scheuren.
. divergéren, nw lat. (divergére, v. di
das, uit elkander, en vergere , zich meigen , rigten) , uiteen gaan , afwijken , afdwalen, zich meer en meer van elkander verwijderen; van eerie andere meening
zijn ; divergént of divergerend, uiteen
loopend, b. v. divergerende lijnen zulke,

die niet parallel zijn , die dus, na elkander gesneden te hebben, zich steeds
verder van elkander verwijderen; in de
analysis heet eene oneindige reeks divergerend, als hare leden steeds grooter worden, boe verder zij zich van den aanvang
verwijderen ( vgl. convergeren ); afwij kend ; . divergéntie, f. het uiteenloopen ,
de verwijdering van twee lijnen in de
meetkunde ; diverginérvisch , divergivënisch , Bot., niet uit elkander gaande
ribben of aderen.
Diversorium , n., z. v. a. deversorium.
divertéren , lat. (divertére) , scheiden,
afwenden, verwijderen ; van daar ' -fr. (divertir, eig. aftrekken , afleiden) , iemand
of zich-zelven vermaken, verlustigen, ge-
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noegdn geven ; divérs (lat. dive'rsus, a,
verscheiden, menigerlei, Ii. v. diverse waren; diversa seci una , verscheidenheid doch eenheid, de zinspreuk van
een geleerd genootschap te Dordrecht,
opgerigt in 1816; diversicölor, van verschilictide kleur; diversiflörisch , Bot.,

uw lat., een deelingswerktuig, de verdeelingsschijf der uurwerkmakers.
DivMivi, pl. Bot., de Ipenlen van eenen
boom (poinciana coriaria) in West-Indië,
die tot zwartverwen en looijen van het Ieder

um) .

verschillende bloemen dragende; diver3ifIisch, met verschillende bladeren ; diversifórni , van afwisselende gedaante;
diversispörisch, 1ot., zaden van verschillenden vorm bevattende; diversiteit, K de
verscheidenheid , ongelijkheid, mdnigvul(ligheid; divérsie, f. de aileiding, andere
wending , Mil., een zijdelingsche of rugvaartsche aanval, een dwarsaanval, onver
wachLe wending, veranderde rigting, verijdcling van zekere oogmerken,`; ook versLrooing , gedachten-afleiding, zorgenver(Irijving, afleiding ; divertimento, II. it.
Muz., eenz tijikortend, aangenaam muzijk
stuk, eerie soort v. ligtgezette p o t p o U r r i,
een stuk tot ontspanning , vermaak, verlisstiging ; in Frankrijk de muzijkstukken
tusschen de afzonderlijke bedrijven op het
tooneel, ook entre - actes geheeten; divertissánt, fr. (spr . - tie'sang), venustigend, vermakelijk, aangenaam, tijdkortend; divertissement, Ii. ft. (spr. —tiessrncing) . de verlustiging , uitspanning,
het vermaak, tijdverdrijf; vroeger de Oj)
elkander volgende dansnummers in eene
opera, nu een klein ballet , waarin de afzonderlijke dansstukken zonder eigentlijken zarnenhang op elkander volgen; Muz.,

ook vervreemding,
verduistering van goederen ens.
dividéren, lat. (dividre), deden, verdeden, indeelen; Ailh, onderzoeken hoe
menigmaal een getal (divisor) in een
ander (dividend) begrepen is, of welk
gedeelte het eene getal van een ander is;
divide et irnpra! verdeel en heersch! verbreek de eendragt uwer tegenpartij, om zoo
te gemakkelijker te zegepralen: eene grondstelling van maeehiavellistische staatkun5. V. a.

divertimento;

de; divide in partes aequäles, afgek. div.
in part. aeq., op recepten: verdeel het in
gelijke deden; dividéndus, ofafgek. divi
dénd, m. Anith. , het te deden getal, het
deeltal; de dividénde, Mere., de te deden
winst , het aandeel , dat eiken deelheb
her in eene maatschappij na verhouding
zijner actiën of inlagen op bepaalde tijden
van de winst wordt uitgedeeld; dividüum,
n. het deelbare; dividualiteit, f. uw lat., de
deelbaarheid; divisIbel deelbaar; divisibiliteit, f. de deelbaarheid; divisie, f. lat.
(divisIo), de deeling , indeeling inz. Arith.,
de deeling der getallen, eene der 4 rekenkunstige hoofdbewerkingen ; Mil. , eene
grootere of kleinere legerafdeeling; divisor,
m. Arch. , de deeler; dat getal, waardoor
een ander gedeeld wordt; divisorium, n.

gebruikt wordt.
divin, fr. (spr. divéng; lat. div7nus a,
urn) , goddelijk , hemeisch, voortreffelijk,
overheerlijk; diviniteit, f. de godheid, goddelijkheid.
divinéren, lat. (divinãre d. i. eig. door
goddelijke ingeving waarnemen) , naden,
voorzeggen, voorgevoelen, waarzeggen; divinãtie, f. het voorgevoel, vooruitzien, het
waarzeggen, voo rspellingsvermogen, d i v
natie vermogen; divintor, in., divinãtrix, f. de waarzegger, - ster; divinatörisch, waarzeggend, voorspellend.

Diviniteit, z. ond. divin.
divisibel, divisie, divisor, enz., z. oud.
divideren.

Divortiuin, ii. lat., de scheiding, echtscheiding; divortéren, nw lat., uit elkander
gaan, scheiden; gedivorteerd, gescheiden.
divulgéren ,. lat. (divulgare) , bekend
maken, verbreiden, uitstrooijen, ruchtbaar
maken; divulgãtie, f. de ruchtbaarmaking.
uitstrooijing, verbreiding, bekendmaking;
divulgãtor, m., divulgtrix, f. de verbrei-

der, - ster.
Divülsie , f. lat (v. divellëre , vaneen
scheuren), de verscheuring.
Divus, m. lat., de goddelijk e , vergode,
zalige.
Diwan, z. divan.

Diwohart, rn, de leendienst in Bretagne.

dix, fr. (spr. dies), tien; dixsept (spr.
—sét), zeventien; dixhuit (spr. dizwiet),

achttien; dirneuf7 negentien; dixhuitain
( spr. dizwiténg), Manuf., fransche lakens,
waarvan de ketting 1800 draden heeft
dixième, f. Muz., een interval van negen
toonen of van een octaaf en terts; dizain
(spr. di.zéng), Poet., een gedicht van tien
verzen, een dichtstuk uit tienregelige stan
zen ofstrophen bestaande.
dixi, lat. (v. dicëre, zeggen) ik heb het
gezegd; ik heb (mijne rede) geëindigd, ben
klaar; dixi et salvãvi animam, ik heb het
gezegd of beleden en mijne ziel gered (of
mijn geweten gerust gesteld).
Djabi, in. turk., de gaarder van de inkomsten eener moskee.
Djengel, in. mid,, eene met struikgewas
bedekte steppe.
Djeri, a. arab., het arabische oorkondenschrift
Djuins, pl, eene secte v. Hindoes, merk-

waardig om hunne hoogst buitensporige
denkbeelden v. tijdrekening: hunne gewijde
,boeken spreken van 200,000,000,000,000
S a g a r a 5 of oceanen van jaren; één sagara
doet 1000,000,000,000.000 palias , en
een palia bevat de tijdruimte, die er zou
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vcrcischt worden om een' zeer diepen, met
inenschenharen gvulden put te ledigen,
als men men er ee honderd jaar één haartje nitnain.
do, f it. Muz., de eerste toon in het oetaaf, tegenwoordig in plaats van ut gebezigd.
Doaltum of doarum, n. mid lat. (f1'.
douare). Jur., het weduwenbezit, z. v. a.

lang zijn ( - - .-), b. v. gedenkw a a r d i g Ii ei d.

dotalitium.
Dobléro, m. sp. (v. noble , dubbel), eene
kleine rekenmunt op Majorca, = 1 cent
ruim.
Doblon, m. (it. dobblone, fr doublon),

eene spaansche goudmunt , dubbelstuk
dubbelpiaster, geldende omstreeks 20 gi.
naar den ouden muntslag (z. ook p 1 a s ter).
DobrAo, eene goudmunt in Portugal van
24000 reis, = 81 gI. 37 ct. innen. waarde;
men heeft daarvan halve, vijfde (lisbo• i ne, moee d a d'o U r o), tiende („ 1 is b onine), twintigste (milreis) en vijftigste
(goudcrusadc) naar evenredigheid; dobra,
eene andere port. goudmunt, thans van
15000 reis, = 43 gI. 27 et. innen. waarde;
in Brazilië heeft de dobra of dobla 12,800
reis = 43 gI. 40 Ct.
docéren, lat (docëre, keren, onderwijzen; eene leervooidra g t houden; docendo
disciinus, al leerende leert men, of door anderen te onderwijzen oefent men zich-zelven; docént,m. een leermeester, inz. op boogescholen;
dociel, (lat. doc ilû), leerzaam,
vatbaar, begrijpelijk, gedwee, buigzaam;
dociliteit , £ leerzaamheid , vatbaarheid ,
gedw eeheid; (locti mole piiigunt, de geleerden schrijven eene slechte hand; doctor,
eig. een leeraar; de titel van den hoogsten
academischen graad in de godgeleerdheid,
v i sbegeerte rcgtsgeleerdheid enz. , inz.
voor doctor der geneeskunde, een met die
waardigheid bekleed geneesheer, arts; doe
tors-dipiöma, n. de oorkonde, het bewijsstuk van het doctorschap ; doctoraat, n.
nw. lat. , de waardigheid van doctor; doctoréren, doctor worden of willen worden; ook
de geneeskunde uitoefenen; doctorandus,
m. die zich den doctors-tiLe l waardig heelt
betoond en OJ) het punt staat om doctor te
worden; doctrina fr. doctrine, £ de geleerdheid; de leer, wetenschap, kunst; doctrind
et aniicitth, voor geieci'dlieicl en vriendschap, de zinspreuk van een aanzienlijk
genootschap te Amsterdam, opgerigt in
1788; doctrinaal of doctrinair. nw lat,, geleerd, vi etciisch appel jk; doctrinairs, p1. Ir.,
eerie politieke partij in het jongste Frankrijk, die den Staat naar wetenschappelijke
theoriën ingerigt, en monarchic en democratie ineen gesmolten wil hebben.
,

Dochnius, m. gr. (v. doc/ssnë, f. cciie
span) of dochmiscbe versvoet, PoëL., een

vijflettergrepige versvoet, waarvan de eerste en vierde lettergreep kort, de overige

,

Docimasie, f. gr. (v. dokirnddzein, be-

proeven), de toetsing, inz. der metalen; docimasiapulmönum, de longenproef; doemasia medicamentdrum et venenörum,

de beproeving van artsenijen en vergiften;
docimasiologie ofdocimastiek, f. de toets-

of proe!kunde, de kunst om den aard en
de evenredigheid der elementen te bepalen,
die eene mijn of een erts uitmaken; docimastcon, ii. een onderzoekingsgeschrift,
toetsschril't.
Document, n. lat. (docusnentum, pL
docurnenta, v. docere, Iceren; eig. wat tot

leering dient), de oorkonde, liet bewijsstuk,
stuk; docunientum aliënum, a. een vreemd
bewijsstuk, dat niet onderteekcnd is van
dengene, omtrent wieri het bewijzen moet;
d. diserëtum, een stuk, dat den bijzonderen
grond der verpligting bevat; d. indiscretum,
een stuk, dat enkel de verpligling. zonder
den grond daartoe, bevat; d. insinuatiönis,
het stuk der dagvaarding; d. privãturn,
cenc, oorkonde, welke door een' niet gcreg
is opgesteld; d. publicurn,-telijk'prson
eene opentlijke, van de overheid komende
oorkonde; d. quasi publicurn , eene zoo
goed als opentlijke oorkonde, d. i. die door
cenen notaris vervaardigd en door drie
getuigen onderteekend is ; d. referens,
eene oorkonde, die op eene andere betrek
king heeft, of' waarin eene andere aangehaald, daarop verwezen wordt; d. relãturn, de aangehaalde oorkonde; docurnentcz
noviter repérta , nieuwelings ontdekte oorkonden of bewijsstukken; documentéren,
uw lat. , met oorkonden staven, in regten
geldig l)eWijZefl , iets met bewijsstukken
voorzien.
Dodane, m., z. dos d'ane; dodariuzn, z.
dotarium, z. oud. dos .
Dedecadiek, f gr. (v. dödka, twaalf),
of dodecadisch systeem , n. Arith. , het

twaalitallig stelsel (v. Leibnitz); dodecadactlon, n.. z. duodenum; dodecaèdron
n. of dodecaeder ni een door 12 regelmati-

ge vijfhoeken ingesloten ligchaam roet 20
hoeken , 30 kanten en 100 diagonalen
rhomboldale dodecaëder, een door 12

vierhoeken ingesloten ligchaam; triangulaire of pyramidale dodecaëder , eene
dubbel zeszijdige pyramide , een door 12

driehoeken begrensd hgchaam ; dodecaë
die polygonaal -getallen (z.-draigetln,
a.), welker derde verschillen gelijk 27 zijn,
als: 1, 20, 84, 220, 455, 8 1 6eriz., en welke
men verkrijgt door v. h. 9voudig quadraat
eens getals liet 9voud des wortels af te
trekken, hij de re-st 2 te voegen en de som
met de helft des 'wortels te vermenigvuldigen, b. v. 20 = [(2' X9)—(2X9)±2JX1: 84
= [(2 7 x 9 )—(3x9)±2Jx 11 enz. ; dodecafidiach, gr. -laI, twaalfdeelig, twaalfvoudig
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gespleten; dodecagoon, m. fr., een twaalf-

eenden toon spreken ; valsche of gevaarlijke leerstukken opwerpen ; dogmaticismus of dogmatismus, n. in 't algemeen
de streng wetenschappelijke leerwijze of
voordragt; inz. eene iets als waar en zeker stellende leerwijze in de wijsbegeerte,

hock; dcsdecagonaal- getallen die of o-

naal- getallen, welker tweede versch
illen
lelijk 10 zijn,, als : 1, 12, 33, 64,105,156
enz. en welke n en verkrijgt als men een
geheel getal met zijn 5voud min 4 verme-
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nigvuldigt, b. v. 12 = 2X(10-4), 33 = 3X
(15 4) enz.; dodecagynáa, f. Bot., twaalf
orde van de 11.de klasse van-stijlgen,

in tegenst. met het

L.; dodecagynisch, twaalfstijlio; dodecandna , pl. , twaalf helmigen , planten met

vormen van leerstellingen.
-vindeof
Dok (eng. dock, mid. lat. doga, doccia,
gracht), eene door kunst gemaakte , met
deuren afgeslotene waterkont tot opneming
van schepen. Men heeft natte en drooge
dokken ; de eerste bekleeden de plaats
eener haven en veilige ligplaats; de tweede,
uit welke het bij den vloed ingelaten water
of niet de ebbe wegvloeit of uitgepompt
wordt, dienen tot het onderzoeken en kal fateren der schepen.
Dolábra, f. lat., eig. bijl, schaaf; Chir.,
het krulwijze windsel (de naam is ontleend
van de spiraalsgewijze gangen, welke met
de opgerolde schaafkrul overeen komen).
dolce, it. (spr. dóltsje), dolcemente en doldato (spr. --tszjid to), ook con dolcezza,
con dolce maniere , Muz. , liefelijk, zoet
zacht, teeder, aanvallig; dolcés--vloeijnd,
sinio, zeer zacht; liet dolce far niente, het
zoete nietsdoen, het ledig zijn, ledig loopen;
dolce fluit, eene verouderde dwarsfluit; eene
fluitstem der orgels ; dolciaan, z. dulci-

meer clan 10 en minder dan 20 meeldraden in Bene tweeslachtige bloem, de 11de
klasse in het stelsel van L.; dodecándrisch,
daartoe behoorende ; dodecapetálisch ,
twaalf bloembladeren hebbende ; dode
f. de heerschappij der twaalf; do--carhie,
decarchen, pl., de twaalfmannen, de leden
van den raad der twaalf heerschers; dudecatemórion, n. het 12de deel van eenen
cirkel; dodeeathéon, n. liet afgodskruid,
hetwelk onder de primulaceën behoort; dodichédron, n. eene figuur met twaalf zijden
en twaalf hoeken.
Dodra, f. een oud-rom. drank, uit velerlei bestanddeelen bereid.
Dodrans, m. een oud-rom. gewigt v. 9
U n c i ee ; of als vochtmaat. = 1 s e x t a r
us, in 't algemeen drie vierde deden.
Dogana, f. it.. z. v. a. douane.
Dogandschi-baschi of dogand, de groot
-valkenirds
turk. keizers.
Doge, m. it. (spr. do-dzje v. h. lat. dux,
ducts, aanvoerder), de heirvoerder, hertog,
een titel van het voormalig opperhoofd der
regering te Venetië en te Genua; dogále,
m. een staatskleed der Venetiaansche ede

-len.
Dog, m. een groote engelsche hond.
Dogger, doghoot of doggerboot, f. een

vaartuig bij de vischvangst op de Doggers -

bank.

criticismus en scepticismus; dogmatologie, f. de leer der geloofsstellingen ; dogmatopaeia, f. het uit

aan.

Dolchen of dólchlein, n. hoog d., de naam
eener oude lotharingsche zilvermunt, zoo
gehecten naar den stempel, die een' uit de
wolken komende dolk voorstelde.
Doleáncen, pl. fr., klaagliederen, wee-

klagten.
dolénte, do<entenzenie, dolorosarnente,
doloróse of doloróso, ook con dolore of con
duolo (spr. dolo), it. Muz., smartelijk, wee-

Dogma, n. gr., eig. meening (v. dokézn, moedig, klagend, treurig.
meehen, elooven). eene leermeening, leer;
Doleriet, n. (v. h. gr. dóleros, bedriegeeene leerstelling, een leerpunt, leerstuk. een lijk? vgl. apatiet), Min., de vlotgroensteen,
theologisch dogma, eerre geloofsstelling,
eene delfstof uit veldspath, augit en mag
een leerstuk des geloofs , geloofsartikel ;
-ijzer zamen gesteld.
-net
dogmatiek, f. de leerkunst, het leerstelsel
Dolfijn, z. delphijn.
eerier wijsgeerige of godsdienst- school of
dollchocerisch, gr. (v. dolikos, lang),
partij, inz. de stelselmatige of wetenschap
met lange voelsprieten ; dolichodérisch ,
kennis der christelijke geloofsleer,-pelijk
met langen hals ; dolichopódisch , lang
met uitsluiting van de leer derpligten of
-voetig.
de moraal; dogmaticus, m. een leeraar der
Dolichos, m. gr. Bot., de slingerboom,
geloofsleer ; de aanhanger van eenen be- welke tot de familie der peuldragers behoort.
paalden leervorm in deze of gene weten
Dollium, m. een poolsch gewigt van ruim
droeg b. v. in de geneeskunde-schap:zo
111. centenaar; eene maat voor natte wavroeger die secte den naam van dogma- ren, = 63,7 ned. kan; ook lat., eene ton;
tici , welke door redenering het wezen - doliolum, n. een vaatje, tonnetje ; doliozelf der ziekten en hare verborgene oor
loidisch, naar een tonnetje gelijkende, vattrachtte op te sporen ; dogma--zaken
vormig.
tisch , leermatig , in den onderwijstoon
Dollar, m. eng. (v. daalder, thaler), een
leerstellig, inz. de christelijke geloofsleer daalder , eene zilvermunt in Mexico, ook
betreffende; dogmatiséren, leerstellingen, peso genoemd; in de Vereenigde Staten ,
geloofsartikels voordragen, ook op beslis- waar hij ook piaster heet, verdeeld in 100
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centen , in Engeland verdeeld in 5 shillings, alle ongeveer = 2 gl.

domscholen of stichtsscholen, in de middel eeuwen die scholen, welke bij de domstichten of cathedraalkerken bestonden en
door geestelijken bestuurd werden; zij dag teekenen hoofdzakelijk van Karel den groote; in die scholen werd gewoonlijk alleen.
het trivium (z. a. ), zeldzamer al de zeven
vrije kunsten onderwezen.
Domein, f. fr domaine; v. h. mid. lat.
dornanium, oud-lat. dorniniurn, heerschap pij, V. dominos, heer). het erfhoed, kroon of kamergoed; de eigendom van den vorst of
den staat, waaruit zekere inkomsten getrokken worden, die soms tot bepaalde oogmerken bestemd zijn; zij zijn deels vervreemdbaar of kunnen verpacht worden, b. v. jagt
en visscherij , heide- en duingrond, enz.,
deels onvervreemdbaar , zooals paleizen ,
tuinen , kroonjuweelen enz. ; domein-inspecteur, m. de opziener over zulke goede
-ren.
Domestieken, pl., v. h. lat. domestïcus ,
a, um, huiselijk), huisbedienden, dienst boden, knechts en meiden; ook huisgenooten; testes dornestïci, lat., de huiselijke of
huisgetuigen ; domesti'ca cautïo, f. handschrift: d. persóna, f. een huisgenoot; d. ju
pl., de inlandsche regten, landsgebrui -ra,
ken; furtum dourest cum, m. een huisdiefstal; domesticéren, verhuiselijken; huiselijk of tot huisdier maken; domesticatie, f.
de verandering van wilde in tamme of huis
-diern,tmgak.
Domicélla, f. mid. lat., verklw. v. h. lat.
dorni'na, gebiedster, vrouw), eene stiftsdame, stiftsji_rlfer; dornicéllus, m. een jonge
stiftsheer, die nog geene zitting of stern in
het kapittel heeft; domicellus, domicella,
eertijds ook de titels van prinsen en prinsessen.
Domicillum of domicilie, n. lat., de woning, behuizing, woonplaats, huisvesting,
het verblijf ; Mere. , de plaats, waar een
wissel ter betaling is aangewezen; domicilie kiezen, eene plaats en woning aan
waar men te bespreken , te dag -wijzen,
d. citdndi et executándi,-vardenisz.;
de vaste woonplaats, die, waar men zijn heroep uitoefent; domicilium liabitationis ,
de woonplaats ; d. orig,nis, de geboorte
d. necessarïusn, het gedwongen ver -plats;
d. s'oluntariurn , de vrijwillige ver--blijf;
blijfplaats; domiciliéren, nw lat., woonachtig, gezeten zijn; ook eenen wissel, die hetaalbaar is olp cane plaats, waar geen wis
plaats heeft of waar de accep--selhand
tant geene fondsen heeft, ter betaling op
Bene wisselplaats aanwijzen; de wissel zelf
heet dan gedomiciliëerde wissel ; gedoeiliëerd, woonachtig, met der woon gezeten; domiciliaat, n. de aangewezene betaler van een' ged.omiciliëerden wissel;
domiciliair bezoek, de huiszoeking; domiceenium, D. de maaltijd te huis; domif -
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Dollman of doliman, m. het wambuis,

vest, een kort onderkleed met afhangende
mouwen, onder den pels der husaren.
Dollondsche verrekijker, ook kortweg
dollond genoemd , m. een achromatische
(kleurlooze) verrekijker, die gemaakt is of
door den Engelschman John D o l l o n d,
(gest.1761), den uitvinder der uit crown en flintglas zarneniJestelde achromatische
kijkers, Of door diens zoon, Ofwel door anderen volgens de door hen uitgevondene
en verbeterde inrigting.
Dolmens of folmens, pl., opgerigte steezien, rotsblokken, in horizontale ligging op
voetstukken van dezelfde stof geplaatst ,
behoorende tot de eeredienst der druiden.
dolmetschen, hoogd. (spr. —sjen; waar
oorsprong), uit eene-schijnlkvay.
vreemde taal in eene bekende, inz. mondeling overzetten , vertolken ; dOlmetscher of dolmetsch, M. (russ. tolrnatscit,
poolsch tlumacz , tartaarsch tulmascli) ,
een overzetter, vertolker, tolk.
Dolomiet , m. (fr. dolomie), Min., eene
uit koolzuur, kalk- en talkaarde bestaande
kalksteensoort , zoo geheeten naar den
franschen g eon; nost D o 1 o in i e u (pest.
1801), die het eerst de eigenschap daarvan
deed kennen.
-

dolorose, z. dolente.

dolus, m. lat., het bedrog, de list; inz.
het oogmerk om iemand te benadeelen, opzettelijke beleediging ; dolus bonus, Jur:,
eene goede, d. i. veroorloofde, onschuldige,
welgemeende list; d. ex propos to, een opzettelijk bedrog ; d. malus, eene slechte,
schadelijke list, arglistigheid; Bolo malo,
arglistigerwijs; dolus mcrnlifestus, een handtastelijk, klaarblijkelijk bedrog; d. praesumtus, een voorondersteld, vermoed bedrog; dolóse, bedriegelijk, arglistig, opzet
-telijkbnad.
Dom, port., z. V. a. don (z. a.).
Dom, m. (mid. lat. Boma en fr. dome,
koepel, it. dorno, hoofdkerk, v. h. lat. domus, huis, bij verkorting voor domus domini, huis des Meeren; eene andere, maar
min waarschijnlijke afleiding is die van
D. 0. M. , de oorletters van deo optirno
ma.xirno, het opschrift van Jupiters tempel
te Rome en later dat van vele christen-kerken, welke letters het onkundig volk als
een woord las); z. v. a. domkerk, eene hoofdkerk van een' aartsbisschop, bisschop of kapittel, in Z. Duitschland ook munster
geheeten ; de hoofdkerk eener stad ; inz.
cane kerk met een koepeldak, en in ruimer
beteekenis ieder koepelvormig dak en groot
gebouwmet zulk een dak; domkapittel, n.
liet kapittel of collegie der kanunniken ,
kapittel -, stichts- of domheeren aan Gene
bisschoppelijke ofaartsbisschoppelijke kerk;
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ctie, f. nw lat., de verdeeling des hemels
in twaalf huizen; domificéren , in huizen
verdeelen.
Domina, domme, domineren, domino,
z. ond. dominus.
Dominoterie, f. fr., de handel in gemar-

merd en ander gekleurd papier; in behangselpapier enz.
dominus, in. lat., de heer, huisheer, het
hoofd des huizes, dominus usufructuarus
ofutlis, de vrnchthruiker; domne (vo cativus V. dornInus) , Mijnheer, heer, de
titel, dien men in de wandeling aan de protestantsche geestelijken in Nederland geeft;
dominus vobiscum, de Heer zij met U: domina, f de gehiedster, de vrouw des huizes,
abdis; domino. m. it., eig. heer; inz. een
geestelijke; de winterkleeding v. een' geestelijke, die hoofd en gezigt bedekt, van daar
een maskerkleed, maskerniantel, vermom
ook een spel , bestaande uit-mingsked;
langwerpig vierkante stukken van ivoor of
been doorgaans steenen genoemd, die op
eene zijde met punten ofoogen zijn getee
kend; domino maken , domino zijn, dat
spel winnen , den laatsten steen aanzetten; - dominica , f. lat. (dominica, scil.
dies, v. doinincus, a, urn, den I-leer betreffend, hem toebehoorend) , de dag des
Heeren, zondag; dominica in albis (stolis),
de witte zondag, eerste zondag na Paschen,
z. V. a. quasimodogento; dominic1e, m.
een oud hoofdhulsel der vrouwen. waarme
de zij ten h. avondmaal gingen; dominica
ners, monniken, tot de orde van St. Dominicus of Domingo de Guzman,
gesticht in 1215 te Toulouse) behoorende,
ook predicatöres of predikheeren
genoemd , wegens hnnne bestemming om
tegen de ketters te prediken , thans alleen
nog in Span en Portugal gevonden; domincum, fl. het kerkvermogen, de schat
der kerk; - dominéren lat. (dominãri),
hcerschen, beheerschen, gebieden, den heer
spelen; het wordt ook gebezigd van verhevene plaatsen, van welke men eene zekere
uitgestrektheid lands overziet of die de lager liggende in bedwang houden: uitsteken,
overzien, beheersehen, bestrijken, beschieten kunnen; dominant, heerschend, sterker, de overhand hebbende; dominante,
1. 111 z , de heerschende quint van den toon,
'waaruit een stuk gezet is; dominãtie, f. de
beheersching, heerschappij, overmagt, geweld; dominator, rn de heerscher, beheerschep; - dominum, n. de heerschappij,
de magt over iets, het regt van beheer of
eigendom; de eigendom -zelt, eene vrije beZitting, het gebied, riddergoed; dominium
analogicurn, een beperkt eigendomsregt;
d. civ,le, burgerlijk eigendom; d. directurn,
oppereigendom (zonder regt van vruchtge
bruik); d. clivnurn, goddelijk eigendom
d. erninens , oppereigendomsregt van den
-

staat, het regt van onteigening van gron-.
den, het afbreken van huizen, enz. tot welzijn van het algemeen; d. ficturn, regtens
als voorhanden aangenomen eigendom
d. ltumãnurn, menseheljk eigendom; d. jerevocabzle, onherroepelijk eigendom; d. iibrurn, vrij eigendom; d. minus plenum,
onvolkomen beperkt eigendom ; d. naturâle, natuurlijk eigendom, uit het volksregt
voortvloeijende; d. plenum, volle eigendom;
d. pubUcum , openbaar eigendom ; d. restrictum, z. v. a. d. nsinusplenum d. revocabile , herroepeljk eigendom ; d. subalternum, een ondergeschikt eigendom; d. sitperius, z. V. a. d. directum; d. utile, het
regt van vruchtgebruik op een vreemd
voorwerp; d. serum, waar eigendom.
Don, sp, of dom , port. m. (uit h. lat.
dominus), heer , een titel voor manneii
aanzien in Spanje en Portuvan rang,g
;

pal, gelijk donna, port., dolia, sp. (spr.

donja) cite voor aanzienlijke vrouwen is;
beide titels staan enkel bij de voorna
men, h.v. Don Pedro, Dom Miguel,
donna Maria, dona Christina; voor
de enkelë geslachtsnamen gebruikt men
senhor, senor, senhora, senora
( z. die woorden); donna, it. (v. h. lat.
domina , vrouw., meesteres , gebiedster,
geliefde , minnares.
dona, z. ond. donu'rn.
Donacieten , z. ond. donax.
Donarum, fl. , pl. donarïa of donarën , offergiften , geschenken , verecrin
gen.
Donaat, m. eene lat. spraakkunst voor
de scholen , zoo geheeten naar . 1 i u s
Donîtus, een' beroemd' rom. taalleeraar
der 4de eeuw.
Donatair, donatie, donatief, z. ond.
-

donum.

Donatisten, I)!., CCflC chr. secte in dc
4de eeuw, door bisschop Donatus Magnus te Carthago gesticht.
Donax , m. gr. (eig. riet, pijl), N. H.,
de driehoeksdoublet ; Bot. , tuinriet, cyprisch riet ; donaca, rietkevers, welke op
waterplanten en voornamelijk op het riet
leven (van daar de naam); donacieten, Pl.,
versteende driehoeksdoubletten.
Donderdag,

m. (eng. thursday, zweedsch

toesday, deenscli tliorsday), de vijfde dag
der week, zoo geheeten ter eere van den
duitschen God D o n a r of T Ii o r (z. a.);
de fr. benaming jeudi (spr. zj—) isge-

vorrnd uit het latijn Joris dies , de dag
van Jupiter; witte donderdag , bij de
R. K. de donderdag voor Paschen (bij de
Duitschers groene , bij de Franschen
Ii e i 1 i g e donderdag geheeten) ; vette donderdag (fr. jeucli gras) , de donderdag
na aschdag ; donder -machine , f. fr., een
werktuig tot nabootsing des donders op

het tooneel.

DONJON.

DORSAAL.

Donjon, m. fr. (spr. dongzjóng), slot.
toren, vestingtoreri; kerker.

58 et., alien naar innerlijke waarde; doppiétta of doubletta , f. eene goudmunt
in Sardinië van 5 lire , 4 gl. 68 Ct.;
do'ppio , Muz. , dubbel ; dopplo uso, Mere.,
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ond. don.
sp. (spr. - ldcliöte) of
don Quichote (spr. dong kisjdtt') , een
dolend ridder, zot avonturier; eig. de eigennaam des dolenden ridders van la Mancha in den beroernden satirischen roman
des spaanschen dichters Cervantes
donquixotiädes of donquichoterlen , pl.,
avontutirlij ke malle streken en vertellingen ; donquichotIsnius , ii. de gekkelijke
Donna,

Z.

Don Quixote,

zucht naar avonturen.

donum , n. pl. dona, lat., een geschenk,
eene gift, gave; donum contiaentiae de
gave der onthouding, de kuischheid ; donum docéndi, de gaaf van te onderwijzen ; donum grutuitum, n. lat., don gra
tuit, fl. fr. (spr. dongghratw'ij, eene vrijvillige gift of opbrengst ; dona paraplier-

nalz'a , pl. , bruids- of huweljksgeschciiken; donéren (lat. clonãre), schenken,
beschenken ; donatair of donatarus , m.

nw lat., de geschenkaannemer, hegiftigde;
donatie, f. eene geregtelijk gedane gift
of schenking ; donatto ad pias causas,
eene schenking tot weldadige stichtingen;
(1. conditionãta , eene voorwaardelijke
schenking ; d. lionöris causa , een eerge
schenk ; cl. illicita, ongeoorloofde schenking ; ri. iniproprIa , een oneigentljk, niet
enkel uit mildheid voortvloeijend geschenk;
I. inofficiösa, eene met den pligt strijdine schenking, d. i. zulk eene, waarbij
de gever zijnen pligt jegens Zijne erven
te kort doet ; d. inter vivos , eene schenking hij levendcn lijve , d. mortis causa,
schenking hij sterfgeval ; ri. onerösa, eene
met opoffering verkregen schenking ;
pura, eene onvoorwaardelijke schenking; ri.
recipróca , een wederzijdsch geschenk ;
relãta, eene 01) verpligting gegronde schenking ; ri. rernuneratoria , eene vergelden dende , uit dankbaarheid voortvloeijende
schenking ; ri. sub modo , schenking tot
een bepaald doel ; donatief, n. of donatief-gelden, z.v.a. donum gratuitum (za.);
donitor ,, m. de sclienker, vermaker ; donatrix , f. de schenkster.
Doomsday-book, n. eng. (spr. dóems-

deeboek) , het groote engelsche leen- of

grondboek, vervaardigd onder Willem den
veroveraar.
Doppia , f. it. (d. i. eig. dubbele), eerie
ital. goudmunt van verschillende waarde,
ook pistool geheeten : te Venetië = 10 gl.
10 et. ; te Lucca = 7 gl. 99 et. ; te Modena
= 9 81. 88 et. ; in den Kerkelijken staat:
die van Pius VI 8 gl. 26 ct. , van Pius
VII = 8 gl. 20 et. , de doppia romana
nuova = B gi. 12 et. ; in Sardini sedert
1821 = 9 VI. 58 ct. ; de oude van 1785 =
13 l'et., die van 1786 en 1797 13

gl. 57 et.; op Malta (louis cl'or) = 11 gl.

dubbele vervaltijd.
Dorach, m. eene arab. maat, omteént =

21 kan.
Doráda, f. fr. N. H,

de goudkarper, een
prachtig schoone visch in de Atlantische

zee.
Dorage, z. ond. doreren.
Dorbar, m. de staatsraad in Indië.
Doreloterie, f. (oud. fr. dorelot, lieveling,

waarscil. V. dorer, vergulden), allerlei banden lintwaren en franjes van garen en zijde.
Doréma , n. gr. Bot. , de ammoniakplant, door Szowiz op eene reize in Perzië
ontdekt , de moederplant der ammoniakgorn.
Dor -emul, n. Mere., het oostindisch gebloemd neteldoek.
doréren fr. (clorer), vergulden , overtrekken, oneig. bemantelen, vergoelijken
dorage, f. (spr. —rdaij') of doréring, f.
de vergulding; bij hoedenmakers het overtiekken met een {ijner vut, met fijner haren ; dotûre, f. het verguldsel.
Doris, gr. vrouwenn.: dc rjkbegaafde,
rijke begiftigster of geefster, ook verkleind
Dorilis.
Dorismus, n. de krachtige, harde en ru

we uitspraak (dorisch dialect) en volkseigenaardigheid der Doriërs , een ond-gr.
volksstam ; in tegenst. met het atticis

m u 5 en i o n i s m u S; dorische bouworde,
de oudste en eenvoudigste gr. bouworde,
naar denzelfden volksstam benoemd ; zij
heeft nagenoeg het karakter der toskaansclie, maar verschilt daarvan in proportie
en versiering.
dormant, fr. (spr. clormdng, v. dormir,
lat. clormire , slapen), slapend, rustend;
dormant, m. een pronkgeregt, een versierde
schotel, die tot op het einde van den maaltijd op tafel blijft; dormeuse, f. eene slaapof riachtmuts; een slaapwagen, rijtuig om
in te slapen ingerigt; dormitief, n. nw lat.,
een slaapmiddël; dormitörium, n. lat., de
slaapkamer, de slaapzaal, inz. in kloosters;
de begraafplaats, doodenakker.
Dorophaag, m. gr. (v. dosis, geschenk,
en phagein , eten), iemand, die van geschenken leeft.
Dorothea, gr. vrouwenn. : geschenk
Gods; eene soort van waternymph.
dorsaal, nw lat. (v. dorsum, rug), wat
tot den rug betrekking heeft, b. v. dorsale
discipline , dorsale tucht

, ruggetucht,

geeseling; dorsale wervelen, Anat., rugge
dorsibrânchisch, lat.-gr., kien--wervln;
wen op den rug hebbende; dorsipãrisch,
nw lat., de jongen op den rug barende;
dorsipëdisch, de voeten op den rug heb-

bende.
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Dorstenia, , f. Bot. , ccnc netelplant
van zweetdrijvende kracht, zoo geheelen
naar den duitschen geneesheer Dorsten.
Dortmannia , f. Bot., eene soort van

Dosónes, pl., veelbelovers en weiniggevers, zoo geheeten naar D o s o n, een bij
gewoon was mild-namvAtigous,de
in zijne beloften, maar karig in hare nakoming te zijn; dosónisch, veel belovend en
weinig of niets nakomend.
dotaal, dotatie, doteren, z. ond. dos.
Dothién, m. gr. Med., eene bloedzweer;
dothinenterie of dothinenteritis, f. (v. h.
gr. dothyné, puist, bloèdzweer, en enteron,
ingewand), de onderbuikszenuwkoorts, dus
geheeten, omdat zij met een eigenaardig
puistachtig uitslag van het laatste derde
gedeelte van den kronkeldarm gepaard

klokbloem..,
dos, f. lat. Jur., naar het rom. regt: het
huwelijksgoed, uitzet, de bruidsgift, bruid schat; naar het duitsche regt: dc door den
man aan de vrouw gegeven lijftogt, weduwengoed, weduwgift; dos adventitia, Jur.,
het huwelijksgoed, dat uit het vermogen
van andere personen dan dat des vaders
en vaderlijke bloedverwanten in regte opklimrnende linie komt ; d. aestimáta ,
bruidschat , welks waarde door schatting
bepaald is; d. cauta, d. confessata of d.
constituta, een toeverzekerde , maar nog
niet gegeven bruidschat ; d. inoficiósa,
een onpligtmatige uitzet, d. i. onevenredige,
die de andere erven des gevers benadeelt ;
d. praelegata, een vooruitvermaakte bruid schat; d. profectitia, uitzet uit het vermogen des vaders of vaderlijke ascendenten ;
d. promíssa, beloofde, toegezegde bruid schat; d. putativa, een vermeende bruid schat; d. receptitïa, een uitzet, bruidschat,
die na ontbinding des huwelijks tot den gever terug keert; — dotaal (lat. dotalis),
het huwelijksgoed betreffende, daartoe be.
hoorende ; dotáles, pl., lijfeigene landlie.
den, aan een geestelijk sticht geschonken ;
dotalia pacta, pl., huwelijksverdragen, ge
overeenkomsten omtrent het uit -sloten
dotalium of dotalitium, n. nw lat.,-zet;
dc lijftogt, het huwelijksgoed, weduwgoed;
dotaráum, n. de tegengift, tegenuitzet voor
de vrouw van den kant haars mans; dotéren, lat. (dotare), begiftigen, een uitzet geven, ten huwelijk mede geven; ook met zekere inkomsten voorzien, b. v. eene kerk,
school enz.; gedoteerd, begiftigd, uitgerust;
Bene dotatie hebbende; dotatie , dotéring, f. de begiftiging, medegift, uitrus ting; schenking inz. van landerigen of goederen aan verdienstelijke staatsdienaars,

veldheeren enz.
dos a dos, fr. (sp."dozadd), een dansterm:

rug aan rug, of met de ruggen naar elkander gekeerd; ook vijandig gezind, in kwade
verstandhouding; dos_ d'ane, m. (spr. doddan') , Arch., een ezelsrug, een gewelfboog in den vorm van een' ezelsrug, van boven spits enz., een zadeldak.
Dosis, f. gr., de gift, inz. de artsenijgift,
artsenijmaat, d. i. zooveel op eenmaal ingenomen en gegeven wordt; oneig. aandeel,
deel, hoeveelheid, b. v. hij heeft Bene goede
dosis verwaandheid, jaloezij enz.
dosséren, (v. h. fr. dos, rug, leuning),
schuins doen afloopen, hellend, glooijend
maken, b. v. eenen dijk; dosséring, f. de
helling, glooijing b. v. van eenen wal, oever enz.; dosseerplank, een glooijingsmeter, Gene hellingsmaat.

gaat.

Dottóre, m. it., de doctor, eerie comisehe
rol op het ital. tooneel, eene personage, die
altijd veel schijngeleerdheid, met spreek
latijn doorspekt, uitkraamt. -worden
Douairière. f. fr. (spr. doeari -ir', van
douaire, mid. lat.; doarium, weduwgoed),
eene aanzienlijke weduwe, de bezitster van
een' weduwengoed, lijftogt of d o is a r i e.
Douane, f. fr. (spr. doeaan'; it. dogdna,
sp. aduana, v. h. lat. adjumentum, mid.
lat. adoltamentu7n, ado/ta (z. a.), dohdnat,

d. i. hulp, opbrengst), de tol, het tolhuis,
tolkantoor, waar de in- en uitgaande regten
betaald worden; de gezamentlijke tolwachters en tolbeambten; douanenlinie, de tolgrens ; douanier, m. (spr. doeani-é), een
tolbeambte, tollenaar.
Doubla, m. eene rekenmunt te Algiers,
ongeveer ` 2} gl.; ook eene zilvermunt te
Tunis, waarvan 4} een' piaster doen.
double, fr. (spr. doebl'), dubbel; dou•
blage, f. (spr. doebidazj'), het dubbelen,
voeren, de dubbeling; de tweede plankenbekleeding v. een schip ; bij boekdrukkers :
het bij vergissing dubbel zetten van een
woord of geheelen regel; het zamendraaijen,
twijnen of tweernen der zijde; doublet, m.
een worp met dobbelsteenen, waarbij men
twee azen, twee tweeën, enz. werpt; doublette, f. iets dubbels , een dubbelstuk ,
b. v. dubbelhoek, dubbelmunt , d. i. een
boek, eene munt, die tweemaal voorhanden
is; ook een valsch edelgesteente van kristal,
tusschen welks beide helften een gekleurd
blaadje, foelie enz. ligt; eene lintbloem,
zulk eene, die behalve de grondkleur eenti
enkele afzetkleur en breede , lintvormige
strepen heeft; doubléren, verdubbelen,
dubbel of tweemaal nemen; voeren, met
voering voorzien ; Mar., omzeilen, omvaren , b. v. eene kaap ; in 't biljartspel:
den bal overhalen tegen den overstaanden
band of in een' der zakken ; doubléring,
f. de verdubbeling i doublon, z. doblon ;
doublure , f. de voering.
Douceur, z. ond. doux.
Douche , f. fr. (spr. doesj') of douchebad , Med., een drop-, sproei- of gietbad;
ook de lozingsbuizen van Gene waterkom ;
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DOUILLETTE.

DRAGEE.

doucheren , besprocijen , bedruipen, be-

spanscl geplaatst ; - oneig,. een stuursch.,
toornig, ook wel misvormd mensch; draconarli, pl., draakdragers, de soldaten, die in
de middeneeuwen bi' opentlijke rocessiën
het drakenbeeld dat toen een #luivel
moest voorstellen, op eene lans droegen;
ook de dragers der drakenvaan bij de
rom. keizers; draakpenningen, holle penningen met het beeld v. eenen draak.
Drachme , F. gr. (v, drattoníai, ik vat
met de vingers, dus eig. zooveel als men
met de hand grijpen kan) , de eenheid
der oud-gr. zilvermunten , zeer verschil
waarde in de onderscheidene-lendva gr. staten ; de oude van Pericles tot den
peloponnesischen oorlog had ongeveer de
waarde van 43 centen ; de latere golden
minder; 6000 drachmen gingen op een
atheensch talent, 100 op eerie mina;
zij was verdeeld in 6 obolen, en had
ook veelvouden , b. v. de didrachme ,

gieten.
Douillctte, f. fr. (spr. doeil ett'), F.
een zijden gewatteerd kleed, een gevulde
vrouwenmantel. dien men des winters over

de andere kleederen trekt ; douillettéren ,
inhullen, omslaan, inwikkelen.
Douro , m. Gene zilvermunt op de Canarische eilanden, = 2 gl. 50 ct.
dour,. fr. (spr. doe), zoet, liefelijk, aan
g oedig, zachtmoe -genam,tdrwk
vriendelijk, stil; als adverb. douce--dig,
ment (spr. does'mdn^y '), zoetjes, zachtjes,
zonder gedruisch ; als uitroep : zacht wat,
-hou ! bedaard aan ! doucereus, smakeloos,
laf; douceur, f. (pl..douceurs), zoetigheid, liefelijkheid , aanminnigheid, zachtheid, innemendheid, vleijerij ;. n. een geschenk, drinkgeld, kleine erkentenis of
vereering.
Douzain, m. fr. (spr. doezéng), een gedicht van 12. verzen , eene oude fr. munt
van 12 deniers.
Douzakh , in het magismus : een akelige
afgrond , het verblijf van. Ahrimanes e n
de verdoemden, de hel der vuuraanbid
ders.
Douze-le- va, z. paroii.
Doxologie, F. gr. (v. doxa, meening,..

naam , eer enz.), dc lofprijzing van God,
het verheerlijkingsformulier aan het slot
van het Onze Vader ; ook de engelenzang:
Gloria in excelsis Deo etc. » of » Eere
zij God in de hoogte ; » doxomanie , £
de waanwijsheid, eigenwijsheid.
Dowager , F. eng.. -(spr.. douweedzjer),

z. v. a. douairière.
Doyen, m. fr. (spr. doajéng ; van het
lat. decdnus),. de oudste ; de deken eener
faculteit.
Draaibas, £ eerie soort van ligt geschut op oorlogschepen, dat naar alle rigtingen kan dra a ij e n. doorgaans alleen in de nabijheid des vijands gebruikt
en met schroot en kartetsen geladen wordt..
Draak, m. -eene soort van kleine hagedissen van den indischen archipel (draco,.
L. )', die op booneen enkel van insecten
leven,, en aan de ouden onbekend waren;.
een phantastisch dier der oudheid , 'dat
men de vreeselijkste slangengestalte, eene
lengte v. 20-70 ellen, ontzettende kracht,
een allerscherpst gezigt enz.. toekende (zijn
typus was misschien de- boa' c- o n s t r i ctor) ; in de middeneeuwen een viervoetig monster met langen slangenstaart -en
twee vleugels,. hetwelk de geharnaste ridders gingen bestrijden (waarschijnlijk aan
den krokodil ontleend); een sterrebeeld
aan den noordelijken hemel tusschen de
.

-

Lier en den kleinen Beer, naar luid der
fabel weleer 'de wachter der gouden appelen in den tuin der Hesperiden, door Hercules gedood en door Jupiter aan het uit-

,

dubbele , tridrachme , drievoudige, en tetradrachme, viervoudige diraehmc ; ook is.
drachme een apothekersgewigt, = lood
trooisch gewigt of 3,845 wigtje, verdeeld
in 3 'scrupels. of 60 greinen en op recepten uitgedrukt door 3j.
Draco , m. een atheensch wetgever in de
7dc eeuw voor Christus,, wiens wetten, uit
hoofde van hare overmatige strengheid,
geen stand konden houden; van daar dracónisch , al te streng, overgestreng; draco
was ook de chem. benaming van het kwik
bij sommigen ook van het salpeter.
Draconieten ,. pl.. (v. h. gr. dreíkon ,
draak), N..H., drakensteenen , versteeningen met stervorr^inige teekehingen ; dra coeeph lum , n. drakenk0pskruid , de
turksche melisse, eene welriekendè plant;
draconine, een eigenaardig alkaloide doorMelandri: in het drakenbloed gevonden;
dit laatste (aanguis draconum) is Gene
bloedroode , bij het ontbranden welriekende hars, welke tot verlakken en schil-.
deren en ook in dc geneeskunde gebruikt
wordt; men wint haar uit verschillende
gewassen , inz. uit den drakenbloedboom
en uit de vruchten doss' r o t a n g s, den
zoogenaamden bindrotting (calamus rotang, Wild).
Dracuncuï us, m.. lat. (v. draco..*aak,.
slang) , het slangenkruid ,: z. dragon,;
Med. ,. de draadworm, zenuwworm of het.
guincesche draakje (gordius, s. vena, s. filaria medinensis), die in "'s menschen huid
nestelt en de lengte van eenige voeten kan
verkrijgen ; ook de zoegenoemde mede`

eters , z. comedones.

Dragée, f. fr. (spr. drasje''', v.. h. gr.
trr'gema, - snoepgoed), klein suikergebak,

suikererwten, bruidsuikers, muisjes, oversuikerde kruiderijen, b. v. anijs, komijn,
amandelen enz. ; ook fijne - geweerhagel ,

mossehenstof.

DRAGOMAN.

DROGUERTP.

Dragomán,. -drogemán (fr. trucheman),
n. (v. h. chaldeeuwsch targem, verklare n . targum, verklaring; arab. tardja^na,
vertolken , turk. terdjuman , tolk) , eeti
tolk bij de Turken ; dragomannen , ver

goudlaken .; ook cene soort van appelen;
grap de dames (spr. draf d' daam'), vrouwenlaken , doorgaans zwart geverwde stof
tot rouwgewaad; dap de soie (sir. —

-tolken.
Dragón, (lat. dracunculus, d. i. kleine
draak, drakenkruid) , slangenkruid , kei
een gewas , hetwelk in Siberië-,zersald
en Tartarije inheemsck is, en waarvan
onge bladeren als toekruid bij de
jonge
salade -en als specerij gebruikt worden.
Dragonders (it. drayóne,, fr. dragon -s,
waarschijnlijk v. d. d r a a k, als voorma lig veldteeken), ligte ruiters, die des noods
ook te voet vechten ; oorspr. voetsoldaten,
die enkel tot spoediger voortkomen zich
van paarden bedienden ; dragonáde of
dragonnade ; f. fr., Gene dwangbekeering,
dus geliecten naar de gewelddadigheden,
die Lodewijk XIV in 1684 tegen de Protestanten deed uitoefenen, om hen te noodzaken tot de r. k. kerk terug te keercn ;
ia het algemeen soldatengeweld , grove
soldatenbehandeling ; elke door militaire
overmagt uitgevoerde maatregel der regering.
Dragonne, f, fr., degenkwast.
Draisine , ook velooipède , f, fr. , dc
snellooper, loopwielen , een werktuig met
twee wielen achter elkander , tusschen
welke men als .te paard zit en met ver
beurtelings aan--sneldga,orht
raken van . den grond met beide voeten,
kan loopen ; uitgevonden in 1817 door
den baron von n r a i s te Mannheim.
Dram of dramm, n. een turksch .ge
-wigt,=2â3jes.
Drama, n. gr. (v. drán, doen handelen),
de handeling; ' d i chterlijke voorstelling
;

cener handeling als tegenwoordig in hare
ontwikkeling en haar verloop; een schouwspel, tooneelspel; dramatisch, tooneelkunstig, de tooneelkunde betreffende;
de dramatiek of dramatische kunst, de

tooneelkunst; dramatiséren, tooneelkunstig inrigten, voorstellen , behandelen, inkleeden; dramaturg, m. een tooneelleeraar,
hij , die de regelen van . het tooneelspel
ontwikkelt en leert gebruiken ; dramaturgie, f, de tooneelspelkunde,. de theorie
van dc tooneeldichtkunst, ook dramaturgiek ; dramaturgisch , wat haar betreft , b. v. zulke schriften ; dramatomanie, f. de overdrevene liefde voor het

tooneel, de tooneelwoede , schouwspelrazernij ; dramatopceïa , f. de ontwerping
en uitvoering van tooneelspelen ; dramolet, n. f: (spr. —lé), een klein tooneelspel.
Drami, nw gr., z. v. a. drachme (z, a.).
Dramm ,..z. - drain.
Drap , n. fr. (spr . dra ) , laken , geweven stof; drap d 'argent, n. (spr. — dar
zilverstof, zilverlaken ; drap d'or,-zjdng),
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zijdestof drapéren, bekleeden,
met doek of laken behangen, overtrekken ; de beelden. door penseel of beitel
d soa,j ) ,

;

voortgebragt, kleeden, de klecding kunstmatig nabootsen ; ook iemand doorhalen,

dc les lezen ; draperie of drapéring, f.
eig. lakenhandel, lakenfabrijk; de voorstelling van de kleedin g der geschilderde
of gebeitelde figuren, de plooijing der gewaden, de schikking -en plooiing der
stoffen , waarmede ledekanten , gasramen
alcoven enz. versierd , omhangen of be-

kleed zijn.
drastisch, gr. (v. drán, handelen), sterk
en snel werkend , hevig ingrijpend, aan tastend ; drastica, pl. Med., sterk afvoerende middelen , zooals aloë, coloquint ,
scammonium, vele metaalzouten enz.
Drawback , n. eng., Gene teruggave van
betaalde regten op zekere goederen aan
de kooplieden en fabrikanten in Engeland;
ook het rabat, disconto.
.

. Drawing-room , f. eng. (spr. drd ingroem), eig. schilderij-kamer (v.. drawing,
schilderij) ; gezelschapskamer; hofgezel schap , hoffeest.
dresséren , fr. (dresser) , oefenen , tot

zeker werk geschikt maken, afrigten (eenen
hond, een paard) ; ook in orde brengen,
opzetten, opmaken , b. v. de haren ; ge
afg erigt, geleerd , geoefend;-dres,
(spr. dressodr), m. de aanregttafel, schenktafel, regtbank ; dressuur, f. de
afrigting, oefening drilling.

dressoir

;

Driedekker, m. Mar., naam der groote
oorlogsschepen, omdat zij, behalve het ruim e

nog drie met geschut bezette verdiepingen
of d e k k e n hebben ; zij voeren doorgaans
van 104-120 kanonnen en . 800-1200
man ; ook oneig. een stout en sterk mensch,
die ruw te werk gaat. .
drillen, eng. (van drill, groef, vore),
in rijen zaaijen ; drill- cultuur, f. deze •
wijze van zaaien en den grond te bearbeiden.
Drimyphagiè,. f. gr. Med., het eten van
scherpe spijzen.

Drittel, m., Gene zilvermunt in Pruissen, = t h a 1 e r of 60 centen.
_ a drittura , z. ond. direct.

Droes, drommel , verzachtende woor-

den voor duivel.
Drogeman 2 z. dragoman. .

Droguerze , f., pl. drogues , fr. (spr.
drogh 'ri.e, drogh ' ; eng. drug, van het angels. drilt, dryge., droog, dus eig drooge

waren), ruwe artsenij- en verwsto e , ge
wortels, :kruiden , zaden, gommen,-droge
artsenmen, specerijen, balsems enz,, droo-

gerijen; droguist, _ m . een handelaar in
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artsenij- en verfwaren , kruiderijen enz.,
droogist.
Droguet , m. fr. (spr. drogitc ), Man u f.,
eene wollen stof, waarvan de inslag doorgaans garen is, halfwollengoed tot rouw
-gewad.
droit, n. fr. (spr. droll), liet refit; droit
d'aubaine , n. (spr. -- (lobein') z. albinagium ; droit de cuissage, enz. zie culage; droit d'epave , liet strandregt ; in
't algemeen het regt eens landlieers om
zich voorwerpen, die geen' eigenaar hebben, toe te eigenen ; droits rennis, pl.
(spr. -- reiiní), vereenigde renten, eerie
indirecte belasting op dranken, zout, tabak enz.
Droiture, f. fr. , de opref;theid, regtschapenheid, eerlijkheid, rondborstigheid,
i ondlheid.
Dr3le , m. fr. (oorspr. duitsch) , een
schalk , guit, doorslepen vent ; een spotvogel, snaak , drollig mensch; drole
ne, f. snakerij , koddigheid , drolligIi e i d ; eene pots, een snaaksche streek.
Dromedaris , m. (lat. drornas, v. h. gr.
Bromas, loopend; mid. lat. dromedarïus),
de gemeene eenbultige kameel, welke hier
en daar in Azië nog wild gevonden wordt,
doch meestentijds tam , en het nuttigste
dier uit liet oosten is.
Dronte of dudu , m. N. H., een zeer
zwaarlijvige vogel van de grootte eener
zwaan op Ile de France en Bourbon.
Dropax, m. gr., (van drépó, ik ruk uit),
Gene pekpleister ; dropacismus , m. Med.,
het uittrekken van het haar door middel
van eene pekpleister.
Droschke of troschke , f. (russisch en
)ooisch) , een ligt, onbedekt rijtuig met
age wielen.

sprong ; vgl. druïde), een heksenmees
geest, kabouter, nachtmerrie;-ter,boz
drude , f. Gene heks, tooverkol, waarzeg-

Drosométer, m. of drososcoop , n. gr.

(v. drósos, dauw), een dauwmeter, eene
balans , aan wier eenen arm eene plaat
hangt, die den dauw goed aanneemt, terwijl de andere een tegenwigt draagt, dat
door den dauw niet aangedaan wordt.
Drost, drossaard, m. (mid. lat. dros s&tus, drossardus), voorm. officier v. justitie p hoofdofficier; een sclhout, landvoogd
in sommige streken van N. Duitschland,
landdrost geheeten wanneer hij vele
districten onder zijn toezigt vereenigt ; in
Hannover is landdrost de titel voor adel
personen ; sedert 1822 aldaar ook-lijke
de ambtstitel voor de presidenten der 6
land-drosteien of gouvernementen ; ook
liet koningrijk Holland had onder Lode-

wijk Napoleon 1 a n d d r o s t e n, die vervolgens door de prefecten , later door de
gouverneurs der provinciën vervangen
werden.
Drotten (oud-deensch drot , koning,
heer), z. druïden.
Drud, m. (misschien v. celtischen oor-

ster ; drudenvoet , z. pentagramma.
Druiden, pl. (waarsch. v. gael^ischen

oorsprong; cenigen denken aan ' draoi ,
angels dry, anderen aan darouydden, v.
.

da, goed , wel , en rouyddirn , spreken;
men heeft liet woord ook afgeleid v. h.
gr. drys, * eik) , priesters der oude Celten
in Gallic , Brittannië enz , die, gelijk de
Brahminen in Indië, Bene bijzondere kaste
uitmaakten, wetgevers, geleerden en dichters waren en grooten invloed uitoefen-.
den ; bij de Scandinaviërs werden zij drotten geheeten ; zij waren verdeeld in ovate n , die de offers vcrrigtten en de toekomst voorspelden ; e u b a g e n, die de
zieken verpleegden ; c a u s i d i c e n, die
de u etten verklaarden en regt spraken ;
harden (hij de Scandinaviërs skalden
genaamd), die de groote daden der burgers en krijgslieden bezongen en die weder onder verdeeld waren in b e i d h s,

minstreelen en datgeiniads; druïdismus, n. de leer, liet geloof der druïden.
Drukletters, de volledige verzameling
van al de letters, cijfers , teekens enz.,
die tot de Jaarstelling van de taal door
den druk vereischt worden; in de kindschheid der boekdrukkunst waren slit houten vormen, later werden zij gegoten van
een gemengd metaal, letterspecie of
letterspijs genaamd. De verschillende
soorten van drukletters , die ieder haar
romein (antiqua) en cursief (italique)
hebben , dragen , volgens afnemende
grootte gerangschikt, de volgende namen:
1) imperiaal, fr. gros double ' canon,
eng.

nine lines pica; 2) dubbele kanon,
.

fr. double canon, hoogd. real, eng. eight
lines pica; 3) missaal, fr. gros canon,
eng. french canon; 4) groote kanon of
salon, fr. trimig este, eng. two lines double
pica; 5) kleine kanon, fr. deux points
de gros romain, en g . two lines great pri-

mer; 6) dubbele augustijn, fr. petit
canon, eng. two lines englislt, geoogd.
roman of doppelmittel; 7) dubbele mediaan, fr. deux points de cicéro of Palestine,
eng. two lines pica , hoogd. doppel cicero;
8) dubbele dessendiaan , fr. gros paranon , eng. double .pica, hoogd. text of
secunda; 9) paragon, fr. petit .parangon,
hoogd. paragon ; 10) tekst , fr. gros
romain, eng. great primer, hoogd. tertia;
11) augustijn, fr. saint augustin, eng.
enylisha, hoogd. mittel; 12) mediaan,
fr. cicero, eng.,pica, hoogd. cicero; 13) dessendiaan , fr. philo
/i e, eng. small pica,

M

hoogd. brevier of einldndér;
14) garmond , fr. petit romain , eng. long primer,
hoogd. corpus of Barmond; 15) galjard,
fr gaillarde, eng. burgeois, hoogd. burgfis;

bIUJPA.
16) brevier , fr. petit texte , hoogd. petit
of jungfer; Ei) colonel , ft. nniynonne,
eng. minion; 18) nonpareil; 19) parel,
fr. parisienne of sédanoise , eng. pearl,
hoogd. pert; 20) robijn en diamant.

Aan de lettersoorten, nog kleiner dan de
laatste, geeft men den algemeenen naam
van microscopische letters.
Drupa , f. lat. Bot. , de steenvrucht
dat is, erne vleezige vrucht, die van binnen Gene noot bevat, zooals de kers , de
okkernoot , omgeven van haren bolster;
drupacéën, pl., zulke boomen, wier vrucht
Gene drupa is, zooals de pruim, . de ainan-

delboom.
Drusen, pl., een krijgshaftige volksstam

in Syrië, die een' arab. tongval spreekt,
en wier godsdienst een mengsel van hei
christendom is.-denom,uhais
Dryáde , f. gr. (dryd s , v. drys , eik,
hoorn) , eene boom of woudnymph (zie
nymph) ; dryieten, pl. , versteende stuk
eikenhout.
-ken

Dschamie , f . arab., eig. vergadering svergaderen) , een groot turksch bedebuis, Gene

h uis (v. dj antaa , spr. dzjamaii,

moskee.
Dshandala-rischa , z. soedra.

Dschelebkachan , eene turksclie staats
vroeger in natura, thans in-l)easting,d
geld wordt opgebragt.
Dschemádi, m. arab. (djuinuda, d. i.
vorstmaand, van djanioda) ; bevriezen,
c(emd, koude, ijs), naam der 5de en 6de
maand in den rnuhamed. kalender, die
door de bijvoeging van el - awwel (de
eerste) en el- accher (de tweede) onderscheiden worden.
Dschirid, nl. turk., erne soort v. ligt e
ijzeren werpspies , die bij de Turken veel
wordt gebruikt en die zij met de grootste
behendigheid weten te werpen. De ruiter
heeft 3 zulke spiesen in Benen zak, die
ter regterzijde van het paard hangt.
Dschjebehdsehjy, een corps turksche
ruiterij, gewapend gelijk de spaliis; wel
enkel uit wapensmeden bestaande. -er
Dsiggetai, m. N. I 1. , liet langoor , de
halfezel, een bij uitstek schichtig en schuw
dier uit liet paardengeslacht in zuidelijk
Siberië enz.
Dsileng, m. eene eetbare zeeplant aan
de russisch- chinesche grenzen.
Dsu '1 -kade, arab., de l l de , en dsu
'l-hedsche. m. de 12de maand in den mu-named. kalender (de eerste cig. de maand
des zitters [ka- deli], dewijl men daarin
niet op reis ging , maar te huis bleef; de
laatste de maand der bedevaart [hícljdeli]
-

naar Mekka.
Du, cliinesclie inhoudsmaat, die op
100 handvollen wordt berekend.
Duális , an. lat. (v. duo , twee) , gr.
Gram. ; liet tweevoud, tweevoudig getal, een

DUC D'ALVEN.
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eigene gr. taalvorm voor twee vereeni 3de
dingen ; dualismus , n. lat. Phil., de tweeleer , ieder leerstelsel , dat twee ongelijksoortige , oorspronkelijke en niet v. elkander af te leiden beginselen aanneemt;
inz. de leer, naar welke men twee eerste
of grond-wezens , een goed en een kwaad
aanneemt, van welke het Bene de oor
liet goede , het andere de-sprongval
bron van al liet kwade is ; ook de leer
naar welke cenige uitverkorenen zalig , al
de overigen verdoemd worden; dualistisch,
deze leer betreffende of daarop gegrond.
Duaschi, pl. turk., personen, die bij
zorg zijn belast om voor-zondermt
den sultan te hidden.
Dubbeltje, n. zilveren munt uit liet oude
en nieuwe nederl. muntstelsel, z 10 cent.
cdubi'um n. lat., de twijfel; pl. dubïa,
twijfelingen ; dubieus (lat. dubiósus, a,
um), twijfelachtig, onzeker, ongewis; dubiteren (dubitáre), twijfelen, onzeker zijn ,
dobberen ; dubitátie, f. de twijf'cling,, onzekerheid ; in dubio, in twijfel.

Dublette, z. ond. double; dublone, z.
doblon.

Duo. fr. (spr. dunk), duca, it. m. (v. li.
lat. dux, aanvoerder), de hertog; duchesse,
f. (spr. du-sjess'), de hertogin.
IDucaat, dukaat m. (it. ducato) Gene
wijdverspreide goudmunt, liet eerst in Italië
geslagen, en zoo geheeten, dewijl een hertog (duca) v. Ferrara die het eerst in de 6dc
eeuw liet slaan, of, volgens anderen naar
het omschrift : « Sit tibi , Christe, datus,
Quenm to regis, iste D u c a t u s", dat op de
eerste munten dezer soort om het Christusbeeld stond; de innerlijke waarde is in (Ie
meeste landen van 5 gl. 60 ct. tot 5 gl. 70
ct.; de deensche courant- dukaat geldt 4
gl. 52 et., de goud -dukaat v. Venetië 3 gl.
58 ct.- Behalve de gelieele dukaten sloeg
men ook twee-, drie- tot tienvoudigc,.en onderdeelen tot 312 , welke laatste (meer me;

;

dailies dan munt) den naam an linzen -du-

katen dragen; ducóto, ni., pl. ducati, (spr.
doe-), reken- en zilvermunten van vei -

schillende waarde in Italië, in Venetië ' 1
l;l. 92 et.; ire Napels (verdeeld in 100 ;rani
of 10 canine) = 1 gl. 99 ct.; in Parma en
Piacenza = 2 gi. 39 ct innerl. waarde; ducatello, m. eene zilvermunt te Alexandrië,
=10 medines of wedins; ducado,
eene spaansche rekenmunt van 1 gl. 25 tot
1 gl. 50 ct. waarde; ducatón., m. Gene zilvermunt van den ouden muntslag in Neder
België, = 3 gl. 15 ct. courant; ook-lande
weleer in Milaan, Mantua en Modena, = 2
gl. 80 ct.; de ducatóne of giustina. (spr.
dzjoestína), eene venetiaansche zilvermtint
van 11 lire piccoli, heeft 3 gl. 47 ct.
innerl. waarde.
Duc d'Alven of dukdalven. pl. fr., zwaar
aaneengeklonken paalwerk, dat ter vast-

DUCE ET AUSPICE.
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legging van de schepen op verschillende
punten der havens en rivieren is ingeheid
(volgens Bilderdijk moest het heeten dokdolf, doktolp, d.i. dokpaal, paal in het dok,
en zou dat woord moedwillig verbasterd
zijn in den naam des bekenden hertogs).
duce et auspice, lat., onder leiding en

( z. a.); ook het honderdste deel van de
ned. el (centirnétre).
Duinen, pl. (v. h. angelsaks. dun, vol,
gezwollen), zandlieuvels aan de zeekust
Duins (eng. Downs) , een gedeelte der
kust langs het Kanaal.
Duit, m. eene koperen munt uit het
voorm. nederl. munisteisel, cent, of B
duiten = 5 centen; hij was verdeeld in 2
p e n n i n g e n (van daar misschien de
naam ; duo twee).
Duivekater, in. in somrnie plaatsen van
Nederland een zeker tarwebrood, wclks zonderlinge benaming men wil a1çcieid hebben van deux fois quatre. De herwaarts
gevlugte Hugenoten iiamelijk de brooden
van 4 stuivers te klein vindende, verlangden grootere van tweemaal vier (deuxfois
quatre) , en de bakker,, eenmaal hunne
dikwijls en driftig uitgedrukte meening
l)çgrepen en daaraan voldaan hebbende,
noemde die zwaardere brooden d u iv e k a ters; duivekater (deuvekater bij II o oft),
beteekende ook zooveel als kermisgift,
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hulp.
Duchoborzy

or duchoborzen, pl, (v. h.

sing. ducltobórez), russ. eig. strijders des
geestes, eene gr. cliristel. secte in Rusland,
(hoofdzakelijk in de vruchtbare steppen
van de Krim), die de drieëenheid verwerpt,
geene kerken of priesters heeft, en den eed
zoowel als de krijgsdienst voor ongeoorloofd

houdt.
ductiel, lat. (ductilis, v. ducre, leiden,
trek ken), trekbaar, rekbaar, taai, buigzaam,
leni, smedig, b. v. metalen; ductiliteit, f.
dc taaiheid, rekbaarheid, smeedbaarheid;
ductus. m. eig. de leiding; de gang, weg;
een trek , schrijftrek, pennetrek; ductus
aquösi, pl., waterbuisjes; 1. pancreat leus,
de buis der alvleeschklier.
Dudaïm, pl. hebr., een welriekend gewas, dat gezegd wordt de vruchtbaarheid
der vrouwen te bevorderen.
Dudu, z. dronte; eerie rekenmunt in Malabor, waarvan er 80 Oj) eene ropij gaan;
ook te Pondic li ery, = 3 c a c ii es.
DuéI, fl (lat. thallium, andere vorm v.
tel1itm oorlog), een tweegevecht; dnellé
ren, cell tweegevecht met iemand hebben;
dae ll ántofduellist, rn hij, die een tweegevecht aangaat; een vechtersbaas, vechter
van beroep.
Duella, rn een voorin. franse li a1)othe-

kcrsgew'igt, - 1

5C

r u p e 1.

dienstbodenfooi ; haal de duivekater!

misschien z. v. a. de duivel in een' kater
veranderd.
Duivelsadvokaat, z. advocatus cliaboli,
oud. advokaat; duivelsbijbel, z. codexgi

-

ganteus, ond. cortex; duivelznuur, z. decumatische akkers.

dm jour of de jour (fr. spr. zjoer) zijn;

aan de orde van den dag, naar de beurt in
dienst zijn, op dien dag de dienst hebben
( van officieren, pages enz.).
Dukdalven, z. due' d' Alven.

Dulbend, z. tulband ; in Constantinopel
geweven mousseline.
dulcacide , lat. , zuurachtig , zoet , zuur-

Duëiia, f. sp. (spr doe -e'nja, v. h. lat. domina vgl . donna) meesteres; eene bejaarde

zoet.

opzigtster overjongeju ffers, kuischheidbe
waakster, cerehoedster ; duëiio , m. (spr.

( aangenaam) om op den regten tijd mal

;

doe-éiijo), heer, eigenaar.
Duérne, f. mid. lat., bij boekdrnkkers,

twee in elkander gestoken bladen papier,
in folio, heide met dezelfde letter van het
alphabet geteekend.
Ouët, n. it. duc'tto, duo, m. Muz., een
dubbel- oftweegezang; dubbel- of tweespel,
muzijk, die gezet is om door 2 stemmen gezongen of door 2 speeltuigen uitgevoerd te
worden; ook een halletdans van 2 personen.
due volte, it., tweemaal.
Duffel, z. coating.
Dugong of dugang,

m. (maleisch dayong, javaansch duyung), de zeekoe, een tot
de wal vischsoortcn behoorend zoogdier in
den Indischen oceaan, dat waarsch. tot de
fabel van de sirenen en meerrninnen aan-

leiding heeft gegeven.
Duieten .j ph. , ketters, die aan twee
noden geloofden.
Duim, fl1. eene ned. lengtemaat uit het
oude stelsel, een onderdeel v. cl. voet

dulce est desipre in loco, lat., 't is zoet

(vrolijk, uitgelaten) te zijn.

Dulcamara , f. lat. Bot. , klimmende

nachtschade, bitterzoet, eene voortdurende . heesterachtige, rankenschietende inlandsche struik aan heggen en kreupelbosschen , waarvan de stengels in de geneeskunde gebruikt worden.
Dulciaan m. (v. h. lat. dulcis , zoet,

zacht), ook dolciaan (it. dolcidno), een ver-

ouderd houten blaasinstrument , uit weiks
verbetering onze fagot ontstaan is; ook
een register in oude orgelwerken ; dulca
of du1ciblle . vrouwenn. : de zoete . liefelijke, scboone ; dulciférisch , zoetigheid

bevattend ; dulcificéren 1, uw lat., verzoeten; dulci fi catie, f. de verzoeting ;

d

ulci-

nira , f. de beminde . het liefje, meestal
iron. gebezigd; eig. de naam v. Don Quixote's
mintiares, eene plompe boerenmeid.
Duleinisten, P1 eene door D ii I c i n ii 5
in het begin der 1 4de eeuw gestichte secte,
welke gemeenschap van goederen wilde.

DUL.IANEItS.

DUI.:

Duliáners, pl., Bene door D u 1 i u s in de
4de eeuw te Alexandrië gestichte arianische secte.
dulcoréren , lat. (dulcoráre), zoet maken, verzoeten ; dulcorátie , f. nw lat., de
verzoeting.
Dulie, f. gr. (dulé ia, dienstbaarheid),
de vereering, aanbidding der heiligen; dulisch , slaafsch ; dulocratie , f. de heer
-schapijvnet
gepeupel.
Daalt, m. (spr. doelt), in Opper-Duitschland z. V. a. jaarmarkt, mis, kermis (waarschijnlijk verkort uit indult (z. a.), dus
een dag, waarop kerkelijke indulgentie of
aflaat werd gegeven, waarmede dan eene
jaarmarkt verbonden werd; vgl. m i s.
Duma, f. russ., stadhuis, raadhuis; duma eenex orde, z. v. a. ordeskapittel.
d.umicolisch, lat. (v. dumus, haltedoorn),
in doornbosschen wonende ; lat. , dumeteus , nw lat., met doorngewas bedekt,
met kreupelhout bewassen.
Dumplers, pl. end., Gene secte, welke
de erfzonde en de hel verwierp.
dum spiro, Spero, lat , zoolang ik adem
haal, hoop ik; zoolang er leven is, is er
hoop.
Dunálma, n. turk. (dondnma, toebereidsels, vermaken), een turkschvolksfeest,
(lat 7 dagen en nachten opentlijk door ver
wordt gevierd na Bene groote-makelijhdn
overwinning, de geboorte van eenen prins,
de eerste intogt eens sultans in de stad.
Dunce, m. eng. (spr. dans, v. duitschen
oorsprong), een domkop, opgeblazen bot
(misschien oorspr. een spotnaam -terik ,
dien de leerlingen v. Thomas v. Aquino
aan die van Duns Scotus gaven) ; dunciade, f. eig. lied van de domkoppen ; de
titel van een comisch heldendicht van
Pope (ook bestaat er eene d u n c i a d e
van P a l i s s o-t op de fr. encyclopedisten
en philosophen, en eene hoogduitsche v.
Schirach).
Dundars, pl. turk., de achterhoede van
liet turksche leger.
Dung, m. een Perzisch gew. v. 4 grein ;
ook eerie perz. zilvermunt, omtrent 2 et.
Duo , n. lat. (duo-, twee), een dubbel
dubbelstuk , muzijkstuk voor twee-spel,
personen; vgl. duet ; duodecimo, f. (v. li.
lat. duodéciii m, twaalf), Muz., de twaalfde
toon v. d. grondtoon af gerekend, of een
interval, welks beide toonen twaalf diatoni sche trappen van elkander afstaan, de quint
van het octaaf des grondtoons; duodec mo.
een boekformaat, waarbij het vel in twaalf
gedeelten verdeeld wordt en 24 bladzijden
op een vel komen, gewoonlijk uitgedrukt
door 12 ° ; duodecimaal , twaalfdeelig,
twaalftallig ; duodecimaal-rekening, de
rekening met eenheden, die in 12 deeen , en ieder van deze weder in 12 onderdeelen verdeeld zijn, gelijk bij de

rijnlandsche maat , daarom ook duodecimale maat gelieeten ; duodecimaal systeem, het twaalftallig stelsel ; duodecimfidisch, nw lat. twaalf'spletig; duodecimlóbisch, twaaliiobbig; duodecimQle,
f. Muz. , eene figuur van 12 noten, die
slechts voor 8 van gewone tijdswaarde
gelden.
Duodénum , lat. (v. duodéni, bij twaalftallen) of dodecadactylon, gr. n. Anat., de
twaalfvingerige darm ; duodenaal , dien
darm betreffende , daartoe behoorende ;.
duodenitis, ontsteking van den twaalf
darm.
-vin;erg
Duodi , z. decade ; duodrama , z. melodrama.
duotrigesimaal, nw lat., tweeëndertig
kristallen_. ).
-zijdg(v.
Dupe , f. fr. , een bedrogene , om den
tuin geleide , gefopte ; een bloed, sukkel,
onnoozele ziel, zwakhoofd, die zich ligt
laat beet hebben ; ook een kaartspel ; dupéren (duper), bedriegen , beet hebben.
foppen, bij den neus leiden, voor den gek
houden, te leur stellen ; duperïe , f, bedriegerij, .misleiding, fopperij.
Duplum , n. lat. , het dubbele , tweevoudige; dupli pagina, de straf van het
dubbele ; iets in duplo doen ,. opmaken,
iets dubbel of in tweevoudig afschrift vervaardigen ; dupléren (dupláre), verdubbelen ; dupliek, f. nw lat. , het tweede
beantwoordings- of verweerschrift, of het
tegenantwoord des beklaagden op de re- p l i e k des klagers, wederantwoord ; duplicéren , lat. (duplicáre) , verdubbelen;.
Jur. , een tweede antwoord geven, op de
repliek antwoorden , een wederantwoord
indienen ; duplicatie of duplicatuur, f..
de verdubbeling; duplicatie des teerlings,
z. delisch problems ; duplicatiel, nw lat.,
wat zich dwars laat vouwen; duplicátuni
of duplicaat , n. iets dubbels ; een dubbel
afschrift van eene acte enz. ; dupliciteit, fd
de dubbelheid , het tweevoudig zijn van.
Bene zaak ; Phil. , liet vervallen in strijdiglieden , ook de tegenstelling van . twee
krachten , b. v. het tegenwerken van de
afstootende en aantrekkende kracht , om
dubbelhartigheid, onopregtheid,-eig.,d
valschheid, duplicidéntisch , nw lat., met
dubbele tanden ; duplicipénnisch ,. met
overlangs gevouwen vleugels ; duploc6nisch , uit twee kegels over elkander bestaande.
Dupondáus , m. eene oud-rom. munt
van 2 asses; ook iron., een aankomendstudent.
Dur, n. lat. (durus, a, um, hard),
Muz., de harde toonsoort, in welker toonladder en accoord de groote terts ligt;
de Italianen noemen die maggiore,
de Franschen majeur; dura mater, f.
Anat. , het harde hersenvlies ; duriteit ,

,
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DURRA.

DYS.

lat. , dureté . fr. f. de hardheid., ongevoeli ,Meid , hardvochtigheid , ruwheid ,
wreedheid, beleedi ing; durante, lat. (van
duriire, eig. harden , dan duren, voortdu
ren), gedurende, b. v. durante lite, ged u rende het regtsgeding of den strijd; durunte mnatrimoni"o, gedurende het huwelijk; durábel, duurzaam, blijvend, sterk;
dux abiliteit , f. de duurzaamheid ; durátie. f. Med., de verharding; durescéren,
hard worden; duricordia, F. de hard-

wetenschap der bewegende krachten, een
deel der hoogere werktuigkunde, vgl. hydronamiek ; dynamisch, veel vermogend,
veel werkend , zelfkrachtig of - werkzaam,
door inwendige 'levende kracht werkend,
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vochtigheid, onbiii ,zaamhèid; duricórisch,
hard van huid ; dnrivéntrisch , nw lat.,
hardbuikig.
Durra, f. eene soort van gierst, waaruit brood wordt gebakken in Arabië en
N. Afrika.
Dury, m. Mere. , ongebleekt oostincl.
katoen ; duryagra m. Blaauw en wit gestreept oostind. katoen.
Dusack , tusak, thiesack , m. een vroeger gebruikelijk kort, breed, krom zwaard,
met eene opening in plaats van gevest
tot handvatsel.
Dutchen , n. hoogti. (spr. duutelien) ,
Gene munt van zilver of van biljoen in
sommige duitsche staten ; te Breven = T
thaler of 11 ct. ; te Dantzi ; = ; gulden
of ongeveer 10 ct.
Duumvir, m., pl. duumviri, lat., tweemannen , twee personen, die als ambt enooten een overheads -ambt gemeenschap
waarnemen , duumviraat , n. het-pelijk
tweemanschap, de waardigheid van tweeman ; die staatsinrigting, waarbij twee te
;

gelijk regeren.
dux , m. lat. , de aanvoerder; hertog;
Muz., de leider, liet thema of de hooídzetting in eene fuge.
Duzama, f. de alchimistische benaming
van den steen der wijzen.
Dwoziani , pl. russ., edellieden in Rus
-land.
Dyárchen , pl. gr. (v. do, twee), twee
koningen, die te gelijk denzelfden troon
bekleeden , twee vorsten of eig. hallvorsten ; dyarchïe , f. de twee -heerschappij,
de regering van twee vorsten op denzelfden troon ; dyárchisch, wat tot de dyarchie
behoort ; dyas, f. de tweeheid, het tweetal,
paar; dyadiek, f. of dyádisch talstelsel,
de door Leibnitz voorgestelde eenvoudigste
verdeeling der getallen in klassen, waarbij enen slechts twee cijfers (1 en 0) noodig heeft, het jaar 1846 wordt in dat
talstelsel uitgedrukt door 11100110110.
Dynaméter, m. (uit het gr. onjuist gevormd), vergrootingsmeter, een werktuig
om de vergrootingskracht der verrekijkers te meten.
D ynámus , dynamódus , m. gr. (van
dynàmis , kracht) , de kracht om 1000
ned. ponden eene ned. el hoog te lig ten ; dynamiek , f. de krachtenleer , de

vrijwerkend , in tegenst. met m e c h a
n i s c h ; ook de leer der krachten betref
fende : dynamisch stelsel of dynannistiek,
die leer , volgens welke men de stof als
oorspronkelijk bewegende kracht beschouu t en de natuurverschijnsels het
naast uit inwendige krachten of het Ievens- principe afleidt; dyna:nicus, dyna.
mist, m. een aanhanger dier leer , het
;

-

tegengestelde v. atomist ; dynamologïe, f.
de krachtenleer, de leer der natuurkrach ten ; Med. , de leer der geneeskrachten ,
de wetenschap der artsenijkrachten ; dynamométer, m. de krachtnieter, een
door R e g n i e r in Parijs uitgevonden
werktuig om de krachten van menschen
en dieren en die des tegenstands te meten; dynamometrie , f. dc krachtmeting.
Dynast, m. gr. (dyndstés), een magthehber , heerscher of beheerscher van
eeneu staat; dynastie, f. eene heerschap pij , oppermagt ; cent volgrij van regerende vorsten uit hetzelfde geslacht, vorstengeslacht.
Dyophysieten , pl. ge., eene secte van
christenen , die twee naturen in Christus
aannamen; in tegenst. met de rn o n o p h ysieten.
dys-, gr voorlettergreep, beteekent het
kwade, verkeerde, gebrekkige (het tegen
voorvoegsel eu-- ), overeenkomen--delv.h
d e met het nederd. ni i s , w a n , o n ; van
daar dyseemie , f. de ziekelijke gesteld
bloed ; dysae'ródes , door een'-heidv._
slechten toestand van den dampkring
voortgebragt ; dyseesthésis , f. ongevoeligheid, stompzinnigheid ; Med., de afwijkinhen in de gevoeligheid der zenuwen;
dyseestheterien, pl., de ziekelijke aandoe ningen der zinswerktuigen ; dysanagogïe,
f. de mocijelijke braking ; dysarthritis, f.
bled., de onregelmatige jicht; dysarthrósis , het tegennatuurlijk gewricht; dysblennie, f. de gebrekkige menging, zie
hoedanigheid van het slijm ; dys--kelij
catabrósis, dyscatapósis, f. de maeijelijke
.

doorzvvelging ; dyschezie, f. de pijnlijke
stoelgang; dyscholie, f. de slechte hoedanigheid der gal ; dyschroise, f. de afwijkingen van de kleur des ligchaams ;
dyschylïe, f. de ziekelijke hoedanigheid
der chijl; dyschymie , de ziekelijke toestand der spijspap in de maag en der
vochten in 't algemeen ; dyscinesie , f.
stijfheid, moeijelijke beweegbaarheid ; dyscoilie , F. een hebbelijk lijden van den
onderbuik, b. v. hebbelijke doorloop , ver
dyscólus, ni iemand, die van-stopingez.;
Bene algemeen heerschende meening af-

ygj
gaat, ccii zonderling ; dyscoprie . f. de
ziekelijke toestand der uitwerpselen ; dys
crasie f. slechte vochtrnenging, scherpte;
dyscrátisch, kwaadsappig . zwaar- of dikbloedig; dysdoorIa, f. de ziekelijke hoedaniheid der tranen ; dysdacrysis ,
de gebrekkige tranen -afseheiding; dysdynamie f ziekelijk aan3edane levenswerkzaaniheid ziekte; dysecoia, f. de hardlioori g hcid ; dyse1cie f. kwade hoedanigLeid van zweren ; dysenterie , f. (van enteron darm , ingewand), de persloop
roode loop ; dysentérisch , door den loop
ontstaan , daaraan lijdende . daarnaar
zwernende ; dysenterischsis , f. het niet
ontlasten van stoffen hij den persloop;
dysepulotïca, pl., hardnekkige zweren;
g
van
dyscrethisie, 1. die ziekelijke afwijkin
de Ievenskracht , welke moeijelijke prikkelhaarheid wordtgenoemd; dysgalacta, f.
slechte hoedanigheid v. h. zog ; dysgenesie,
f. de ziekelijke oftegennattiurlijke vet-rigting der teeldeelen ; dysgeusie, f. de verkeerde smaak; dysgeusthie, f. de ontaarde

smaak; dy shmie, f. do ekeljke gesteldheid v. h. bloed ; dyshmorrhöïs f. de on derdrukte of moejelijk vloeijende aanbri jen; dyshaphie, f. het ziekeljk gevoel; dyshidrre, f. het ziekelijke, inz. moeijeljk
volgend zweeten ; dyshorasie , f. het moei
zien , slecht gezigt ; dysialie, f. de-jelik
ziekelijke hoedanigheid van het speeksel.
Dysis f. gr. (v.dfrmnondcrgaan), het
onderduiken , ondergaan.
Dyslalie , f. de zwaarheid , helemmering van spraak ; dyslochie f. moeijelijke
of onderdrukte kraamzuivering ; dysmassis, dysmastësis, f. het moeijelijk kaau -

wen; dysmenie of dysmennorrliaa , f. de
moeijelijke maandelijksehe znivering ; dys
mnesie f. zwakte van het geheugen ; dysmorphie , f. de wanvormigheid , wangestalte ; dysmorph , wanstaltig ; dysodie
ofdysosmie, f.de walgelijke reuk uit neus,

olten,okselh
voeten, vrouw
mond, maag,
elijke teeldeelen komende ; dysodontiasis,
f. het moeijelijk tanden krijgen; dysopie
of dysopse , f de zwakzigtigheid ; dysorexie, f. de verminderde eetlust ; dysosmie . f. de verminderde reuk ; dysosphresie, f. het gebrekkig reukverruogen; dysostösis, f. moeijelijke heendervorming, beenderenziekte ; dyspathie, f. het ongeduld
der zieken, met klagen verbonden ; dyspepsiTe f. de slechte spijsvertering; dyspepsodinie, f. de maagpjn , door slechte
spijsvertering veroorzaakt ; dysphagie , 1.
de moeijelijke doorzwelging ; dysphonie,
L z. v. a. dyslalie ; dysphorie ,f. het kwalijk bevinden ; dyspionie, f. de ziekelijke
,

)
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hoedanigheid van het vet; dyspnoea , f.
dc kortademi
gheid, aamborstigheid, moei jelijke ademhaling; dyspotismus , n. het
moeijeljk drinken; dyssialie , f. de moei jelijke speekselbereiding; dyssitsis , 1'.
de moeijeljkheid om voedsel te gebruikerY;
dyssperznasie , f., dysspermatismus , n.

het onvermogen out het zaad te ontlasten;
dysspermie, 1'. de ziekelijke toestand v. h.
zaad ; dyssynusie , f. het onvermogen der
vrouw tot den bijslaap; dysthelasie , f.
de ongeschiktheid om te zuigen; dystherapeuta , pl., hardnekkige ziekten; dystherapie, f. moejelijke genezing ; dys-

thesie, F. de rusteloosheid der zieken

dysthymie, f. de zwaarmoedigheid, droef-

geestigheid; dystocie of dystokie, 1'. de
m oeijelijke verlossing ; dystocologie , f. dc
leer van de moeijelijke geboorten ; dysto
ale, F. de afwijking in de spankracht
eener spier; dystrophie , f. slechte voeding;
dystychie , F. ongeval, ongeluk; dysuresie , f. slechte hoedanigheid van de pis;
clysurie . f. de met ligte moeijelijkhedcn

verbondene waterlozing.
Dziggtai of dziggetai . m. N. H., liet
tartarijsche paard, de wilde ezel.

E. = erext, lat., hij heeft opgerigt = ejus , zijn, van hem; = est , fr. east,
eng. , het oosten (op kompassen, kaarten);
: eminence, Ir. e m i n e n t i C ; excellence, fr., excellentie; e.c. = exein
causci ; e. g. = exempli gratia , zie-i:
exempel ; e. C. ook = ex commissii5ne

( z. a.); e. 0. = ex offico, arnbtshalve;
C. p. = en pesonne ,

fr., in jersoöts (op

visitekaartjes) ; Ed. = editie, lat., uit-

gave; ed. = ed/dit, hij heeft uitgegeven;
edd. = edidërunt , zij hebben uitgegeven;
etc. = etcetera , en zoo voorts ; et s. p.
= et sic porro , en zoo verder ; ex.
exclusive , uitsluitenderwijze, met uitsluiting ; ex S. B. ex seiitus decreto,
volgens besluit van den raad ; Exc.
excellentie; Exod. - exodus; exte.
= extract.
Eagle , in. eng. (spr. iegh'l), eig. adelaat- , arend ; eene noord -anierik. goudinunt
van 10 dollars, sederti augustus 1834
= 24 gi. 82 et. inner!. waarde ; dc vroegere zijn ij gi. meer waard.
Earl, m. en g. (spr. en; gaelïsch lana,
ijslandsch jant), graaf; earidoman , m.
de eerste graad van adeldom bij de Angelsaksers.

(*) Dc woorden , die men te vergeefs op deze letter mogt zoeken, zooals e d i t t s e c o no mie,
zoeke men op M of SE.
37

EAST1XE.

ECCATIIARTICA.

Eastne , Easter. Ostne . eenegodin
der oude Saksers , wier ficst in april voorviel, van waar die maand hij hen east
heette ; in het engeisch wordt het paasch-

den vorst der drnons geven , eene verbastering van het gr. diabölos.
eblouisseren , fr. (spr. ebloe-iesse'ren),
VerI)liflden ; verbazen , verbiullen , verlei
den, wegslepen ; ehlouissement, m. (spr.
, sclie'erîng
ri
—iess'mdng) , verblinding
voor de oogen ; verrassing , verleiding.
ebranléren fr. (spr. ebrang-), schokken, doen waggelen, schudden ; ontniöedigen , besluiteloos maken ; ebranlement,
n. (spr. - maag), de sehokking, schok,
sehudding, stoot ; ontmoediging.
ebraséren , fr. (s= z), van binnen verwijden ; ebrasement, n. fr. (spr. ebraaz'
man9), verwijdiug der deuropcning.
Ebriëteit , F. lat. , de dronkenschap;
ebriens , aan den drank verslaafd ; ebriosfteit, f. de neiging tot dronkenschap.
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feest caster (spr. iestur) genoemd.
eau, 1'. fr. (spr. oo), water; eau cosmétique,
n. (spr.— tick'), schoonheidswater, hianketseiwater ; eau (lange (spr. - dauzj'),
engelenwater; C(IU d'arquebusade (spr. dark'buzdad') , schotwater , wondwater;
eau de beauté (spr. - boté)
choonheidswater; eau de bouquet (spr. —boeki),
hioemruikerwater ; eau de candle, kaneelwater; eau de cerises, kersenwater; eau
de Cologne, keulsch water; eau defleurs
d'orange (spr.
fleurd'ordnzj'), oranjebloesemwater ; eau de la reine, koningin.
newater; eau de lavende, lavendelwater;
eau de Luce. vloeijende brandig -dier
,s

-

lijke barnsteenzure ammonia, een sterkriekend water, zoo genoemd naar zijnen uitvinder, een' apotheker ; eau de mille
curs (spr. - miel'fteur) , duizendhloe
ftmenwater;
eau de muscat (spr. mieuskd),
muskaatwater. eau de Perse, perzisch
water; eau de rosmarin (spr. - romaréng),
rozemarijnwater; eau de senteur (spr. sangtéur) , reukwater, welriekend water;
eau de vie, z. aqua vitae; eau d'or,
goudwater; eau forte, sterkwater.
Eaux et forêts , pl. fr. (spr. oo zeforifl

wateren en hosschcn , liet departement,
dat de jagt en visscherij bevat, hetjagt
houtvesterschap.
-wezn,
Ebauche , f. fr. (spr. eboosj'), het eerste ontwerp, de eerste aanleg van eene
schilderij , teekening of een geleerd opstel , de schets; ebauchéren , vlugtig of
oppervlakkig ontwerpen, uit den ruwe
bearbeiden.
Ebbenhout (lat. ebnus, gr. ebnos,
v.h. hebr. aeben, steen), eig. steenhout,
cane zwarte , zeer vaste en zware houtsoort; ebenéren , nw lat., met ebbenhout
inleggen, opleggen; in 't algemeen inleggen, met zwart uitbijten; ebenist, m.
hij, die in ebbenliout werkt, of in- en
opgelegd werk maakt; een schrijnwerker;
ebenoxylon, n. gr. , het. ebbenhout in
Cochinchina.
Ebedmélech, hebr. mansn., eig. dienaar
des konings.
Ebionieten , pl. ( v. h. hebr. ebjonim,
d. i. de armen), oorspr. joodsehe benaming der eerste c h r i s t e n e n in t algemeen ; acne in dc 2de eeuw ontstane kettersehe secte , zoo geheeten naar E b i o,
een stdicynsch wijsgeer, leerling van Cerinthus ; zij stelde, dat de zoon van Jozef
en Maria om zijne goede werken door
God tot zoon was aangenomen, verwierp
al de propheten der schrift en erkende
alleen de boeken van Mozes.
Eblis , naam, dien de Arabieren aan
'

-

Ebrillade

, f. fr. (spr. ebrieljdacl') , in

de rijkunst : een forsche ruk met den tengel, wanneer het paard niet wil wenden.
Ebullitie , f. nw lat. (v. ebullïre , opborrelen enz.), het koken, opwellen , opborrelen eener vloeistof door de hjtte;
Med. , een uitslag van kleine blaartjes
over liet ligchaam , door acne verhittende
behandeling of sterke gemoedsaandoefling ontstaande ; ebullitlo stomchi , f.
Med., het koken der maag.
Eburönen, pl., een volksstam van het
oude België , die in het tegenwoordig Luikerland woonde.
Ecache, escache, F. fr. (spr. ekdsj'), een
langwerpig rond of ovaal paardenbit.
Ecaille-werk (spr. ekaij'— ; van het
fr. e'cailie, schub), sehubvormig schilderwerk op porselein.
Ecarláte , n. fr., scharlaken , scharlakenrood.
ecartéren , fr. (e'carter) , verwijderen,
afzonderen , ter zijde leggen , verstrooijen,
uitweiden, van de hoofdzaak afgaan ; in
't kaartspel : eenige kaarten afleggen of
wegwerpen om andere daarvoor in de
plaats te nemen of te koopen ; écart, n.
( spr. ekdar), de weggeworpen en daarvoor
ingekoehte kaarten ; écartéÇ n zeker kaartspel , dat door 2 personen met 32 kaarten wordt gespeeld.
Ecblöma, n. gr., het uitgeworpene, van
daar de bij acne miskraam uitgedrevene
vrucht.
Ecbolica, pI. gr. (v. ekbolë, uitwerping),
Med., middelen, die in moeijelijke verbssingen gebruikt worden ; ook vruchtaf-.
drijvende middelen , z. v. a. a b o r t i v a.
Ecbrâsma, n. gr. Med. , een onregelmatig, plotseling ontstaand uitslag , inz.
aan den mond.
Eccânthi , f. gr. Med. , een gezwel in
den inwendigen ooghoek, ontstaan door
ontsteking van den traanhcuvel.
Eccathartca 1 pl. gr. , zuiverende, out,

ECCE HOMO.
lastencle middelen , Ii. v. zweetdiijvende
en purgerende.
ccce homo, lat. , zie welk een menseli I
als subst. een eccehómo , n. Piet., een
beeld van den lijdenden Jezus in den toestand, waarin Pilatus hem met die woorden aan de joden voorstelde ; eene buste
met de doornenkroon.
Eccentriciteit , z. excentriciteit.
Ecchi1sis , f. gr., de fl uimlozing.
Ecchorësis , f. gr., de stoelgang.

Ecchylöma, n. gr., een verdikt uittreksel of extract uit planten of andere ligcliarnen.
Ecchymösis , ecchsis , f. of ecchy-

mima , a. 1çr. Med. , de uitstortiug van
bloed uit de vaten in het eelweefsel , waardoor blaauwe huidviekken geboren worden.
ecciesia . F. lat. (cig. volksvezzarncling
van het

gr. ek/desia), de kerk; e. cathe-

drãlis, bissehoppelijke kerk ; e. fihiâlis,
dochterkerk ; e. mater, moederkerk; e. metropolitãna . Iioofdkerk , aartsbisselioppelijke kerk ; e. ?nhlitans de strijdende kerk;
e. pressa , de onderdrukte kerk , de kerk
in druk ; e. regnans, de heersehende kerk;
e. trtainphans , de zegepralende kerk;
e. vagans , eene clolende gemeente ; e. viduãtu , de ledigstaande , niet bediend
wordende kerk ; ecclesiárch , m. gr., een
kerkvoogd , de opziener over de kerken cii
de regeling van (IC godsdienst in de grieksche kerk ; ecelesiarchie , f. de kerkelijke
lieersehappij . het kerkelijk toezigt ;
clesiástes, m. Salorno's bock dc Prediker;
ecclesiastTcus; m. een geestelijke; het bock
V. Jezus Sirach; eeclesiastisch 5 ecciesiastiek, tot dc kerk behoorende , kerkelijk,
geestelijk ; ecciesiastiek , f. de kerkicer.
Eccilsis , f. gr. (v. /lisis , buiging),
Chir. , de ontwrichting ; verschuiving van
gebrokene beenderen.
ecco I it., zie I zie daar!
Eccopë, f. gr. Chir., het uitsnijden van
een dce! ; eccpeus , in. een sriijmes.
Eccoprotcuin , n. gr. (v. kópros, drek),
Med., een zacht afvoerend middel.
Eccrinocritïca, pl.gr. 1led. , kenteekenen, aan de natuurlijke uitver[seien ont-

leend.
Eccrinologie, f., z. v. a. eecrisiologie
Eccrisis, 1 gr. (vgl. crisis), de afzonde-

ring, uitscheiding, uitdrij ving der ziekte-

stof door zweet, pis eriz.; eccrisiologie, f.
dc leer van de uiLwerpseleri des mensche
lijken ligehaams ; eccrisioschsis , terughouding van
critisclie ontlasLingen
; eecritisch, wat de uitscheiding of aizoudering

bewerkt of haar betreft.

Eccysis , f gr. , zwangerschap buiten
dc baarmoeder.
Ecdársis, £ gr. (v. daisis), Med., de ont
veiling.
Ecdemioznanie, f., ecdemionösos, rn ge.,
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de zucht om te reizen, reisziekte, een gebrek, waaraan rijke Engelsehe en arme
Duitschers somtijds lijden.
Echaf'aud, n. fr. (spr. eeSjafó v. li. mid.
lat. escajalcius Bilderdijk zegt: liet is eig.
chatfaux, d. i. boze of valsche kat [storntuig], die men wegnemen kan), het schavot , bloedtooneel , straftooneel ; echafaudage, f. (spr. —ddazj'),het opslaan van een
schavot ; een stei8er stellage; Fort., de
stelling of steiger achter de vestiugwallen
om met het klein geweer door de schietga;

ten te kunnen vuren.
Ecbalótte, f. fr. (spr. eesja—) of sjalotte (z. a.), Bot., eene bolplant, die in reuk
en smaak naar liet knoflook gelijkt; scha

-lonje,sauk.
echampiéren, fr. (echampii), Piet., van

den grond doen uitkomen, los maken.
echaucréren, fr. (spr. eesjank—), uithollen, boogvormig uitsnijden; ecbancrûre,
f. rond uitsnijdsel, uitho l ling, halvemaanswijze uitsnede.
Echange, m. fr. (spr. eesjdnzj'), de ruiling, uitwisseling, wissel; echangéren, ruilen, uitwisselen.
Echantillon , n. fe. (spr. eesjangtieljong), het staaltje, de proef, liet monster,
b. v. van een stuk laken.
echappérezi, fr. (echapper, spr.eesjap—),
wegloopen, ontloopen, doorgaan, de vlugt
nemen, uitbreken, ontspringen, ontsnappen, ontkomen; echappáde, I. een valsche
snede of haal hij graveurs , wanneer de
graveerstift uitglijdt; in 't algemeen:
ontsnapte fout , overziening , overijling;
echappatoire, f (spr. —todar'), eene uit-

viugt, een voorwendsel; echappé, m. een

ontsnapte; een paard, geteeld uit een' buitenlandscisen

hengst en eene inlandsehe

merrie; echappement, n. (spr. —maag), het

ontsnappen, doorgaan, ontvluaten; hij radertiurwerken: het schakelrad. cylinderrad.
Echarpe , f. fr. (spr. eesjarp' ; oorspe.
duitsch , z. sjerp) , de sjerp , lijfgordel
ambts- ofeeregoidel; draagband; een smalle
shawl van floers of soortgelijke stof;
en echarpe beschieten, in scheve rigting
beschieten; echarpéren , schuins besehieten, dwars hou en, zijwaarts aangrijpen.
Echaudé, f. f. (spr. esJo(ié) een klein
Parijsch gebak.
echaufféren , Ii'. (echauffer , spr. eSi Of—) verwarmen , warm, heet maken ,
verhitten; toornig of ongeduldig maken
het hoofd warm iriaken ; echauffânt, verhittend ; echauffement, ii. (spr. —indug),
de verhitting.
gs) , de
Echéance , f. Fr. (spr. eesje-dn
vervaltijd van ecnen wissel.
Ichec, ni. fr. (spr. eeijék), schaak; ook
stoot slag, nadeel, verlies, schade; echecs,
P1- het schaakspel, de daartoe vereischtc
stukken; en tchec houden (spr. ang—),
.
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Mil. , den vijand altlid in de klem of in
vrees, in besluiteloosheid of werkeloosheid
houden; ecltiquier, m. (spr. eesjiki-é), het
schaakbord ; Mil. , de schaakbordvormige
stelling der troepen; en échiquier, schaak
kruisgewijs, b. v. optrekken,-bordsgewij,
aftrekken.
Echeiastechnie, f. gr. , de kunst der
stemverandering , de buiksprekerij.
Echel , m. een bloedzuiger.
,chelle, f, fr. (spr. eesjéll), de ladder,
toonladder ; ook de maatstaf, waarnaar
eene teekening, cone kaart ontworpen is,
de schaal ; eene zeehaven , eene handelof stapelplaats in de Levant ; en echelon
(spr. ang eesjelóng), Mil., laddervormig ,
d. i. in kleine op elkander volgende afdeelingcn, als zoovele sporten eener ladder, marcheren of oprukken.
Echemythie , f. gr. , dc stilzwijgendheid , de kunst of gave van te hoorcri
en te zwijgen.
Echinus, m. gr. (echinos) , N. H. , de
egel; zeeëgel; Arch.. liet ci aan de ionische zuilen, of eivormig sieraad, vervat
in eenen dop, welke naar dien der kas.
gelijkt; echiniet, in. een versteende-tanje
zeeëgel, egelstcen, paddesteen, slangenei,
zeeappel enz.; echinocóccus, m. gr. N. H.,
(v. echinos, stekel, en kókkos, kern), eene
soort van ingewandsworm, ook veelhoofd
(polycephálu$) genoemd, dewijl men gemeend heeft op eenzelfde blaasje verscheidene monden met in kransen zittende voelers te ontdekken; echinodermáta, pl. gr.
N. H., stekelhuiden, zekere Bierklasse, aldus om hunne stekelachtige huid genoemd;
echineiden, pl. N. H., zeeegels, met stekels
bezette en door eene kalkachtige schaal
omgevene, meest appelvormige zeedieren;
tig. egelechinophthalmie, f. Med.
oogigheid, de verouderde naam voor de
oneffenheden der oogleden , die zich bij
vele ooglidsontstekingen vormen ; echinorhynchus , m. gr. N. H. (van echinos , stekel , en rhynchos , snuit) , de
stekelsnuitworm, Bene soort van ronde ingewandsworm.
Echiq-uier , m., z. ond. echec.
Echiuria, n. gr. Bot., de slangenkop, een
plantengeslacht van de familie der bernagieachtigen of ruwbladigen.
Echo , f. gr. (écho, f.), Myth. , cene
nymph uit het gevolg v. Juno , eene
dochter van de lucht en de aarde, die
wegens versmade liefde zoodanig van
droefheid verteerde , dat er niets van haar
overbleef dan de stem ; de weerklank ,
terugkaatsing van het geluid, na- of
weêrgalm; Poët., een dichtstukje, waarbij
eene of meer der laatste lettergrepen van
tenen versregel buiten de maat herhaald
worden ; echométer m. een klankmeter, een werktuig , door Sauveur in 1701
,

w
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uitgevonden, om den duur der maten in
de muzijk naauwkeurig te bepalen , later verbeterd en metrometer genoemd;
echometrie , f. de klank- of weergalmmeting, naar welke kunstmatige echoos
kunnen te weeg gebragt worden ; échónisch, 1. echódisch (gr. echódes), terug
galmend, weêrkaatsend.
Eckhart of Eckard, oudd. manse. (v.
cc/ce, weleer voor snede, zwaard), dezwaardsterke , de moedige met het zwaard.
eclaircéren, gew. eclaircisséren , fr.
(éclaircir), helder maken , opklaren, ver
ophelderen, inlichting geven, te--lichten;
regt wijzen ; eelaircissement, n. (spr.
eklérsiess'mdng), de inlichting, verklaring cener duistere zaak, opheldering, teregtwijzing.
eelairéren , fr. (eclairer) , licht ver-

spreiden , verlichten ; eclaireurs , pl. (spr.
eklereur) , Mil., een ligte troep, die het
leger vooruit trekt om te ontdekken of
zich vijanden in de bosschen enz. ophouden, scherpschutters.
Eclampsie , f. gr. Med. (v. eklampein,
uitstralen) , stuiptrekkingen, die zich over
het gansche ligchaam verbreiden, inz. bij
kleine kinderen, kinderkrampen.
Eclat, m. fr. (spr. eeklá), de glans,
het opzien , geruisch , de ruchtbaarheid;
eerie opzienbarende handeling ; eclatéren
(fr. eclater, eig. in stukken springen,
hersten) , bekend of ruchtbaar worden ,
aan den dag komen , uitkomen , uitbreken ; eclatánt , schitterend , uitstekend ,
in 't oog vallend, opzienbarend, opent lijk, wereldkundig.
Eclecticus, m, gr. (v. eklegein, uitkie
zen), een uitkiezer, onderzoekend en schif
tend wijsgeer, die, zonder zich aan een bepaald stelsel te houden, uit alle philosophische scholen over neemt wat hem het beste
voorkomt; eclecticismus, n. het streven om
uit vele zaken het beste te kiezen, inz. uit
een wijsgeerig oogpunt; eclectisch, uitkiezend, schiftend, onderzoekend.
Eclégma , n. gr. (ekleigma , v. ekleicheinz, uitlekken), z v. a. electuarium.
Eclepisis, f. gr. Med., de afschilfering
der beenderen.
Eclips, f. gr. (ek-leipsis, het uitblijven , verdwijnen) , de verduistering van
een hemelligchaam door de tusschenkomst
van een ander; zon-eclips , zonsverduistering (tig. aardverduisting); nnaan- eclips,
maansverduistering; eclipsis (stil. animi), f.
Med., flaauwte met verlies van bewustzijn
verbonden; eclipser-on, m. een werktuig
om het verschijnsel van zon- en maan
aanschouwelijk te maken ; eclip--celipsn
seren (fr. eclipser) , verduisteren , ver
verdwijnen , wegsluipen , zich-donker;
uit de voeten maken ; ecliptica, f. de
zonneweg, dierenriem, de baan, die de
-
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zon jaarlijks schijnt te doorloopen (dus
gehecten omdat in de nabijheid van dezen cikel de verduisteringen voorval'en.
Eclóge , f. gr. (eklöçjë, van ekUgein,

tiende middelen, tot liet openen van vetstopte wegen geschikt ; ecphráxis , f. de
doorbrekitg, de opening van een verstopt
deel door geneesmiddelen; de verdunning
van verdikte sappen in het ligehaam.
EcphFma . H. of ecphsis , f. gr. (vgf.
phyma), het uitwas, de bult.
Ecpiésma, n. gr. (van ekpiédzein, zamen drukken), een verdikt uittreksel of
extract ; eene beenbreuk van den schedel,
hij welke de beenstukken, naar binnen ge
dreven zijnde , de herseuvliezen drukken;
ecpiésmus , rn uitpuiling van den oogbal.
Eaplexie , f. gr., de plotselinge verstijving v. schrik, de ontzetting.
Ecpneumatösis , f. gr., de uitademing;
de van het bloed afgescheidene wasem,
die bij de uitademing wordt uitgedreven.

uitkiezen), eig. een uitgekozen, uitgelezen
stuk, inz. gedicht; herderszang, veldlied,
landelijk gedicht, idylle (dewiji de id y lIep. van Virgilius onder dien titel verschenen).
Ec1sis 2 f. gr. Med., eig. oplossing; zwakte, onmagt, het wegzinken der krachten.
Ecole, £ fr. (v. h. lat. sc/iola), school;
école centrale (spr. —sangtráal') , de
school in elk fr. departement opgerigt
voor den 2den graad van het onderwijs;
ecole de droit (spr. —droci), regtsschool;
école de médecine , artscnijschool ; école

militaire, krijgsschool; école normale, nor-

maalschool, modelschool; école polyteclini
que, school voor de kweekelingen der ar
tilicrie, genie enz. , de algemeene kunsten beroepsschool te Parijs; école primaire,
aanvangsschool, school voor het eerste on-

-

derrigt; école secondaire, de school, die op
de primaire of elementaire volgt, middelschool; école vétérinaire, eene veeartsenij-

school.
C of ex continénti, z. ond. continéren.
e. contrario, z. v. a. an contraire.

écorchéren, fr. (écorc/ter, spr. ekorsj—),
villen, afstroopen , ontschorsen , schillen;
overvragen, een' onrcdeljken prijs vorderen,

snijden, afzetten; ook gewelddadig behan
delen, mishandelen, radbraken, b. v. eene
taal; écorehé, m. hij schilders en beeldhou
vers: eene figuur zonder huid, welker spieren men ziet.
ecornéren, fr. (écorner), onthoornen, de
hoornen afstooten ; afkorten ; besnocijen,
beperken, verminderen.
cossaise, f. fr. (spr. ekossèz') , een
schotsche dans ; ecossaise -wals , m. een
snelle wals in - maat.
ecouléren, fr. (écouler , spr. ekoe—),
af-, uit-, vegvloeijen; ecoulement, n. (spr.
ekoel'mdng), de af-, uit-, wegvloeijing; het
vervliegen, b. v. van geestige deden; Mere.,
tie verkoop, afzetting, het debiet der waren.
Ecoute , L fr. (spr. ekóet' v. éconter,
luisteren), Fort., eene gallerij om de werken
der vijanden te ontdekken , luistergang
een luchtgat in de kasematten ; in de
kloosters eene door traliewerk of alo u
si ë fl afgeslotene plaats, het hoorvertrek,
dc traliestoel; écouté, m. een wandelstokje,
z. v , a. badine ; aux écontes zijn (spr.
ooz—), op de loer staan, heimelijk luiste
ren, luistervinken ; écoutez (spr. ekoeté),
hoor eens! luister! ecoutille, f. (spr. ekoetielj' ), het luik, luikgat in liet verdek van
een schip.
ecphrâctisch, gr. Med., openend, oplossend; ecphractca, pl., oplossende, verdun -
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, n. en ecptösii , f. Chir., de

ontwrichting ; eig. uitvalling.
Ecpyëma , n. gr., een veretterd deel,
eene verzwering , etterborst ; ecpyësis ,
de verettering , het volkomen veretteren.
Ecpyrösis , f. gr., verbranding , ondergang der wereld door vuur.
ecraséren , ft. (écraser, spr. ekraz—),
verpletten, plat drukken, verbrijzelen, vertreden, vernietigen ; écrasé , m. een danspas, waarbij de beenen ver vaneen gebragt vorden.
ecretéren , fr. (écréter), Mil., eig. outkanimen, liet bovenste gedeelte, b. v. van
eenen wal, een bolwerk , eene palissade

wegschieten.
Ecritoire, in. fr. (spr. ekritociar'), een
inktkoker, schrijfbak met pen, inkt, lak,
ouwels, pennemes enz.
Ecrivailleur , in. fr. (spr. —way—),
een veelsehrijver, broodschrijyer, brodde
laar, papierbekladder.
Eerthmus , m. gr. , de onregelmatige
pols.
Ecsarcöma , n. gr. (v. sarx, gen. sarkós , vleesch) , een vleeschuitwas , wild
vleesch in wonden.
Ecstàsis of ecstAse , I'. gr. (fr. extase,
eig. verwijdering van de plaats), de ver, opgewondenrukkinggeestvervoering
,
genheid van den
heid , de hooge opgeto
geest (als het gevolg van eene overspan
nen verbeeldingskracht) , die soms tot
zinsverbijsteriug en bew usteloosheid gaat;
de hoogste graad der vreugde ; bij de
nieuwe platonisten : de aanschouwing van
het a b s 0 1 u t e ; ecstasiéren , verrukken;
ecstátisch , verrukkend , zinverheffenci,
geestvervoerend ; ook verrukt , b e g e est e r d ; geëcstasiëerd , en extase zijn,
fr., in verrukking , buiten zich-zelven zijn;
ecstatctus , M. een opgetogen, begeesterd
priester, propheet.
Ectäsis , L gr., uitrekking, verlenging,
b. v. van lettergrepen ; Med., verwijding
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Ecthsis , f. gr., uitlegging, verklaring.
Ecthlimma, n. gr., eene oppervlakkige
1)eschadiging der huid, door drukking
voortgebragt.
Ecthma, U. gr. (v. e/ct/tyein, uitbotten) , 3Ied. , ieder huiduitsiag , dat zich
als puistjes voordoet, cUerpuist, etterende
baarworin.
Ectomas of ectmos rn. gr. , z. v. a.
castraat.
Ectopie f. gr. (v. tópos, plaats) , eig.
ontplaatsing ; Med., ontwrichting , ziekelijk veranderde plaatsing van een lig
chaamsdeel, z. V. a. ectopismus , ni. en

werken, waarin de ganselie schat v. scandinavische mythen is weggelegd, de oudste
scandin. oorkonde, die de noordsche godenen heldengeschiedenis bevat; men onderscheidt de beide verzamelingen inde oude
of Sâmnundsche edda, naar Siimiind Sigfuson, die haar in de eerste helft der tide
eeuw bijeen l)ragt, en inde jongere edda,
welker zarnenstelling aan Snorro Sturleson
inde 1 3de eeuw wordt toegekend.
ede, bibe, lade, lat., eet, drink, speel!
Edelmne , vrouwenn. : de cdclgezinde,
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ectropsis , f.

EctrImma, n. gr. Med., het openwrij ven ; eene afgeschaafde plek der huid.

EctrZima , n. eotrösis, £ of ectrösmus,
m. gr., eene ontijdige geboorte, z. v. a. abortus; ectrotica pl., vruchtafdrijvende mid-

delen.

Ectropium , n. gr. Med., de buitenw aartschc omkeering van dc oogleden.
Ectrosis, ectrotica, z. ectröma.
Ectylotica , Pl. gr. Med., middelen tegen vereelting, cksteroogen; ook synoniem
suet depilatoria.
Ectpe, II. gr. (ektpon vgl. typus),
afdruk van gesneden steenen ; ectypo
graphie , 1'. , z. v. a. relief-druk, een verheven druk voor blinden , een letterdruk,
die op het gevoel kan gelezen worden.
Ecu, m. fr. (cig. een schild, van het
lat. scutum, it. scuclo), een fransche daalder van 3 livres of 1 gI. 42 21 et., zoo gehceten, omdat er het fr. vapensehildop
; ecu blanc) = 2 gI. 40 ct. ; ecu-stond
d'or, z. V. a. louis d'or; ecu neuf,
6 livres stuk , = 2 gl. 85 et.; ecu patagon, geneefsche rekenmunt, ongeveer =
lgl. 60 et.
Ecumeur , rn fr.., cig. een afschtiimer,
een scliuirnlooper, panlikker,, tafelbroêr;
een plunderaar van geschriften , denkbeeldendief; een zeeroover, vrijbuiter, zeeschuirner.
Ecuriç , f. fr. (verwant aan het ned.
schuur), een paardenstal ; de gezarnentlijke tot eene stoeterij behoorende personen; de woning dier personen.
Ecusson, aL fr. (spr. ekusóng, vgl. ecu),
het wapenschild; ecuyer, m. (spr. ekwi-jé),
een schild- en wapendrager, schildknaap;
;

stalmeester, berijder, pikeur.
Eczéma , n. gr., eig. wat door hitte is uitgedreven ; Med. , puistjes van de grootte
cener gierstkorrel, die bij warm weder op
de huid ontstaan, zoogenoemde bittepuistics.
Edax, in. lat., een vraat, vreetzak; edaciteit, f (lat. edacitas) , de vraatzucht,
ovcrmnatige eetlust.
Edda f eig. stamnmoeder; de titel der
beide verzamelingen van ijslandschc dicht-

edele.
Eden, n. hehr., het paradijs, de lusthof;
eig. bet vreug(lgenot.
Edentãta , pl. lat. N. H., tandelooze
zoogdieren, namelijk dezulken, die noch
hoek- noch snijtanden hebben. Zij bewonen Afrika, Amerika en Nieuw -Holland.
Edhernieten, pl., muhamedaanschepre
die deels in kloosters leven,-dikmone,
deels zich in de woestijn ophouden.
e diamtro , z. diameter.
Edict, n. lat. (edIctum,

v. edicere,
bekend maken) , hij de oude Romeinen:
de opeutljke afkondiging of aanslag van
den prntor omtrent de beginselen, naar
welke hij zijn ambt in het volgend jaar
zou waarnemen; voorts (C het praeto
risch edict », eerie der beroemdste
bronnen, waaruit liet rom. regt is voortgevloeid; in 't algemeen eene landsverordening, openbaar bevel, vorstelijk bevelschrift; edictum deinolitorinin , ii. een
gebod tot nederwerping of afbreking;
cd. peremptorIum , een terstond op te
volgen gebod; eel. perpetitum, een altijddurend immergeldend gebod; ed. restitutoritin , een herstellings- of vergoedings
bevel; cd. successormum , eerie wet v. erfopvolging ; ed. temporãle, een tijdelijk,
slechts voor een' bepaalden tijd geldend
,

bevel; edictãle citãtie, £, edictnlladung,
f. hoo gd ., of edictãies [litterae], pl., eerie

geregtelijke openLlijke dagvaarding; cclietaliter citeren , opentlijk, geregtelijk dag-

vaarden.
edifiant, fr. (spr. —dng), stichtelijk,
opbouwend in 't geloof.
elléren , lat. (eclre), uitgeven, bekend
maken: uitleveren; editie, f. de uitgave,
oplage van een boek; Jur. , de geregLe
lijkc voorlegging en mededeeling , b. v.
editá documentörunr , de voorlegging der
oorkonden tot kennisncming van de tegenpartij; cd. princeps , de eerste uitgave,
de eerste afdruk van oude schrijvers se-

den de uitvinding der boekdrukkunst;
editor, ni. , fr. editeur, de uitgever.
Edmund, angels. (v. cad, ôcl, oudd.
ôt, rijkdom , vermogen , en noted, man
heschermer, voogd, hoogd. vormuncl, oudnederd. voormonder) , mansn. : besehermner of beschutter v. Ii. vermogen.

EDUARD

EFFOItCEREN.

Eduard, Edward, (van cad [vgl. Edm und], en uard, ward, bewaarder, besclier

door de ontwikkeling van het eene of andere gas uit een vocht, b. v. bij de vermenging
van alkaliën met zuren; oneig. het vuur, de
drift.
Effestucãtie, f. mid. lat. (v. h. lat. fes,ti2ca, balm), in het duitsche re g t : eene
zinneheeldige overgave van een onroerend
goed door overreiking van een' afgesneden
tak, een' houtspaan, eene graszode enz.
effeuilléren, fr. (spr. cfiuij-), afbladeren , ontbladeren, van loof ontdoen ; ook
splijten, vaneen wijken (v. karton, kaarteblad) ; effeuillement, n. (spr. fuilf'mdng),
1eol., de toestand der boomen en planten,
ontdaan van hun gebladert, de bladerloos
heid.
efficiéren, lat. (efftcre), bewerken; ei-

angels. mansn. : wachter of bewa--nier);
ker v. h. vermogen.
educéren , lat. (educãre) , opvoeden
educatie , £ de opvoeding; educator, m.
de opvoeder.
Educt, n. lat. (edctum, v. c (luc è rc),

het nitseheidsel, (1. i. een zuiver uitgescheiden bestanddeel van een zamengesteld ligchaam ; het tegenovergestelde van p r
duct. Zoo b. v. is het uit krijt door zwavelzuur verkregen koolzuur een educt,
het hij de reductie van een metaaloxyde
door kool ontwijkende een product.
edulcoréren , mid. lat. (v. h. lat. dulds zoet). verzoeten door bijvoeging van
zekere hoeveelheid suiker, honig of siroop;
edu1corãtie f. de verzoeting, ontzuring,
ontzouting.
Edu1ën , pl. lat. (cdulI'a) , eetwaren,
eetbare dingen.
,

e duobus snails minimum eliçjéndum est,

lat. sprw., uit twee kwaden moet men het
minste kiezen.
Eféndi, m. turk. (ontstaan uit het gr.
aut/séntis, nw gr., uitgesproken awfe'ntis),
heer, de titel v. een turkschen staatsdienaar
en geleerde, inz. regtsgeleerde of wetver
klaarder; hekem-efendi, m. de eerste lijfarts des sultans; iman-efendi, m. de geestelijke v. h. serail; reis-efendi, m. (v. h.
arab. re is, reis, hoofd, opperhoofd, de eerste), de turksche rijkskanselier en minister
der buitenlandsche zaken.
effacéren , fr., uitwisschen , uitdelgen,
uitvegen, doordoen, doorhalen.
effaréren, fr., doen ontstellen, ontzetten,
verbluft maken, buiten zich-zelyen brengen; geëffareerd, ontsteld, verschrikt, ont
hutst. verbluft.
Efféct, in lat. effctus, v , efficre, bewerken), de werking, uitwerking, het gevolg ; effecten, pl., goederen, vermogen,
have; Mere., wissels, ook z. v. a. staatseffecten staatspapieren , landsschuldbrieven;
effecten-conto , n. de rekening van een
staatspapier of obligatie-artikel in het grootboek ; effecten-handel, handel met landsschuldbrieven; effectief, als adverb. ook
effective, lat., of effcctivement, fr., -werkelijk, inderdaad, wezentlijk; effectueren (fr.
effectuer), verwezentiijkeu, bewerken, bewerkstelligen, voltrekken, volvoercu, tot
stand brengen; effectuering, de bewerk
stelliging, volvoering van eenen last enz.
effeminéren. lat. (effeminare), verwijfd
ofweekeljk maken, verwijven; effeminâtie,
f. de verweekelijking, verwijving; de vervijfdheid, onrnannelijkheid.
j

-

Effendi, z efendi.
effervescren, lat. (effcrvesc!rc),

opbrui-

sen. opwellen, opborrelen, effervescéntie, f. Chem., het opbruis en, tc weeg gebragt
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ficiént, werkzaam; effic'ens causa, z. eau-

f. de werkzaamheid; effica
citeit, f. de krachtwerking, werkzaamheid,
nadruk.
effigies, f. lat., de beeldtenis,bv. iemand
in effigie, d. i. in beeldtenis, verbranden,
ophangen enz.
effiléren, fr. (effiler), uitrafelen. de draden uittrekken; effilé, a. garenfranje, franjeachtig uitgerafeld rouwgoed; effilüre, f.
liet uitgerafelde aan een stuk stof.
efllagitëren , met ernst vorderen , met
aandrang afsmeeken, aftroggelen.
Efflãtie, f. nw lat. (v. efflare, uitblazen),
het oprispen uit de maag.
effleuréren, (Ir. effleurer), alleen de oppervlakte ligt aanraken , wegnemen , afschaven b. v. het vel; oneig. oppervlakkig
behandelen, ligt over eene zaak heen loopen zonder haar te doorgronden.
efflorescéren, effloréren, lat. (effioresc
re), opbloeijen, uitslaan; beslaan, ververen; efflorescéntie, f. Bot., de bloeitijd, het
bloeijen , in bloei staan ; Med., huiduitsiag;
Chem., verandering cener vaste zelfstan
digheid in cciie poederachtige stof door
hare blootstelling aan de open lucht, hetzij dit door aantrekking van het vocht uit
den dampkring en overgang in een hydraat,
of door het verlies van haar kristalwater, of
door verbinding zoowel met het water als
met de zuurstof van de lucht geschiede;
verweêring, aanzetting van bloemen.
effluéren, lat. (effiure) , uitstroomen,
vervlieten, verdwijnen; effluva, pl., de uitvloeijirigen, uitdampingen; efflüxie, f. de
uitvloeijing, uitvioed.
effocéren , lat. (effocare) , verstikken,
verworgen.
effodéren, lat. (effodire), uitgraven; eifóssie, f. de uitgraving.
efforcéren [zich], fr. (s'efforeer), zich
beijveren, zijn best doen, trachten, al zijne
krachten inspannen, zich weren; effort, n.
(spr. efôr), de poging, inspanning, bemoeijing, krachtsbcproeving, nadruk, het streven.
5e; efficiéntie,

-

EFFIIACTIE.

EIDERDONS.

Effráctie of eifractuur , I. nw lat. , de
braak. openbreking; Med., de geweiddadige
beleediging v. den schedel; effrâctor , fr. effracteur, fl1. een misdadier, die een' diefstal wet braak heeft gepleegd, een inbreker.
effrayéren (spr. efrej—; fr. effrayeî),
verschrikken, angst of vrees aanjagen; effrayánt (spr. efrejdng) , verschrikkelijk,
ontzettend, vreeselijk.
Effrenãtie. f. lat. (effrenatïo), de ten-

mansn. (v. c g g e, e e e di. snede, zwaard);
zwaardglorie , zwaardmoed , de door het
zwaard beroemde.
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gelloosheid; geeffreneerd, tenge1loos nitgelaten, onbandig.
effront, ft. (spr. efronyte') of geëffron-

teerci, onbeschaamd. schaamteloos, driest;
eifronterle, f. onbeschaamdheid, driestheid,
een stalen voorhoofd.
effroyable, (spr. efroajcibl') en als adverb. effroyablement (spr. —mdng) , fr.
ontzettend , verschrikkelijk , afschuwelijk,
ijselijk, vreeselijk, gruwelijk.
effugiéren, lat. (efflig re), ontvlugten,
ontvlieden, ontgaan.
Effulgurãtie , f. nw

lat. (v. fulgur, blik-

som). het ophlikkeren, opbliksemen ; de
opheldering, verlichting.
effundéren, lat. (effuncire), uitstroomen, uitgieten ; uitbreken ; effüsie, f. de
uitstorting, uitgieting, het uitstroomen, b.v.
V. h. licht; het uitbreken van een' hartstogt

cnz.
egaal, fr. (e'gal, v. h. lat. aequãiis), gelijk, geljkvormg, gelijkmatig, even, effen;
cenerlei, onverschillig; overeen komend
egaliren, gelijken passen; egaliséren, gelijk maken , vereffcnen ; egalisãtie, f. de
vereffening , gelijkmakng ; egaliseur, m.
( spr. eç/haliz—), een geiijkmaker, vereffe
naar; egalIst, fl1. Neol., een voörstander van
de gelijke verdeeling der goederen of bezittingen; egaliteit en egalité. f. gelijkheid,
gelijkvormgheid , inz. in politieken zin,
waarom ook liberté (vrijheid) en éga1it
tot de lens der fransche republiek werd, en
de hertog V. Orleans, vader van koning Lodewijk Philippus I, den naam Egalité
aannam.
Egard, n. fr. (spr. eglidar), het aanzien,
de achting, hoogachtng; inschikkelijkheid,
toegeeflijkheid; en egard (spr. ang—), met
opzigt, met betrekking, ten aanzien.
egaréren , fr. (!garer), verwarren, van
den weg brengen; zich egaréren, zIch verwarren, verdolen, van den weg raken; geegareerd, verward, verstrooid, niet wel bij
zinnen; egarement, n. (spr. eg/saar'mdng),
de afdwaling, dwaling, het wangedrag; de
verstrooidheid, verwarring; afwezigheid van
geest, ijlhoofdigheid. bijsterzinnighcd.
Egart, in. een stuk woestliggend veld.
egayéren (spr. eghéj—) , fr. (egayer),

vervroiijken , verblijden , vrolijk of blijde
maken, verlustigen, opbeuren.

Eghert , Ekhart , Eginhart , oudd.

Egera, f. Myth., eene boschnmph, door
Numa uls eene D e us e x m a chi n a 3angewend om aan zijne wetten meer klem te
geven ; zij was de patrones der zwangere

vrouwen.

egerminéren, lat. (egerminare), ontkiemen, uitspruiten.
Egést, n. lat. (egc'stus), hei uitvloeisel,
afgevoerde; het zoogenoemde sterresnuitsel;
egéste, f. de ontlasting, afvoering door den
stoelgang.
Eginhart z. Eghert.
Egizöma, juister engizöma, n.

gr. (v.

enyi (Izörna, toenadering), de over elkan -

der schuiving van de beenderen des sche dels.
eglandéren, uw lat.

(v. glans,glanclula,

klier), eene klier uitsnijden.
Eglantine, f. fr. (ontstaan uit aiglan
tine), Bot., de wilde roos, eglantierbloem.
Egmond , nederd. mansn. : ( v. eg, wet-

tig echt en mwnd, voogd , beschermer;
vgl. Edmund), de wetbeschutter. de ge,

,

regte.
Egoismus of egoisme, n. nw lat. (v. h.
lat. ego, ik), de ik- of zelfzucht, ik- of

zelfliefde , overdreven eigenliefde, zclfge
, baatzuchtige denkwijze of gevoe--valen
lens, egolséren, te veel, te uitsluitend aan
zich-zelven denken, van zich -zclven spreken enz., zeifzuchtig zijn; egoist, M. een
zeifzuchtige , baatzuchtige , eigenbelangzoeker, die gedurig alleen op zich-zelven
en zijn eigen voordeel ziet, en al het andere
voor onbeduidend en gering houdt; egoistisch, zelfzuchtig, eigenbatig; egoiteit, f.

de ikheid, zeifheid.
egorgéren, fr. (spr eg1torj—), de keel
afsnijden , kelen , slagten , vermoorden,
verworgen , Oml)rengcfl ; te gronde brengen.
Egout, m. fr. (spr. eglide), een riool,
goot of kanaal om het water en de onrein
heden eener stad te doen wegvloeijen.
Egrés, m. lat. (egre'ssus), de uitgang,
voortgang; egres nemen, voortgaan.
Egrisée , 1'. fr., diamantpoedcr (z. diamant).

Egyptisehe letter, cciie bijzondere soort
van drukletter, door Tliorowgood nitgevon
den. De hoofdwoorden der artikels van dit
werk zijn meestal met die letter gedrukt.
eh bien I fr. (spr. e bjéng) , welaan
welnu!
Ehem, if!. een uitgeholde boomstam, als
kano dienende in Indië.
Eicëten, pl., eene secte der 7de eeuw,
die God door zang en dans wilde geierd
hebben.

Eiclölon, n. gr., z. v. a. idole (z. a).

Eiderdons, n. de zachte, kostbare borst-
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EILEMA.

ELASTISCH.

vederen van de eidergans (Ana: mollissima L.) ,. een zwemvogel van IJsland- en.

elabéren, lat. (elábi), wegsluipen, ontsnap p en.
. elaboréren, lat. (elaboráre), afwerken,
voltooijen, vervaardigen, bearbeiden; elaboraxie,. f. de afwerking, bearbeiding; Mcd.
de bereiding door geheime verrigtingen der
natuur, b. v. van de.chijl.
Eleeoliet, m. gr. .(v h. gr. élaion, olie),
de oliesteen , vetsteen , een groene steen
uit het leengeslacht; elmodórisch, olie
besparend, olievervangend (schilderwas);
eleeosacchárum, n. - oliesuiker, suiker, bij
welke- Gene a etherische olie gevoegd wordt;
elaine, f. dc oliestof, cenc der beide bestanddeelen , waaruit alle vette oliën der
planten en alle vetstoffen v_ h. dierenrijk
bestaan (het .andere is stearine, z.a. ); elaiom ter, m. een werktuig om de olie terneten, in 1812 door Duquesne uitgevonden.
elancéren , fr., snel voorwaarts bewegen , uitschieten, toeschieten, op-, insprillgen ; geeianceerd, slank, dunlijvig (vats
paarden), ook afgewerkt;. hoog en dun stammig (v. boorhen); iron. (v. menschen):
rank en mager.; een geélanceerd mensch,
een magere- spiering, langlenden. .
elanguescéren of elanguéren lat. (elanguescere), afgemat, moede worden.
Elais, f. gr. Bot. , de palmietboom ,
waaruit de palmolie. verkregen wordt.
Elaphie, f gr., de zoo enaamde herten
welker toevallen zijn : verharding-ziekt,
der huid, liartklop pingen en verdraaij-in ;en
der oogent zooeheeten naar élaphos , .het
hert, als zijnde
de kwaal aan dat dier (en
J
het paard) eigen.
Elaphrus , m. gr. N. H. , de oeverkever.
elrípso termino, lat., na verloopen tijd,
na verstreken uitstel, termijn..
elargéren, fr. (spr. elarzj—), verwijden,
uitstrekken uitbreiden, wijder of breeder
maken.
elástisch of elastiek (v. h. gr. elan,
elannein, drijven), veerkrachtig, .vat veer-,.
spring- of spankracht heeft, d. i. wat dc ei
bezit om, wanneer hetdoor eene-genschap
van buiten werkende kracht in een' veranderden . toestand - is gebragt, zich weder in
zijnen vorigen staat te herstellen zoodra die
kracht ophoudt te werken; elastieke gom,
z. gummi ; elastieke steen , eenigzins
buigzaam, geelwit; zandmarmer, bij den St.
Gothard in Zwitserland, die,: in het duister
geslagen, phosphorisch licht afgeeft ; ook
een buigzaame zandsteen in Brazilie; elasticiteit, f. de veerkracht, span- of springkrac ht ; eiastieiteitsmeter of elasterométer, in. een dampmeter, spankrachtmeter der
dampen, een door S m e a t o n uitgevonden
werktuig om dc volstrekte elasticiteit van
gassen en dampen te bepalen; elastieiteitsbarometerproef,-een aan deluchtwijzerof,
pomp aangebragte barometer, die aantoont
hoe groot de volstrekte veerkracht is van de
38

Groenland. Dit dons, waarvan 5 ponden ter
vulling van een bed toereikend zijn, wordt
in tangdons en grasdons onderschei-

den.
Eiléma en eiléos, n. gr., de braking van
drekstoffen; pijn en kramp in de darmen
door beslotene winden.
Eilert, oudd. ransn., zamengetrokken
uit Eelhart , ]Eilhart : de kraclitvolle ,
-

.

sterke.
Einheriar of Einherier, pl., oudn. Myth:.,

de in den strijd' gevallen helden , die Odin
in Walhalla. onthaalt.
-

Eisagóge, L gr , z. v. a. isagóge (z. a.).
Eisanthéma , n. gr. , : Med. , hetzelfde

als inwendig exanthema (z. a.).
Eispnoé, f. gr. (van eis, in , en pnoé
ik haal adem), de inademing.
ejaculéren, lat. (ejaculáre), uitwerpen,
met kracht uit zich werpen ; ejaculatie, t:
dc uitwerping; ook een kort schietgebed.
-

Ejalet, n. arab. (i yd leh of iydlet, regering, heerschappij, provincie), turksch stad
uit vele s a n d s c h a k s be--houderscap,
staande en door tenen b e g l e r b e g van 2
of 3 paardenstaarten bestuurd.
ejiciéren , lat. (e jicére), uit liet bezit
-

stooten, uitdrijven; ejéctie, f. gewelddadige
verwijdering, liet uitwerpen verdrijven uit
;

Gene bezittin;.
ejuréren, lat. (ejuráre), ecnc zaak onder Bede of vormelijk laten varen, afzwe-

ren.
ejusdem (mensis of anni), lat., van dezelfde maand, hetzelfde jaar.
ek of ex, een gr. voortzetsel in vele zamenstellinfen, z. 'v. a. uit, van (die met ek
komen in dit werk op ee voor).
El, f.eene handels - lengtemaat in zeer vele
landen (waarsch. afgeleid van de oude benaming des arms, nog overig in ei 1 c b oog).
De nederl. el of meter, de grondslag van het
metrieke stelsel, dezelfde als de fr., belg.
en nieuw griekschc m è t re, is een veertig
millioenste deel van eenen meridiaan der
aarde; zij verhoudt zich tot oenige andere
vroeger.. of nog gebruikelijke cllematen als

Volgt:

' 1,45388 Amsterdamsclie el.
1,44043 Haagsche cl.
1,42724 Brugsche el te Amsterdam.
II 0,84117 Parijsche el (aune).
0,87489 Londensche el.
1,19987 Beijersche el.
0,83333. Paltsche el.
1 .82703 Frankfortsche (af MM) el.
5 1,66666 Hessen Darmstadtsche el.
j 1.28379 Oostenrijksche cl.
.. 1,72157 Oldenburgsche cl.
1,49893 Pruissische el.

.!

;

1,40.516 Russische el.
1,76678 Saksische el.

)

;

,

;

-

ELATEPL

{ LECTUAItIUVi.

lucht, die zich nogondcr dc ontledigde klok
bevindt.
Elater. m. gr. (elat r, eig. de drijver),
de springveder, drijfveer, spanner; N. H.,
de springkever; elaterine, een wit kristalliseerbaar beginsel, door Morrus in liet
extract van den wilden komkommer ge-

om, ten gevolge der wrijving, ligtere ligdiamen aan te trekken en bij aannadering van
andere eerre knetterende vonk voort te bren-

vonden ; elaterium , n. pharmaceutische
naam van den wilden of ezels-kommer
(mornordica elaterïum, L.) Deze naam is
ook gereven aan het sap van de vrucht
dezer plant., tot de dikte van een extract
uitgedampt , hetwelk een sterk drastisch purgeermiddel is ; elaterométer , z.

teit; atmosphrerische electriciteit, de electriciteit der gewone lucht; medische elec-

elasticiteitsmeter ; elateriet , U. veer-

steenkrachtig; electrische ligehamen, zul-

krachtige jodenlijm of aardpek.
Elátie. L lat. (elatio), ver heffing, hoog
-moed,
opgeblazenheid., trots.
Elatiet, m. gr. (v. eláté, den), versteend

ke, welker wrijving Benen aanmerkelijken
graad van electriciteit opwekt; zij heeten
ook idioëlectrisch , op zich - zelven elec trisch of niet - geleiders, b. v. glas , hars ,
barnsteen, zwavel enz., omdat zij de opgewekte electriciteit op hunne oppervlakte
behouden; niet -electrische ligchamen zijn
geleiders, b. v. alle metalen , water, vochtig
hout enz.; electriséren, electriciteit opwekken of mede deden ; oneig. doordringen,
schokken (van vreugde, hoop enz.); vrolijk
verrassen , bezielen , ontvlammen, aanvuren; electriseerniachine, f. een wrijfvuur werktuig, een zamenstel, waardoor de oor
een electrisch-spronkelijct va
ligchaarr, opgewekt en aan andere ligebamen mede gedeeld wordt; electrogenium,
n. de bliksemstof, de elcctrieke vloeistof,
de oorzaak , die de electrische werkingen
voortbrengt; electro-magnetismus, n. de
in de jongste tijden ontdekte zaménhang
der electrische en magnetische verschijnse-
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dennenhout.
Elcósis, f. gr. Med. (van

elks, zweer),

verzwering.

Elctica , pl. gr. Med. , roodmakende of
blaartrekkende middelen.
Eldert of Eldrik, mansn., Bene verspel -

ling v. A 1 r i k, het angels. Athelrich: adelrijk.
Eldorado, n. sp. (eig. eldorado, d.i. het
vergulde, v. h. sp. lidwoord el , en dorado,
verguld), een fabelachtig, land in Z. Amerika, waar goud en edelgesteenten langs de
wegen liggen. Een Engelschman gaf er op
het eind der 16de eeuw Bene beschrijving
van, met eene kaart er bij, entochweet men
het niet te vinden.
Eleagnéen_ , pl. gr. Lot., heesters niet
meestal afwisselend geplaatste bladen,
waarvan het bloemdek naar eene uitgewerkte buis gelijkt en regelmatig in twee
of vijf lobben gesplitst is ; eleagnus, m.
gr. Bot., de olijfwilg of boheemsche olijfboom.

Eleásar, hebr. mansn.: Godhelp, God
helpt.
Eleáten, pl. , eleatische school, eerie

oud-gr. wijsgeerige secte, die liet zijti of bestaan voor één en onveranderlijk, veelheid
en verandering voor schijn hield (zoo geheeten naar de stad Elëa in beneden - Italië, alwaar haar stichter X. e n op h' n es uit Kolophon leefde,, en Parwenldes en Zeno geboren waren).

Elector , lat. (v. eligére, uitkiezen) of
electeur, fr. m. een kiezer. kiesheer; keur
keurvorstin,-vorst;elci,nkz
eléctie, f. (lat. electio), de keus , verkiezing, keur; electief, nw lat., door keuze geschiedend ; electoraal-wol, de keursaksische veredelde schapenwol ; electoraat, n.
nw lat., het keurvorstendom.
Electricite-it, f. (v. h. gr. ëlektron, barnsteen ), barnsteenkracht, bliksem- of wrijf
vuurkracht , trilkracht , het vermogen van
zekere ligcliamen, b. v. van den barnsteen,

gen ; positieve en negatieve of plus- en
minus-electriciteit, of korter -;- E en -- E^
zijn tegenovergestelde electriciteiten, of

aantrekkende en terugstootende electricitriciteit, de aanwending der electriciteit
tot genezing van sommige ziekten; dierlijke electriciteit , z. galvanismus ; electrisch, eleetriek, electr iciteit bezittende en

vertoonende , bliksemend, lichtend, barn-

len ; electrométer , m., electroscoop, n.,

electriciteitsmeter , wrijfvuurmeter , een
werktuig om de sterkte der electriciteit bij
een ligchaam te bepalen; de beste zijn die
van C a v a 11 o; lucht-electrometer of atmosphmrische electrometer, m. een werk

om de gesteldheid en sterkte der ge--tuig
wone lucht -electriciteit waar te nemen ,
waartoe ook de zoosyenoemde electrische
vliegers en electriciteitswijzers behooren;
electromótor , m. gr.-lat. , electriciteits-

opwekker, een wrijfvuuropwekker ; electrophoor, een wrijfvuurdrager , een door
Volta in 1775 bekend gemaakt instrument, om de daarin opgewekte electriciteit
langen tijd te bewaren; electropunctuur, f.
gr.-lat., de electrische naaldstcek , eerre
soort van acupunctuur (z. a.), dewijl de ingestoken naalden met eene
kleine'joltasche kolom in verband gebragt
worden ; electrovegetométer, m. een
planten -electriciteitsmetcr, een werktuig,
door Bertho11on uitgevonden , om den
invloed der electriciteit op den wasdom der

planten te bewijzen.
Electuarium, n. mid. lat. (vgl. eclegma), Pharm., eerre slikartsenij, een likkepot

ELFVEMEN.

ELE 'JOSYNARIUS.
Eleemosynarius, een uitdeeler van aal

aalmoezenier.
-rnoez,
elegant , lat. (elégans) , uitgelezen ;
sierlijk, net , schoon , smaakvol , aardig,
lief , bupsch , opgetooid , aanvallig ; elegant, als slubst.: een innodegek, pronker;
elegante, elegantemente, con elegánza, it.
Mnz., met sierlijkheid, aanvalligheid; emegántie, f. (lat.. elegantia), de sierlijkheid,
netheid, aanvalligheid, bekoorlijkheid, tooi.
Elegie, f. gr. (eleg eza, f. en el os, in.),
oorspr. een treur- of klaagdicht, klaaglied,
treurzang; in ruim, ren zin een beschouwend
(contemplatief) of gevoelvol dichtstuk ,
waarin zachte hartsto ;telijkheid of een uit
weemoed en vreugde gemengd gevoel
heersept; vooral zulk een gedicht in elegische versmaat (z. onder) ; elegisch, weemoedig, treurig, klagend, zacht aandoenlijk; beschouwend, gevoelvol; de elegische
versmaat , die, welke uit afwisselende
Hexameters en pentarneters bestaat;
elegisch gedicht, ieder in die maat vervat
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volksgeloof der middeleeuwen in de `ier
elementen heersehen : g n o in e n in de aar
i n e n in het water: s y l p h e n in-de,on
de lucht, salamanders in het vuur;
elementair onderwijs, eig. het eerste onderrigt in ieder vak; het onderwijs in de
volksscholen in 't algemeen; elementair steen,, een edele opaal, die vier verschillende kleuren vertoont; elementair vuur,
de warmtestof.
Elemi, elemi -hars of gummi elemi, n.
hars van den elemi-boom in 0. Indië, Z.
Amerika enz.; zij wordt, wegens hare prik
kracht tot ondzalven, alsook door-kelnd
de schilders tot vernissen gebruikt.
Elénehus, ni. gr. (élenc/tos), Log., een
tegenbewijs, eene wederlegging, wraking;

elenctiek, f. de overtuigings- of wederleggin askunst , kerkelijke strijdleer, p olemiek.
eleod6risch, of 1. eleeodorisch was (v.
li. gr. elaion, olie), z. punisch was.
Eleonore, vrouwenn.: de erbarmende,

dichtstuk.
eleïson! gr. (eig. eleëson, geb'edende wijs

medelijdende.

eleëln), erbarm u! ontferm u!
Elemént, n. lat. (elementu.4m), de hoofdof grondstof, de oorspronkelijke of grond
de vier-bestandlrigchme.Do
elementen verstonden de Ouden vuur,
lucht, aarde en water, als zijnde de vier
verschillende vormen, waaronder de stof

ook elephántus), het grootste landdier, de

V.

zich voordoet; ook wij bedoelen er hetzelfde
mede in het gemeene leven, doch in weten
zin verstaat enen door ele--schapelijkn
menten noch vuur, noch lucht, noch aarde,
noch water, maar alleen de enkelvoudige,
niet ontleedhare bestanddeelen der stof, en
de n euwere scheikunde heeft bevonden,
dat alle aardsche ligcllamen uit 56 zulke
elementen bestaan (waarbij de zoogen. onweeg bare elementen: licht, warmte, electriciteit en magnetismus, niet in aanmerking
komen) ; oneig. de elementen eerier wetenschap of kunst, de eerste gronden daar van; Log., de elementen van een bewijs,

de kenteekenen der begrippen; de elementen van een getal, van een gedicht, de

cijfers, de verzen; in de hoogere Geom. zijn
elementen de oneindig kleine grootheden
of differential iën ^ Astr., die eigenschappen
van de banen der planeten en kometen
waardoor zij zich wezentlijk van elkander
onderscheiden. «Het spel, de wijn is zijn
element" --- zijne levensvoorwaarde , levcnsstof, cl. i. hij kan zonder die niet leven;
elementair, tot de elementen behoorende,
grondstof%lijk; wat de eerste gronden betreft, naar de beginselen; elementaire boeken, boeken, die de eerste gronden of beginselen eener wetenschap of kunst behelzen;
elementaire functien, de l;rondwerkzaamheden (der ziel); elementaire geesten, de
geesten of demonische wezens, die naar liet

Elephant,

m. (gr. en lat. elépiias, lat.

olifant; elephantiasis, f. gr. Med., de knobbelachtige melaatschheid, olifantsziekte, leprozij, de hoogste graad yvan melaatschheid,
door de kruisvaarders naar Europa over
gebragt, waarbij handen en voeten met een
naar olifantshuid gelijkend bekleedsel als
overtrokken worden ; elephantomachen ,
pl. , olifantbestrijders ; elephantophagen,
pl., olifanteneters; elephant $pus, m. Med.,
de olífantsvoet; elephants -orde, eene deensche ridderorde , naar enen wil door Canut
VI ingesteld.
Eleusinien of eleusinische myster ën y

pl. gr., de geheimzinnige feesten van Ceres
of Demeter , de oudste en cerwaardil;ste
mysteriën in Griekenland , zoo gelieeten
naar de attische stad 1J 1 e u s i s, thans l,essina; zij waren in groote en kleine verdeeld
(vel. mysteriën).
Eleutherlin, pl. gr. (v. eleuthëros, vrij,

eleutherIa, vrijheid), oud -griel.sche feesten,
die om de 5 jaren te .plata?a gevierd werden
ter gedachtenis van de daar op de Perzen
Behaalde overig' nn iii ; eleutheriologre, f.
de vrijheidsleer, leer van de vrijheid des men.sclielijken wils; volgens Kant liet tegen deel v. e ii d ie in o n i e; eleutherio unie. f.
vrijheidswoede. overdrevene, kwalijk begreperi zucht tot vrijheid; eleudheronomie, F.
dc wetgeving van den vrijen wil, zedelijke
wetgevijig.
elevéren, lat. (eleváre), verheffen. ver
-hogen;tprslvé,Aec.n`
afgewezen' (geprotesteerden) wissel met de
eerste post laten terug loopen; elevatie, F.
de verheffing verhooging; hoogte (de poolshoogte); de opheffing of liet verlioogen der
hostie in de r. k. kerk; Mii., de hoogterig;
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ting, die men een stuk geschut geeft; dc
vejhevcnlieid, gi'ootheid rang; e1evatori
u rn. H. flW lat., een hefmiddcl, hefwerktuig, heftang, inz. een h eelmeesters -werkttiig om ingedrukie plaatsen van de hersenian weder op te heffen; elève, m. en F. Fr.
(V. elever, opvoeden) , een kweekeling
pleegkind, plcegzoon, pleegdocliter; leerhog, scholier l. v. van eenen kunstenaar.
EIfei, Pl. (oudnoordsch alfr, zweedsch
ceif, angels älf, waarsch. het oudd. alp,
oorspr. vloed), eig. vloed- of watergecstcn;
in de noord. Myth., kleine rondzwevendc
natuiirgeesten, die of als goede en schoonc
wezens(liós-dlfar) in den hemel (Alf/teini),
of als kwade en leelijke (clôIc-dlfar) onder
de aai'de wonen.
Elf en-dertig, iets op zijn elf-en-dertigst verlangen , zeer moeijelijk in zijne

vorderingen te voldoen zijn, al te kiesch
i z jn. Dc zonderlinge uitdrtikkng is
keurig
ontleend aan de oude frieselie staatsuishouding, hij welke tot het nemen van belangrijke Lesluilen de eenparigheid van
stemmen der e t' steden en d e r t i g grietenijen werd gevorderd.
Elias, hebr. (Elijii/t), mansn., eig. Jehovah is mijn God: godvereerder; Eliasvuur,
z. V. a. elmusvuur (z. a.).
eli céren , lat. (elic è re) . uitlokken , te

voorschijn lokken , opwekken , aanleiding
geven.
elidéren, lat. (elidre), uitstooten, eegwerpen, uitlaten, b. v. eene letter ter Mille
van de welluidendheid of omdat de versmaat het vordert; elisie, f. de wegwerping,
uitlating.
Eliéser, hebr. mansn. : cig. Gods hulp.
eligéren, lat. (eligire), uitkiezen, uitzoeken, uitiezen; eligibel, nw lat. of eligi
tile, Fr. (spr. eliij—), kiesbaar, verkiesbaar;
Bevoegd om gekozen te worden; eligibiliteit, f. de verkiesbaarheid; Eligus, mansn.
(mid. lat. Aloythis, fr. Eloy), de uitverkorene.
-

elizninéren, lat.

(elinnnãre, rig. uit het

huis werpen, V. lien, de drempel), uitdrijven, verbannen; doen verdwijnen, uitdelgen, uitwisschen; elimintitie, f. de ut stooting, verbanning; uitdelging, verwijdering; inz. in de algebra: het verdrijven van
eene in onderscheidene vergelijkingen voorkomende grootheid; Chin, de afstooting van
verstorvene deden ; de doorschrapping uit
lijsten, inz. van de bezoldigden of verban

-ne.
eliquéren, lat. (eliquãre), vloeibaar maken, smelten ; louteren ; eliqLthtie , f. de
smelting, het vloeibaar maken ; de loutering.
Elisie, f., z. ond. elidéren.

Elite, f. 11., de keur, kern, bloem, het
uitgelezene gedeelte, h. v. van een leger;
e li ten, pl., uitgelezene soldaten, keursoldaten eene keurbende.

Elixir, lb (mid. lat. elivirium, volgens

Lémeri afgeleid van e2kein, aftrekken, of
van ale'xein, hulp toebrengen; en volgens
J a m e 5 V. h. arab. al-ehir, hetwelk scheikunde beteekent (als omuit te drukken,
dat het geneesmiddel scheikundig is toebereid), eene, oplossing van verschillende
zelfstandigheden in alkohol, cane zamen
cstelde alkoholisehe tinctuur; tot dc 1)ekendsie elixirs behooren Hoffmann's en
Stoughton's maagelixir en Hailer's zuurelixir; elixãtie, f. (v. el'ixãre, in water laten
koken). z. v. a. afkooksel, maar alleen gebruikelijk voordat, hetwelk men bereidt met
het doel om twee voortbrengselen teverkrij
het eene vast gekookt, hetandcre vloei--gen,
baar; elixivãtie, f. de uitlooging.
Elizabeth en Elize, hebi'. vrouwenn. : de
godgewijde, of God heeft gezworen.
Elleriáansche of Ronsciorfer secte, een
aanhang v. dweepers, die de burgemeester
Elias Eller te lionsdorf in het groothertogdom Berg sedert 1726 om zich verzamelde; zij noemden zich Sionieten,
Eller heette Sionsvader, zijne vrouw Sionsmoeder, en de zoon, die de laatste in 1734
baarde, werd de zone Gods betiteld. Deze
secte, die gevaarlijke leden telde, werd na
1750 door de regering uiteen gedreven.
Ellips of ellipsis, i. gr. (élléipsis, v. alle'ipein, uitlaten, ontbreken) , Gram. , de
weglating of uitlating v. een woord, dat tot
de spraakkunstige volledigheid van den zin
er. bij gedacht moet morden, het tegendeel
vanple o n a s m us ; Geom., een langwerpig
rond, dwarssnede, cane der drie kegeisneden , die ontstaat , als men eenen kegel
schuins doorsnijdt, zoodanig, dat het verlengde der doorsnede het grondvlak ontmoet; Muz., het overslaan van de oplossing
eener dissonantie, door terstond een
ander accoord te doen volgen; ellipsimber ,, m. eene holgehogene ellips, ecne
kromme lijn van dubbele kromming,
in welke zich, wanneer een loodregte cy
under : met cirkelvormig grondvlak door
eenen hol gaat, zonder dat de as des
cylinders door het middelpunt des bols
loopt, deze beide vlakken snijden; ellipsogreaph, m. een werktuig ter beschrijving
eener ellips; ellipsoide, f. een ligehaam,
dat door de omwenteling eener ellips om
hare as wordt voortgebragt (juister zegt
men elliptische spbeerctde) ; elliptisch,
bij wijze van uitlating; langw e rpig rond;
ellipticiteit, f. het quotient, dat verkregen
wordt, wanneer men het verschil der beide
assen eener chips of caner ellipsiide door
de groote as deelt; ellipticiteit der aarde,
de afplatting der aarde; elliptische hpo-

-

thése, F. het aannemen van de beweging der
planeten in ellipsen.
El1ychnum, D. gr., cane pit in lampen.

Elmusvuur of Elmsvuur [St.], fr. feu
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St. Elme (ontstaan uit Helcensvuur,
en Pollux), een electrisch verschjnsel in de gedaante van ruischende
v1arnme1jes, die men hij zware onwers1ucht
soms aan hooge , inz. spitse voorwerpen, b. v.
scheepsmasten , torenspitsen, enz. bespeurt.
Eloãh, m., en pl. elohJm, God, fleer, de
Iiebr. naam van God.

ebudéren, lat. (elud?re) , behendig afwenden , ontwijken, verijdelen, ontgaan
ontduiken, krachteloos maken; ook misbeiden, foppen; ebûsie, f. de verijdeling, uitwijking; het om den tuin leiden, de uitvluf-t,
misleiding, streek of treek; ebusief, verijdelend, ontwijkend; verdraaijend; eiusörisch,
bedriegelijk, vcrgeefsch, vruchteloos.
Elul, m. hehr. . de Me maand v. L. burgerlijke, de 1 2de v. h. godsdienstjaar der
joden ,met een gedeelte van augustus en
september overeen komende (elul beteekent ook nietig, V. d. wortel alal).
Eiusie , ebusief, enz., z. oud. eiudren.

vgl. Castor

elocéren, lat. (elocãre), verhuren; een
uitzet geven; elocãtie, f. de verhuring, verpachting; het uitzet eener dochter.
Elocutie, f. lat. (elocutlo), de uitdrukking. uitspraak, voordrat des redenaars, de
uitvoering der gedachten ; \velbcspraakt-

heid, weisprekeridheid.
Elödes , gr. Med. (v. élos, moeras), de
Ouden verstonden onder dezen naam eene
zeer zware aanhoudende koorts, van den
beginne af met sterk zweet verbonden
zweetkoorts.
elogYurn, n. lat., eig. de uitspraak; he
opschrift, b. v. op grafteekens; doorgaans
z. v. a. het fr. eloge (spr. eloij'), f. de lofrede, lofspraak, loftuiging, het lofschrift,
de lof; elogiást, m. een lofredenaar; een
overdrijvend lofverspiller, vleijer.
elongéren. nw lat. (v. longus, a, urn),
verlengen, langer maken, uitrekken; elongtie, f. de verlenging, uitrekking; Astr.,
de uitwijking. afstandshoek, de hock, onder
welken men den afstand eener planeet van
de zon ziet, over gebragt tot het vlak der

eclijitica.
eloquent, lat. (el6quens) en fr. (spr.
elokdng), welbespraakt, weisprekend; Cloquéntia, f. (lat eloquentiá, fr eloquence,
spr. eiokdngs' ), dc w eisprekendheid.
Eboy z. Ebigius.
Elpenbeen ( oudd. helpitantesbein),

de lange slagtandcn van den olifant,
waarvan het beste uit 0. Indië komt,
het ivoor. Ook de tanden van andere dieren, h. v. van den walrus of de opgedolvene
overbljfsels van den mammoeth en andere
g rooterc dieren komen in den handel onder
dien naam voor. Door het elpenbeen in eerie
geslôtene ruimte te verkoleri, verkrjt men
het zoofrenoemde gebrand elpenbeen, dat
reeds door Apelics als verwstofwerd aangevend en nu onder den naam van k e u 1 s c h
z w a r t bekend is, maar uit andere beenderen wordt bereid. Verkoolt men het el-penbeen in open vaten, dan verkrijgt- men uitgebrand elpenbeen, dat lot het glanzen der

metalen gebruikt wordt.
e1ucidéren nw lat. (v. luIdus, a, urn,
helder), ophelderen, verklaren, toelichten;
ebucidtitie , f. de toelichting, verklaring,
opheldering.
elucubréren, lat. (elucubrãre), hij lampof kaarslicht bearheiden, des nachts hewerken; ebucubrãtie, f. eene geleerde, deels
nacbtelijke bearheiding, naclitwerk; z. incubratie.
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Elutriãtie , f. nw lat. (v. elutriãre, uit

het eene vat in het andere gieten), Chem .,
de doorzijging, heldermaking, klaring.
Elwin, z. Aiwin.
Eiwire, Eivire, Ehnire,

vrouwenn. : de

verhevene.
EIysum, n. gr. (ëlsion) of de elysé-.

e1yssche) velden, naar de beschrijving der oudste dichters: het land of
het verblijf der zaligen, dehemel der Otiden; oneig. een land, een oord vol genieting,
verrukkelijk verblijf; elysesohe velden
( c/ramp elyse'es ofelyüens) is ook de naam
van eene geliefkoosde wandelplaats te Parijs; ebsisch, bekoorlijk, heerlijk, vreugderijk, genotvol, hemeisch.
sche (beter

Eiytratësia , 1'. gr. (v. el5tron , hulsel,

scheede), Med., liet ontbreken van de opening der scheede; ebytrïtis, f. ontsteking der
scheede; eiytroblernorrhana,f. slijmvloed uit
de scheede; ebytrocëie, f. de scheedebreuk;
eiytróncus , to. dc zwelling der scheede,

bet scheedegezwel ; eiytrophma, n. een
vleeschuitwas der scheede; ebytroptösis, f.
de uitzakkin g der scheede; elytrorragie, f.
de bloedvliet uit de scheede.
Elzeviers, pl., benaming van zeer schoone
voortbrengselen der drukpers v. Elzevier
( een beroemd Amsterdamsch en Leidsch
boekdrukkersgeslaclit der 1 7de eeuw), grootendeels klassieke werken, die door geheel
Europa zeer gezocht waren en het hier en
1

daar nog zijn.
emaceréren, lat. (ernacerãre), ontmer
emacerãtie,-geln,afmtuihore;

L de vermagering, uittering, ontmergeling,
afmatting.
emaciéren, lat. (ernaciäre), vermageren,
emaciãtie, f. vermagering.
Email, n. fr. (spr. eincuij, afkomstig v.
smelten; it. smalto), glas, of eene in het
vuur ligt vloeibare kiezeizure verbinding,
die door bijvoeging van tin en lood ondoorschijnend gemaakt en door smelting op porselein, metaal enz. wordt aangebragt, smelt
(smalt, smout), srneltglas, brandverw, glazuur; oneig. verscheidenheid v. bloemen
kleuren ; emailleren, met email overdekken , versieren , brandschilderen , met
minerale kleuren beleggen ; emailieur,
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m. een smeitwerker; emaillüre, F. smeltwerk.
Einanatie, z. ond. emaneren.
emancipéren , lat. (ernancipäre ; vgL
mancipium), vrijmaken, vrijlaten, van lijfeigenschap, voogdijschap, vaderlijke magt
vrijspreken voor mondig verklaren; gelijke
regten geven; van de burgerlijke of kerke
lijke beperkingen ontheffen: zich einanciperen, zich van alle beperkingen of be!emmeringen der vrijheid ontdoen, zich te veel
veroorloven, zich vermeten ; emancipatie,
f. emancipatie, handligting) , de vrijlating,
het ontslag der slaven uit de lijfcige n
schap , en der kïnderen uit de magt des
vaders of des voogds ; de mondigverkla
ring, vrijlating, toekenning van gelijke regten; emancipator, m. bevrijdcr 1 vrijlater,
vei'losser.
eznanéren, lat. (emanaTe), uitvloeijen,
uitgaan ; afkomstig zijn ; doen uitgaan
emanãtie, f. de uitvloeijing, het uitstroome b. v. van zeer fijne, van de ligclamen
a fgezonderde deeltjes , zooals retikdeeltjes
enz., Theol., de uitgang des Woords v. d.
Vader; Jur., het afkondigen, bekend maken b. v. van eene verordening; het ernanatie- ofemissiesysteem, de uitvloeijings
leer, de leer van de uitvloeijing aller dingen
uit een hoogste eerste Wezen, naar bet
indisch, perzisch en egyptiseh godsdienststelsel; de emanatie -leer, in de dir. dogmatiek, de leer, naar welke de Zoon en de
IL Geest uitvloeisels v. d. Vader zijn; Phys.,
de liehtuitstroomingsleer van Newton,
volgens welke dc lichtstralen uitvloeijende
deeltjes uit lichtende ligehamen zijn.
Emanuel , Ernmanuël , beter Irnrnanuel . God met ons.
ernarginéren , lat. (ernarginãre , vgl.
margo), uitranden ; geërnargineerd, Bot.,
uitgerand (van de kroonbiaderen der
sehermdragende Planten).
ernballéren, fr. (slr. angb—), pakken,
inpakken , omwikkelen , in balen doen
ernballéring , de inpakking, omwikkeling,
emballage , f. (spr. ançjbaldazj'), het inpakken der waren ; datgene wat tot inpak
king dient, pakdoek ; ook het pak- of bindloon; emballeur, m. de inpakker, pakker.
Embarcadero , m. sp. , eene kleine zeehaven of landingplaats, die tot haven
dient van eene dieper landwaarts liggende
handeistad.
Ernbardar-hasch , m. perz., de eerste
opzigter over de koninklijke voorraadsehu
in Perzië.
-ren
Embargo , n. sp. (verwant met het duitsehe bergen voor insluiten ; vgl. ook het
sp. banga, steile oever- of berghelling,
en ernbargar ,, belenmeren , versperren),
het beslag of arrest op de in eene haven
liggende schepen , de havenversperring
of het sluiten der haven.
n

embarilléren fr. (spr. angbarieij_
vgl. baril) , in fust , in vaten pakken;
embarillage , f. (spr. —dazj'), het pakken van buskruid en kogels in vateis.
embarquéren, fr. (ernbarquer, spr.,angbark—; vgl. bark), insehepen, scheep
brengen, laden, aan boord brengen ; embarquernent , n. (spr. angbark'mcIng), de
inscheping, lading der waren.
Embarras, ii. (spr. angbard), de verwarring zwarigheid , verlegenheid , heklemdheid , belemmering . het gedrang
(le hindernis; embari-as de ricliesse (spr. risje'ss'), verlegenheid uit overvloed ; em barrasséren , verwarren , in verlegenheid
I)rengen, verlegen maken, ophouden, verhinderen ; embarrassánt , lastig, bezwaarlijk, hinderlijk, belemmerend, in verlegenheid brengend.
Embarren , pl. (turk. arnbdr, embdr.
nw gr. ampdri, pakhuis, magazijn , v. b.
arab. ambuir, als pl. v. nibi-, pakzolder,
en (lit v. nabara , opboopen) , in Petersburg zekere voorraadshuizen , inz. voor
hennip.
embauchéren , fr. (spr. angboosj—),
een' knecht te werk stellen ; iemand met
list aanwerven , soldaat maken ; embaucheur , m. een listig verver, zielverkooper.
ernbeguinéren, fr. (spr. anybeghI-),
het hoofd oniwikkelen; iemand iets in
het hoofd brengen , voor iets geheel innemen ; eene dwaze liefde opvatten.
embellisséren , f1'. (embeilir ; spr. angbelliess—), verfraaijen, opsieren, schooner
maken ; embellissement , n. (spr. augbelliess'mdng), de verfraaijing, versiering,
optOoijínp-.
Embergans , f. (eng. embergoose ; op
de Faroër-eilanden imbrirn) , eene soort
van wilde ganzen op de schotsehe eilanden.
Emberiza, pl. ]N. H., eene vogelsoort, tot
de familie der kegelhekken b(Ahoorende.
Embiëma, n. gr., eig. ingelegd werk,
sieraad ; kenteeken (b. v. de nil is het
en ) blema van Minerva) , een zinnebeeld;
emblemátisch , zinnebeeldig ; embleinatisren , door zinnebeelden voorstellen.
Emboiteznent , n. fr. (spr. angboat'rndng;
v. boite, doos), de ineensehuiving. in elkander passing ; Log., de ingewikkeldheid
van den stijl, waarbij de eene zin als het
ware in den anderen is ingesehoven.
,

;

Ernbolismus , in. gr., z. v. a. interca-

latie (z. a.).
Emb5Ius, m. gr., de kok of stempel
( in spuiten en luelitpompen).
Embonpoint, n. fr. (spr. angbongpoding) staat des ligehaams van menschen of dieren , bij welke de hoeveellicid vet geëvenredigd is aan den omvang
en de gestalte , de lijviglieid , gezetheid , ,
gevuldheid des ligchaams , bet voorko
men van gezondheid en kracht.
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Embouchement, n. fr. (spr. angboesj'
rndng) of embouchure, 1 (spr. ang-

ging der vrucht door haken , de gehoortehuip ; embryûlcus, in. bet daartoe
dienend instrument.
embusquéren [ ich ] , ft. (spr. augbuusk—, gevormd van liet duitsche b o s cj,
b ij s eb , vgl. bosquet) , zich in eene hjn
(lerlaag leggen oin op den vijand te beren ; embuscáde , C de hinderlaag.
emendéren , lat. (emeniläre) , vcrbete
regt brengen ; emendatTo , f. de-rent
verbetering van geschriften , teregtbrenging van bijzondere plaatseii in geschriften ; emencliitor iii. de in orde brenger,
verbeteraar ; eménde, f. mid. lat. (einenda),
eene geldboete , wegens eene begane wederregtelijke handeling betaald ter vernijdirig van grooter nadeel.
Emerentia, vrouwenn. : de verdienstelijke.
emerérefl lat. (ensenri) , uitdienen,
zich verdienstelijk maken ; emertus, ni.
een uitgediende, van de dienst ontsiagenc;

boeijiur') , de nionclitig , nionci , uit. en
instroomingsplaats van eene rivier ; de
mond van een kanon ; het mondstuk
blaasgat van eene Iluit , een' waidhoorn
enz. ; de uitgang van een' hollen weg
enz. ; eene goede embouchure hebben,
een blaasinstruinent wel weten aan den
mond te zetten, zuiver en liefelijk bla-

zen.
embourséren, fr. (spr. angboers—)

in de beurs , den zak steken , zakken;
embranchéren, fr. (spr. angbrangsj—),
vertakken , ineen vlechten; Arch., balken
en sparren niet elkander verbinden , in
elkander laten , inkepen ; embranche
ment , n. (spr. angbrangsj'rndng), de vertakking, doorviecliting; de verbinding der
balken en sparren.
Embrahor, m. de opperstalmeester van
den turkschen keizer.
embraséren , fr. (embraser , spr. wigbraz—) , aansteken, in brand steken ; embrasûre , het schietgat in eenen vestingmuur ; de schuinsche uAtwerking eener
deur- of vensteropening , vensterindieping
embrasséren, fr. (embrasser, spr. ang
brass—), omarmen, omhelzen, omvatten,
omvangen ; embrassáde , f. of embrasse
ment, n. (spr. angbrass'rnclng), dc omar-

-

ming, omhelzing.
Embrocãtie, f. uw lat. (v. li. gr. embrec/tein bevoclitigen), Med., de inwrij ving eener artsenij, het dropbad.
embrochéren , fr. (spr. anbroij—),
aan het spit steken; aan den degen rijgen , doorboren , doorsteken.
embrouilléren , fr. (spr. angbroeilj—,
vgl. brouilléren), verwarren, in wanorde
of verwarring brengen ; geëmbrouilleerd,
verward, ingewikkeld ; embrouillement,
D. (spr. angbroeilj'mdng), de verwarring.
embrunéren, fr. (embrunir, spr. any—),
Piet., bruinen, donker houden, met donkcre verw overdekken ; niet der tijd zwart

worden.

Embryo , n. gr. (enibrjon , v. brfrmn,
ontspringen, kiemen), eene dier- of menscherikiem , eene nog onrijpe 1ichaanisvrucht, de vrucht in cle baarmoeder gedurende de 4 eerste maanden der zwangerheid ; z. v. a. liet lat. f ce t u s ; kiem
der planten ; embryographie of embryologe, f. de beschrijving of de leer der
ligchaamsvrucht ; embryothlAstes , pl.,
werktuigen , die de vrucht in de baarmoeder verdeelen om haar te ontlasten
embryotonie, f. het dooden der ligchaarnsvrucht; . embryothlávis, het verbrokke
len van de vrucht in den moederbuik;
embryotoniie , f. het stuk snijden , de
verdecling of Jacking der vrucht; embryul
cie f. de leer van de te voorschijn bren-

een oud-ambtenaar, rustend ambtenaar,
predikant met behoud der jaarwedde
iemand emeritéren of pro emerito verklaren , hem voor uitgediend , voor der
ambtsrust waardig verklaren , van verderen arnbtsarbeid ontslaan.
emergéreri , lat. (emergre), opduiken,
opkomen ; beroemd worden , zich onderscheiden ; emérgens novum , n. Jur., eene
zich vooidoende nieuwe omstandigheid;
emergéntie, f. nw lat. , het opduiken,
opstijgen , boven komen uit liet water,
het beroemd worden ; emérsie , f. Astr.,
het te voorschijn treden eener planeet uit
de schaduw eener andere , het oogenblik,
waarop die uitgang plaats heeft; ook liet
zigtbaar worden eener ster (vgl. im
mersie) ; luctor et einergo , z. lucteren.
emerveilléren , fr. (spr. —weij—), verwonderen , verbazen ; gemervei11eerd,

verwonderd , verbaasd, verstomd.
Emsis . f. gr. Med., het braken ; eme51e, f. de neiging toL braken; emésma,
n. het uitgebraakte ; emetatrophie , f. de
uittering , door aanhoudend braken ont
staan ; emetcum , n., pl. emetca , ccii
braakmiddel ; emetine , £ een plantaar
dig alkali door Pelletier in den braakwortel (ipecacuanlia) ontdekt, waaraan
deze hare brakingwekkende eigenschap te
danken heeft ; emétisch , braking verwek
kend ; om te braken ; emetocathársis ,
f. de ontlasting naar boven en beneden;
braken en purgeren te gelijk ; emetocathastica, pl., middelen, die te gelijk
braken en purgercn bevorderen ; emetologic , f. de leer der braakmiddelen;
emetomanie, F. braakwoede, eene Le groote
zucht tot liet bezigen van braakmjddelen ; emetophebre, £ vrees voor braakmid
delen.
Emeu,

fl1.

N. H., de nieuwhollandsclie
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ook to u v o u (spr.

EMPECHEI&EN. .
toei-

joe) gehecten.
. Emeute , f.'

fr.. , de oploop, opstand,

dreigende volksbeweging , oproer , mul
-terij.
Emgálo , m. N. H. , liet aethiopische
zwijn (sus aetliiopicus).
Emioátie, f. lat. (v. emicáre), het uitspringen, uitsteken; vonkenwerp en.
emigréren, lat. (emigräre, fr. em•I rer),
naar elders trekken, het land verlate n , uit
verhuizen; emigránt, m. een naar-wijken,
elders trekkende, vlugtende ,' z. v. a. emigré , fr., 'pl. émigrés , een uitgewekene,
vlr gteling, die vrijwillig zijn vaderland
verlaat om vervolging of onderdrukking te
ontgaan; emigratie, £ de uitwijking, eerlat g van het `aderland; emigratie c, od cta^
g e b odene, gedwongene uitwijking; em. vo
luntaria, vrijwillige
g uitwijking.
J g.
Emiliaan , n. eene aardsoort, in 1810
door Dröse te Gotha ontdekt, en die dc eigenschap van porselein en aardewerk heeft.
E=nilius, fr. Emile, v. h. lat. Aemilius,
(z. a.).
eminéren, lat .(eminére), uitsteken, hoven uitsteken; eminént . uitstekend, uitkomend ; voortreffelijk , uitstekend , onder
(lat. eminentia),-scheidn;mét,f.
de verhevenheid b. v. van een been; voortreffelijkheid, vérhevenheid, sedert de 7de
eeuw een titel der bisschoppen, en sedert
1627 die der kardinalen, aan wie paus Urbanus VIII dien schonk; ook de titel der

geestelijke keurvorsten.
Eminnut-basehi , m. de tweede opziener over de keuken des turkschen kei zets.
Emir, m. arab.

(emir, d. i. de bevelende,
V. amara, bevelen) , een arabisch vorst,
krijgsbevelhebber en stadhouder in eene
veroverde. provincie; in Turkije een eeretitel , dien Muhameds afstammelingen voeren; ook dragen sommige ambtenaren dien
titel: emir-achor, de stalmeester des sul tans; emir-alem; zijn tulbanddrager wanneer hij te veld trekt; — emir al-mumenin , beheerscher der . geloovigen , een
titel der khalifen , liet gerst door khalif
-

.

Omar aangenomen ; emir hagschtji, m.-de.
aanvoerder der pelgrims of mekkasche karavanen, pascha van Damascus.
emittéren , lat . (ernittére), uitzenden,
doen uitgaan ; emissa mane , Jur., met
toegereikte hand, met handslag; emissarius, of fr.. ensissaire (spr. erniessèr'),
m. een afgezondene , -zendeling , kond
geheime bode; ook een atici--schaper,
dingskanaal, eene inrigting tot ontlasting.
eener beslotene w ater massa ; emissie , t:
de uitzending; uitvloeijing.
Emma- (oudd. ook Imma , veelligt v.
i m m e, eene bij) en Emmelina, vrouwean.: de vlijtige; bedrijvige , huiselij-

ke; Emmerik, mansn., de werkzame, vlij
-tige.
emmegasinéren, - fr. (spr. amaglsazi—),
in een magazijn of pakhuis brengen, opzolderen , bewaren; eminagasinagie, f.
(spr. — ndazj'), de bewaring in het maga z n; liet bergloon, leggeld of de pakhuishur ; e agasineur, m. de voorraad.
verzamelaar , opzolderaar.
Emmanchement, n. fr. (spr. amangsj'
maag), eig. liet zetten van een heft of
steel aan een werktuig; Pict., liet aan
-voegndr
leden- aan den romp.
Emmanuel, z. Emanuel ; Emmelina,
z. Emma.
Emmeniagoga, gew. maar niet zoo
goed e m ni e n a g o g a, pl. gr. (v. emmenz
os,. maandelijksch), Med., geneesmiddelen,
ter bevorder ing van de maandelijksche
zuivering; emmenialogie, f. de leer der
maandelíjksclie zuivering.
emmeubléren , fr. (spr. arneu—; vgl.
meubel), van huisraad voorzien ; emmeublement , n. (spr. — rang), het kamer
huisraad , beter ameuble--gercdshap,
ment.
emolliéren, lat. (emollire), zacht maken , week maken, verzachten ; emolliens,
n. iets weekmakends, verzachtends ; pl .
emollientla, . veekmakende middelen.
Emolumént, n. lat. (emoluméntum),
het voordeel, gewin, baat; ambtsvoor -•
deel; bezoldiging, - tiactement; toevallig
voordeel boven het bepaalde dienstloon,
bij-inkomsten , nevenvoordeelen , . buiten kans l es.
Emotie. f. nw_ lat. (v. emovére), hevige gemoedsbeweging, aandoening, ontroering, .opwelling, opbruising; ook volks
gisting.
-opstand,
Emouchétten , pl. fr. (spr. emoes] ) ,
vliegennetten over paarden ; emouchoir,
m. (spr. emoesjoár) , vliegenwaaijer.
. emovéren, lat. (emovére) ., wegdoen,
ter zijde leggen.
empailléren , fr. (spr. angpa j—, van
paille, stroo), met stroo omwikkelen, op-

•

vullen.
empaléren , fr. (spr. angp—) , eengin
paal. insteken; spietsen.
. empaquetéren, fr. (spr. angpak'— vgl.
p a.q u e t), inpakken, zamen pakken, om
.

-wikeln.
Empásma, n. gr. (v. ernpdssein, in

strooipoeder.
-stroijen),Md.
Eu;pátement, n. fr. (spr. angpaat'mang)
of impastéring (z. a.), Piet. , het lijvige
of vette opdragen der verwen ; bij gravéurs:
de zachte ineensmelting der strepen en
punten.
empêcheren , fr. (spr. ángpésj ), verhinderen, beletten , ophouden ; empêchement, n. (spr. —maag), liet beletsel,
de verhindering , hindernis.
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Empecinado [el]. sp., eig. dé bepikte.

toesmerend ; emplasticum ; n. een smeer

bijnaam van den moedigen verdediger der
Cortes, Juan Martin, die zich in 1808
aan het hoofd cener bende Guerillas
stelde, later veldmaarschalk werd en in
1825 werd gehangen.
Emphasis of ernpháse , f. gr. , de nadruk in het spreken of lezen , bijzondere
klem op sommige woorden en plaatsen;
emphátisch, nadrukkelijk , klemmend ,
krachtig.
emphráctisch , gr. (van einphrássein ,

-midel,vrstopng .
Emplástrum , n. lat. (v. h. gr. émplas-

verstoppen), Med. ^ verstoppend ; emphracticum , n. een verstoppend middel ; emphraxis, f. de verstopping der vaten, in-

gewanden.
Emphyséma,

tron, 1. émplaston, v. emplássein, in-

smeren), eene pleister, wondpleister; emplastrum adhaesivzcns, eene hechtpleister;
e. anglicanum, engelsche pleister ; e. attractivum, eene trekpleister, e. cephalicum , eene hoofdpleister ; e. consul idans ,
Bene heelpleister; e. defensivum, eene
verdeelende pleister ; e. diachylon simplex, eenvoudige loodpleister; emplastréren, lat. (ernplastrare), griffelen, en-

ten, oculeren (z. a.) ; emplastrátie , f.
de gritreling, enting.

Emplette, f, fr. (spr. angplétt') , de

n. gr. Med., liet wind-

of luchtgezwel; emphysematïcae variólae
pl. lat., de windpokken.
Emphyteusis of emphyteuse, f. gr.
(v. empltyteuein, inplanten), Jur., eerre
soort van erfpacht , waardoor iemand het
vruchtgebruik van een stuk gronds heeft,
met het refit dat te vervreemden en te
vermaken tegen Bene jaarlijksche opbrengst aan den eigenaar; ook de bevoegdverklaring tot het vruchtgebruik v.
een stuk gronds ; emphyteutisch contract, n. zulk een eripachtverdrag ; emphyteuta , m. de erfpachter.

Empirance , f. fr. (spr. angpiráns', v.
verergeren , v. pire , erger), de
afnerning, het slechter worden der waren;
de waardevermindering der munten ; de
empirer,

scheepsschade.
Empirie, f. gr. (empeirla) , de ervaring , ondervinding, ervaringsleer , het
weten en kennen uit de ondervinding;
empiricus , m. een ervaringsgeleerde ;
inz. een ervaringsarts , d. i. zulk een,
die, uit gebrek aan theoretische medische kennis , slechts middelen voorschrijft,
welke het volksgeloof of eenzijdige waar
tegen deze en gene kwalen als-nemig
heilzaam aanwiist; empirisch, op ervaring gegrond , van de ondervinding afhangend; empir-Ische wetenschappen ,
zulke wetenschappen, die hoofdzakelijk
op de waarneming en verzameling van het
werkelijk gebeurde, het waargenomene berusten , b. v. ' geschiedenis , natuurkunde
enz. ; empirismus, n. eene enkel op ondervindingen gegronde- kennis, eene wijze
van denken, van behandelen, die alleen
de ervaring tot rigtsnoer neemt , die den
grondslag van alle weten in de ervaring
zoekt; empirist, m. een ervaringswijze,
een leeraar, die het empirismus voorstaat.
emplacéren , fr. (spr. angplas— ; vgl.
placéren), aanstellen, aanwenden ; emplacement, H. (spr. — maag), de aan
cie plaats , bouwgrond, geschikte-steling;
plaats voor een gebouw, een' tuin enz.
emplástisch , gr. Med. , verstoppend,

koop, inkoop eener waar; het ingekochte;
emplettes maken, inkoopen.
Emploi, n. fr. (spr. aizgploá),

eig. het

gebruik, de aanwending; van daar het aan
geldsom ; de aanstelling,-legnr
dienst, verzorging, post, bediening, het
ambt ; de rol in liet schouwspel ; employeren (spr. angploaj—) , aanwenden,
tot iets besteden, aanleggen; aanstellen,
verzorgen ; .een employé of geëmployeerde m. een aangestelde, ambtenaar, onder
-beamt.
empluméren, fr. (spr. angpl—), van
vederen of pennen voorzien (een klavier).
empneumatósis, f. gr., z. v. a. emphysema; ook inblazing der lucht.
empochéren, fr. (spr. angposj--), in
den zak steken , zakken.
Empois , m. fr. (spr. ang poá), stijfsel,

stijfselpap.
Empolocratie , f, gr. (v. empole,

koop -

waren) , de handelsbeheersching, han
-delshrcapij.
Emporium, n. lat. (v. h. gr. empórion),

eene handelplaats, stapelplaats, markt
jus emporii , z. ond. jus.
-plats;
emporph'risch, gr., iets purperkleurigs ; met purper bekleed.
emportéren,

fr. (emporter, spr. angp—),

Mil., in- of wegnemen , veroveren ; zich
emportéren , zich driftig maken , uitvaren, opvliegen; geëmporteerd, driftig, in
toorn ontstoken ; emportement, n. (spr.
annport'máng) , het opbruisen, uitvaren,
de drift, toorn, vervoering, haasti {,heil,
onstuimigheid , opvliegendheid; emportéring, f. de inneming, verovering.
empotéren, fr. (v. pot, pot, kan), in

den pot leggen, inmaken.
empótisch , gr. (émpotos), drinkbaar.
Empouille , f. fr, (spr. angpoei j'), het
nog te veld staande koren.
empráctisch,

gr. (émpraktos) , werk-

zaam , krachtig , afdoend.
Empreinte, I.

fr. (spr. aug--),

de in-

dr uk.. afdruk, stempel.
Emprésis, f. gr., het ontsteken, ver branden.
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empresséren [zich] , fr. (s'enapresser,
spr. ang--), zich beijveren , haasten, zijn

lijkheid of het regtmatig bezit des verkoopers; emtrix, f. de koopster.
Emulsie, f. nw. lat. (v. emulgére, uit ofafinelken ), plantenmelk, zaadmelk, melk
verbinding van olicachtil;e,en slij--achtige
mige stoffen met water, b; v. amandelmelk,
als koeldrank; emulsíne, f. de amandelmelkstof.
Emunctoria, pl. lat. (v. emungére, uit munten) , Med., afvoerende vaten, reeni
gende organen, b. v. de neusgaten.
Emund.antia , pl. lat. (v. emundáre,
reinigen), Med., "uitwendige, tot reiniging
van wonden en verzweringen dienende midmiddelen: emundatie, f. de reiniging.
emunitas, f. nw lat., bevrijding, ontslag,
voorregt enz. der geestelijken ; emunitas
regie, een koninklijke vrijbrief.
Emuscátie, f. lat., het wegnemen van het
mos aan de boomen.
emydosaurisch, gr. N. H., schildpad- en
hagedisachtig.
Emys, f. gr., N. H., de zoetwaterschildpad.
en— of (vóór lapletters) em— , gr. ,
z.v.a.; hetfr. en, em (spr. ang), een voorzetsel
in vele zamenstellingen, beteekenende in
het algemeen i n ; en abondance (spr. ang
abongdángs'), in overvloed.
Enact, n. nw lat., de verordening, het
besluit; enactief, verordend, bepaald; ver
enactor, m. de verordenaar, ver -orden;
-rigte.
enaërisch , gr., luchtvormig, luchtkleu-
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best doen, streven ,, volijverig . zijn; geempresseerd, volijverig; , bedrijvig, vol
haast , druk bezig ; empressement , n.
.(spr. angpress'máng), de ijver, aandrang,
bedrijvigheid, werkzaamheid, dienstijver,
opmerkzaamheid.
emprisonnéren, fr. (spr. angpriz—, vgl.
prison) , in hechtenis nemen , gevangen
zetten.
emprosthisch. gr. (empprosthen), voor,
van voren , vooraan zich bevindende;
emprosthocystósis, f. de uitzakking v. h.
borstbeen of der ruggegraat ; emprostho tonie , of emprosthotonus , m. gr. Med.,

de krampachtige zamentrekking des ligchaams naar voren.
Emprunt , n. fr. (spr. angpruing ), een
geleend voorwerp, eene leening; emprunt
force, eene gedwongene leening.
Empsalmist, m. gr., de arts, die door
enkel toespreken wil genezen.
Empsychósis, f. gr., eig. bezieling; de
vermeende zielsverhuizing; empsychisch,
bezield.
Empusa of empüse, f. gr. Myth., een
door Hecate gezonden nachtspook, dat in
verscheidene gestalten verscheen ; ook
dans op een been.
Empyëma, n. gr. (v. .pyon, etter),
Med. , eene inwendige ettering, inz. de
etterborst , borstverzwering, longverettering ; empyësis , f. de vorming van een
ettergezwel ; empyésis ocu' li, lat., het etteroog ; empyucële, f. gr., eene etterbreuk,
eene verettering in den balzak; empyoanphálos , m. een ettergezwel aan den navel.
Empyrëum , n. (v. h. gr. empyros, in
vlam staand, brandend), de vuurhemel ,
de verblijfplaats der gelukzaligenn ; empyrëïsch , hennelsch ; empyreuma, n. de

brandige reuk of smaak, de aangebrande
smaak aan spijzen , het brandige, de brandigheid ; empyreumatisch , brandig,
brandigriekend ; empyrie , f. het waar
uit het offervuur; empyrósis, f.-zegn
de brand , verbranding.
unto, f. lat. Jur.,, de koop, aankoop; emto conimentitia of e.imagirarza, een schijn
e. spel of seem, een koop op goede ver--kop;.
wachting b. v. van halmen en booroen vóór
de rijpheid der vrucht; eper aversvónem, een
gezamentlijke koop, alles dooreen, bij de
roest; e. restrictiva, een bepaalde of afgemeten koop, waarbij het te veel den verkooper, het te kort den kooper te goed komt;
e. et venditío in en sine scriptis, koop en
verkoop met en zonder schriftelijk verdrag;
emtiónis jure, naar het koopregt; emtiánis
Zege, naar de koopvoorwaarde; emtor, m.
de kooper; emtor bonae fidéï, een kooper
te goeder trouw, in vertrouwen op de eer-

riu.
Enaemon, n. gr. (enaimon, v. halma,

bloed), Med. , .een middel tegen bloedingen, bloedstelpend middel ; ensemisch,
bloedig; met bloed voorzien; bloedstelpend.
Eneeorëma , m. gr. Med. , een urin-

wolkje, een in de pis drijvend wolkje.
Enakskinderen, menschen van reusach
tige gestalte, zoo geheeten naar de kinderen E n a k s, die in de boeken van Mozes
en Josua vermeld worden.
Enalláge, f. gr. Gram., de verwisseling
van het eene woord met het andere, inz. de
verwisseling van rededeelen derzelftle soort
ten opzigte van hunne afstamming of hun
vorm, b. v. van het abstracte substan--ne
tief met het concrete, van den eigennaam
met den soortnaam enz.; ook wel de verandering van het eene rededeel in liet- andere,
b. v. van een zelfstandig in een bijvoeglijk
woord; enállisch, veranderd , omgekeerd ,
verwisseld ; enallostëgisch, met om vele
punten gelegene afdeelingen.
Enamerado, ni. sp., de verliefde.
Enantiodromie en enantiotropie, f. gr.
(v. enantíos, tegenover), het te gernoet loopen, de tegenwekring, het voortdurend tegen elkander werken der dingen, waardoor
het eene ontstaat, terwijl het andere vergaat; enantiolog e, f. de tegensp r aak, te-
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çeiirede; enantiopathie, f., z. v. a. allopathie (z. a.); enantiophanie, f. schijn bare te-

reus, door-Jupiter bij de bestorming van den
Olympus overwonnen, op het eiland Sicilië
neder geworpen en daar met den Etna bedekt. De uitbarstingen van dien volkaan
en de aardbevingen op Sicilië getuigen van
den benaauwden toestand, waarin hij zich.'
daar bevindt.

gciispraak.
Enargïe, f. gr. (endrgeia), z. v. a. evidentie (z. a.).
enarréren , lat. (enarrãre) , verhalen,
vertellen, verklaren; enarrãbel, verhaalbaar, verklaarbaar; enarrãtie, f. de vertel-

hug, het verhaal, de verklaring.
en arriëre, fr. (spr. anarjér'), rugwaarts, achteruit.
Enarthrösis. f. gr. Med., de invoeging of
inlating van een beenderhoofcl in Zijne holte
of -zijn bekken; de diepe geleding.
enástrisch, gr. (v. astër, ster), geste d;
aan den invloed der gesternten blootgesteld.
enâtmisch, gr. (v. atm, damp), dampig, vol dampen.
en attendant, fr. (spr. anattangddng),
ondertusschen, intusschen.
enaudisch, ge. (v. audë, geluid, stem),
stem hebbend, sprekend.
en avant (spr. anawdng) , voorwaarts!
en bas (spr. angbâ), omlaag, beneden;
en blanc (spe. ançjbldng), z. v. a. in bian
Co. Z. ond, Liane; en bloc, hij den hoop, al-

les dooreen (b. v. koopen), bij de roest.
Encablure , I'. fr. (spr. angk—), eene
maat van 120 vadem op zee.
encadréren, fr. (spr. angka—, v g l. ca-

die), in eene lijst zetten, h. v. eene schilderij; ook insluiten, in rij en gelid plaatsen;
encadreaient, n. (spe. —many), de invatting, lijst, rand, het raam.
encagéren, fr. (spr. angkazj— v. cage,
kooi), in eene kooi opsluiten.
Encan, n. fr. (spr. angkdng), verkooping bij opbod, auc tie.
en canaille en encanailleren, z. canaille.
Encânthis, f. gr. (v. kantitIs, ooghoek),
Med., het traankliergezwel; encant/zis inanunatorth , de ontstoken traanheuvel
ftencanthis
scirr/tãsa, het knoestgezwelletje
van den traanheuvel; encant/ils carcinomatösa, de kanker van den traanheuvel.
en carriére, z. carrière.
Encathisma, n. gr. Med., een bad, waarhij men tot aan den navel in het water zit,
het halve bad.
Encauma, rn. gr. (v. Zauma , brand,
kaiein, branden), Med., eig. het ingebran
de; eerie diepe brandende zweer v. h. hoornvlies; encausis, f. het ingebrande; encaustisch, ingebrand; encaustiek, f. of encaustisch schilderwerk; ingebrand schilderwerk met wasverwen (in plaats van oliever
wen), het wasschilderen (z. punisch was).
Enceinte , f. fr. (spr. angséngt'), 3I 11 .,
de wallets met of zonder de buitenvesten,
de gezamentlijke buitenwerken cener vesting-, bij jagers: de ornsluitirig van het wild;
ook de besloten plaats, omheining, omwalling, ringmuur.
Encelàdus, m. gr. Myth., een geduchte
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Encephàlos, in. ofencephu1um, n. (ge.
V. kep/ral, hoof(1), liet hoofdmerg, de hersenen; encephalaigre, l het

enkep/ralos,

hersenlijden , eene ziekelijke aandoening
der hersenen; encephalitis, f. de ontsteking der hersenen; encephalocële, f. da
hersenbreuk; encepha1ophma, a. liet uitwas der hersenen; encephalIsmus, ui. of
encephalologie, f. de leer der hersenen;
encephalogno rn iek , f. de hersenkunde,
schedelleer ; encephalolithyisis , f. eig.
hersenversteening, 8edeeltelijke verharding
der hersenen, vorming van steenen daarin.
enchainéren, fr. (spr. angsjén— ; vgl.

chaine), met elkander verbinden, aaneen
schakelen, aan elkander ketenen; enchainement, 11. (spr. angvjn'mdng), de aaneenschakeling, zainenhang; de reeks.
enchantéren, ft. (enc/rantei, spr. ang.
rja)igt—) hetooveren ; verrukken, irinemen: geinchantecrd, betooverd, verrukt;
enchantement, ii. (spr. angsjangt'mdng),
de hetoovcring verrukking, opgetogenheid.
Encharáxis, f. gr. Chir., de inkerving
der huid, het koppen; encharáctisch, tot
het koppen behoorende.
en chef, Fr. (spr. angsjef; vgl. chef), als
overste of aanvoerder.
Encheirësis, f. gr. (v. enc/reirëin hand
aanleggen, V. cheir, de hand), behandeling,
handgreep, inz. bij het opereren; enchei
ridon ofenchiridion, n. een handboekje.
Enchéleis, f. gr., de aal; enchelden,
Pl., dieren met rolvormig ligchaam; enchelyoldisch , aalvormig ; enchelysömisch,
met aalvormig ligchaam.
Enchère, f. f1-. (spr. angijir'), het ep
, hoogere hod ; encheréren,-bod.ver
encherisséren, overbieden, den prijs verhoogen, duurder maken.
Enchiridion, z. ond. encheiresis.

enchörisch schrift der Egyptenaren',
z. v. a. demotisch schrift (z. a.).
Enchymöma, n. ofenchymösis, f. Med.,
de uitstorting van bloed in het celweefsel;
naar Hippocrates: het vloeijen en verdeelen
der vochten door den omloop in het geheele
ligchaam; het schaamrood worden.
Enclave, f.

fr. (spr. angklaaw'), gebied,

regtsgebied , inz. een door vreemd gebied
ingesloten land, in vreemde landen liggende bezittingen, ingesloten grond, ook enclavures enclavéren, insluiten, met vreemd
gebied omgeven; insluiten, invoegen, miaten, inschieten, inkepen, enz.
Enclsis, f.

gr. (eig. de nanleuning, over-

buiging), in de grieksche taal het terug-
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werpen van het accent eens woords op het
voorgaande woord ; enclitica , f. of enclitisch heet een woord, dat zijn accent op het
voorgaande woord terug werpt.

beroemde mannen (Buffon, Raynal, d'A-

de ingewanden), Med., buik- of ingewandspijn ;
eneceliitis, f. de ontsteking der buiksingewanden, darmontsteking.
Encolpásmus, n. gr., (v. kolpos, scheede)
Med., het inbrengen van heelkundige middelen in de moederschrede.

boek, een woordenboek voor zaakkennis,
woordenboek der zamenleving, der -c o n v e r s a t i e; encyclopeedisch, algemeen wetenschappelijk , een algemeen overzigt der
wetenschappen behelzende of gevende ;
encyclopwdisten , pl. , eig. de bearbeiders
der groote fr. encyclopwdie in de vorige
eeuw; bepaaldeiijl verstaat men onder dien
naam haren uitgever Diderot, en d'A l e mb er t , en die mannen, welke zich in letterkundig opzigt om did beide mannen, en in
maatschappelijk opzigt vooral om den baron
I o l b a c h schaarden ; encyclopeedísmus,
n. de encyclopwdische leervorm, inz. de wijs
grondstellingen en met de aange--geri
nomene godsdienstbegrippen deels strijdige
meeningen der fr. encyclopedisten; encycloposie, f. liet ronddrinken, het rondgaan
v. d. beker.
Endecagoon , en endecasyllabum , z.
tiendecagoon, enz.
Endeixis, f. gr., z. v.a. indicatie (z. a.).
Endemie, f. gr. (v. endëmos, inheemsch,
v. demos, volk), Med., Bene heerschende
landsziekte , inheemsche. plaatselijke, ut
lucht en levenswijs voortkomende ziekte,
onderscheiden van e p i d e mi e (z. a.); endémisch (van ziekten), aan een land of volk
eigen; inheemsch, inlandsch, plaatselijk.
en dépit, z. depit; en depot, z. ond. de-

Enceelialgie, f gr. (v. enkoilia,

Encombrement , n. fr. (spr. angkongbr'mángt, V. encombrer, en dit v. li. oudd.
kumbern, stuiten, kommer, puin), de ver

puin, belemmering, verstop -speringdo
hindernis, verdrietelijkheid.
-ping,
Encomium of enkomion, n. gr., de lof
lofschrift; encomiást, m. de lofre -red,ht
encomiastiek, f. de lofredekunst. -denar;
en comparaison, fr. (spr. ang kongparezong), in vergelijking.
en con fiance (spr. ang kong firings' ), in

vertrouwen.
encore, fr. (spr. angkor' ), nog eens , d a
capo!
en corps, fr. (spr. angkor), z. in corpore.
en couleur, fr. (spr. any/we—), in de

kleur (spelen).
encouragéren , fr. (spr. angkoerazj—,
vgl. courage), bemoedigen, moed inspreken , aanmoedigen, opwekken, aansporen,
aandrijven, aanvuren, aanwakkeren, aan
encourageant (spr. angkoera--zetn;
zjdng), opwekkend, bemoedigend enz.; encouragement, n. (spr. —ra.zj'md ng), be-

moediging , opwekking, aandrijving, aan
-wakering.
de gave der
onthouding, zelf beheersching; encratieten, pl. , onthoudzamen , matigen , naam
eener gnostische secte, die zich van het huwelijk en het gebruik v. vleesch en wijn
Encratïe, f. gr. (enkrdteia),

onthield.
Encrinieten, pl. gr. (v. krínon, lelie),
leliesteenen , de versteening eener voor wereldlijke plantdierensoort; de afzonder lijke deden v. d. steel heeten trochieten en
entrochieten , radersteenen , bonifaciuspenningen enz.
en croupe, fr. (spr. ang kroep'), achterop
(het paard), op het kruis.
encyclisch, gr. (vgl. cyclus), in eenen
kring omloopend, b. v. encyclische brieven, rondgaande brieven, circulaires;

encyclopmdie , f. (gr. enkyklopaideía, 1.
enkyklios paideia), de kring of omvang der
tot eene omvattende wetenschappelijke vorming behoorende kundigheden , het kort
begrip of leergebied der wetenschappen in
het al eeneen, of der tot een bijzonder vak
behoorende (b. v. philosophische,
theologische enz. encycl.), inz. de
groote fr encyclopeedie, door D i d e r o t
in de 18de eeuw ontworpen en door vele

lembert, Condillac, ielvetius, Mably en
anderen bearbeid ; alphabetische encyclopaedie , of encyclopeedisch woorden-

poneren.
endermátisch, gr. (v. derma, huid),

Med., in de huid liggend; op de huid, inz. de
onderhuid aangewend, b. v. endermatische
middelen.
en deshabille, z. deshabille; en détail, z.
detail.
endetteren, fr. (spr. angdettéi-en) , in
schulden steken; geëndetteerd, met schul-

den beladen of belast.
Endiadys, z. hendiadys.
Endiométer, n. gr. (v. éndios, op

den

middag), een meridiaanmeter.
Endive, f. (it. endivia, fr. endive, v. h.
lat. intubus of intubuin; vgl. het arab. hindeb, huddebeh), Bene saladeplant, eene soort

der cichoreiplanten, andijvie.
endogénisch, gr. (v. éndon, inwendig),
inwendig uitgroeijend : endocardáum , n.
Med., de inwendige vlakte der hersenen;
endocarditis, f. ontsteking daarvan; endopericarditis, f. ontsteking der in- en uit
vlakte der hersenen.
-wendig
endommageren , fr. (spr. angdommazjéren), beschadigen, nadeel, schade toe-

brengen.
Endorhizon, n. gr. (v. rlaidzis, wortel)
Bot., een gewas, dat den wortel uit de kiem
schiet; endorhízisch, met eene kiem, die
geen' eigentlijken wortel schiet.

EN DOSSE11L1 .

ENGOURDEREN.

endosséren, fr. (spr. angd—) of indosfr. dos, rug), eenen
wissel door een opschrift aan zijne keerzijde
aan een ander overdragen of afstaan; endos sant (spr. angdossáng) of endosseur, ook
indossánt, m. de overdrager v. een' wissel,
hij, die den wissel endosseert; indossaat, m.
de persoon, aan wien de wissel is over gedragen; endossement, fr. (spr. angdoss'rynáng), ook indossement of indósso, it. n.
het overdragen van eenen wissel op een ander.

en faveur, z. faveur.
enf léren , fr. (en fi ler, spr. ang—), eig.
eenen draad insteken, aanrij gen, b. v.
paarlen ; verstrikken , inwikkelen ; Mil. ,
overlangs bestrijken, met kanon beschi^ten ; ook over tellen (bij het whistspel) ;
enfilade, fr. (spr. angf idad'), Gene volg
kamers ; ook z. v. a. enhle--rij,b.van
ment , n. (spr. angfiel'máng), de bestrijking met geschut, het beschieten van
ter zijde, inz. bij verschansin3en.
enfin, fr. (spr. anyféng), eindelijk,
ten slotte ; in liet kort , met een woord.
enflamméren , fr. (spr. angflaméren),

séren, it . (v. li. it. dosso,

endotríchisch, gr., inwendig behaard.
Endrezeh, m . eene lengtemaat te Con-

stantinopel, = 284 parijsche lijnen of 64
ned. duimen.
Endymion, m. gr. Myth., een schoone
herder, vermaard om de liefde, die hij « de
zuster van de zon," Diana, inboezemde. en
om zijn' dertigjarigen slaap ; een jonge

langslaper.
en écharpe, z. echarpe; en échec en en
echiquier , z. echec ; en echelon , z. ond.
échelle.
Enechém, n. gr. (enéchéma, v. enéchein,
inklinken), Med. het oorgesuis; enechésis,
f. het ontstaan daarvan.
en effet, fr. (spr. ang efé), werkelijk,

inderdaad.
Enema, n. gr. Med.. liet inspuiten of het
ingespotene , het klysteer; enemáta , pl.,
middelen, die door den aars in het ligchaam
gevoerd worden.
Energie, f. gr. (energeia), werkzaamheid,
een hoogere of sterkere graad van werk
nadruk, vuur, klem; energiseh (gr.-kracht,
energós, V. ergón, werk, daad), werkzaam,
krachtvol, nadrukkelijk, krachtig, vurig.
Energuménen , pl. gr. (energumenos,
eig. een bewerkte, n.l. door tenen boo.
zen geest) , een bezetene, dweeper, waan
waan -zinge;rumésch,dwpen

-zing.

enerveren lat. (enerváre), ontzenuwen,
krachteloos maken ; verzwakken , uitmergelen ; enervátie , i. de ontzenuwing, verzwakking, uitputting, uitmergeling.
;

en escarpins, z. escarpins ; en espagnol, z. espagnol ; en especes , z. ond.
espèce; en état, z. etat; en eventail,
z. eventail ; en face , z. face.
en famille, fr. (spr. ang famie j'), in

de familie, in den familiekring, met de
tot het huisgezin behoorende personen,
b. v. eten.
Enfant , n. fr. (spr. angfáng , kind;
enfance, f. (spr. angfángs'), de kindschheid; enfantillage, f. (spr. --tie jdazj'),
kinderachtigheid; enfantin (spr. angfangtang), kinderachtig ; enfants perdus, pl.
(spr. angf d ng perdu) , eig. verloren kinderen ; Mil. , eertijds ligte voortroepen,
die het eerst -noesten aanvallen , storm
loopen enz. ; in gevaar verkeerende voor
waaghalzen.
-posten,
.
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ontsteken, aansteken, doen ontvlammen.
enfoneéren , Ir. (spr. angf ongs-) , in
den grond drij ven , den bodem inslaan ,
doorbreken , inbreken, doornoren ; verzin
inzinken ; enforcement , n. (spr.-ken,
angforgs'mdng'), de indieping, verdieping, de donkere zijde, achtergrond van
eene schilderij.
en front, z. front.
enfuméren, fr. (spr. any-, v. fumée,
rook), rooken , berooken, doorrooken; ook
bemesten - (van fumier, mest).
engageren (spr. angghazj-), fr. engager, cig. verpanden, van gage, pand), ver
maken, verpligten,-bindeofvrplgt
in dienst nemen , aannemen, aanwerven,
overreden , over halen of bepraten, beweg en , noodigen ; (zich) tot iets verbinden
zijn woord geven , zijne eer verpanden ;
geëngageerd , verpligt , verbonden enz.;
beloofd , verloofd , verzegd ; engageant ;
(spr. angghazjáng), innemend, verpligtend, uitlokkend , aantrekkelijk ; engagement, n. (spr. —máng), de verpligting,
verbindtenis , verpanding, dienstaanneming, aanstelling, dienst, het ambt, de

bediening.
en gala, z . gala.
Engastriloog of engastrim

`th, m. gr.

(v. gaster, buik), een buikspreker, z. v. a.
ventriloquist; engastriniántis, m.,

pl. en-

gastrimanteis of engastrirnánten, buik

buiksprekers als profeten. -warzegs;
Engelot, m. eng. (spr. endzj'lot), Bene
engelsche goudmunt met eenen engel, =
8 shilling of 4 gl. 80 ct.
Engels, n. een onderdeel van liet oude
pond trooisch gewigt, = ons of 1,53802
wigtje.
en general, z. generaal.
engliséren, z. angliseren.

Engonáden, pl. gr. (v. góny, knie), egyptische figuren, die op de knieën rusten.
engourdéren, engourdisséren,

fr. (en-"

gourdir, spr. angghoerd-), verstijven, stijf-.
of gevoelloos maken , verslappen, verdoo,
ven, loom of slaperig; worden of maken; engourdissement, n. (spr. — diess'máng),
het verstijven , slapen der ledematen, de,
vcrdooving.
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Engraisserie , f.

fr. (spr. anggrs-),

eene inrijting tot vet maken , mesterij
engraisseur, m. een mester, vetmaker, hij,
die zich op eens anders kosten te goed doet.
Engrêlure , f. fr. , een getande rand
randvcrsieringen met afgeronde punten,
( aan borduurwerk, kant, enz.).
en gros, z. gros; engroIst, z. V. a. grossist.
Engyméter, n. gr. (v. eng/s, nabij),

een

nabijmeter, werktuig tot meting van germge afstanden; engyscoop, n. een nabijkijker vergrootglas, 1 o up.
en haie,fr. ( spr. ang /le'); haags- of begsgewijs, in twee rijen tegen over elkander

geplaatst.
fr. (spr.
ang/tard—) t verstouten , stout , moedig,
vrijpostig, vernietel maken.
enharmónisch , gr. ( vgl. harmonie),
Muz. , in de harmonisehe toonreeks der
Grieken geplaatsL naar welke de quarte of
tetrachorde zoo verdeeld was, dat de beide
eerste intervallen kleiner dan halve toonen
waren; in 't algemeen geschikt, gepast, behoorlijk. wei bijeen komend.
en kant, fr. (spr. ang ho), omhoog, boven, naar 1)OVCfl.
Euhérion, fl1. 1fl de oudd. godenleer: de
verzameling der helden in den hemel of
enhardéren , enhardisséren ,

ij

Walhalla.
Enigma, n. gr. (fr. eiiigme), het raadSe1; enigmâtisch, raadselaclitig; enigmatiséren, raadselachtig, duister, dubbeizinfig

s1)reken.

lat. (eniUre), beroemd worden, uitblinken.
enivréren , ( spr. aniw—), fr. (enivrer,
V. ivre, dronken), dronken of beschonken
maken, eerien roes aanzetten; bedwelmen,
verblinden.
Enjambement, n. fr. (spr. angjangb'
rndng), Poet, het overstappen overspringen,
(le oversprong, de onafgebroken voortgang
van den zin des eenen versregels in den
anderen.
Enjeu, m. fr. angijéu), de inzet in 't
spel.
enitéren,

-

enlaidéren , fr. (spr. anglêd—), leelijk

maken , misvormen.

en maitre, z. ond. maitre; en masque,
z. onder masker; en m.eclaillon, z. ond.
medaìllon ; en miniature, z. ond. mi-

slaclitige bloemen negen vrije meeldraden
hebben, de 9de klasse in het stelsel van
enneanthérisch , met negen stamperfjes
enneapetálisch , met negen bloembladeren; enneapharmàcum , n * een gen9esmiddel uit negen bestanddeelen ; ennea.
ph11iseh , niet uit negen blaadjes be-

staande bladeren; enneaptercgisch , met
negen vinnen; enneaspérmisch , negen
zaadkorrels bevattende.
ennobiëren, fr., z. v. a. anobleren (z.a.).
ennoëmâtisoh , gr., in den geest-zelven

gevormd.
Ennosiga,os , m. gr., de schokker der
aarde, een bijnaam van Neptunus.
Ennui, al. fr. (spr. anwi; it. noja ;
no/are , sp. enojare , lastig vallen, uit het
lat. noxa ontstaan) , de verveling, het
verdriet, ongenoegen; ennuyeren (spr.
anwi-jeren) verveling veroorzaken, vervelen; lastig worden; ennuyant of en

nuyeux , vervelend, lang w ijlig, verdrietig,
-

lastig.
enodéren , lat. (enodãre), ontknoopen,

ontwikkelen, oplossen; enodtie , f de
ontknooping , ontwikkeling, oplossing
lig.
enódisch, gr., tot den weg behoorende,
onderweg gebruikelijk.
enódmisch, gr., riekend, geurig, frisch.
encedisch , gr., gezwollen.
enólmisch, gr., op den drievoet zittende,
voorspellend, propheterend.
Enoptromantie , f. gr. (v. enoptron,
spiegel) , de spiegelwaarzeggerij , wigche
larij door spiegelkij ken ; enoptrománt
dc spiegelwaarzegger.

,

M.

en ordre de bataille , f. (spr. an,q —ba-

tdlj'), in slagorde.
enórm, lat. (enórmis, van e, ex, uit,

en norma , regel, rigtsnoer), uit de maat,
onmatig, overmatig, overdreven , buitengemeen, gedrogtelijk, ongehoord, afschuwelijk; enónnis laeszo , z. iaesio ond.
liederen ; enormiteit, f. (lat. enormi
tas) , dc buitenmatigheid, de buitengemeene of gedrogtelijke grootte, afschu
-

welijkheid.
Enórmon , m. gr. (v. en-ormãn , in-,
aandrijven), de innerlijke levenswerkzaamheid, levenskracht.
Enostösis., f. gr., Med., een inwendig
beengezwel, waardoor de mergholte geheel verloren gaat.

niature.
enneachórdisch , gr. (v. ennea, negen),
negensnarig ; enneacontaëdrisch , negentighoekig ; enneadact1isch , N. H. , met
negen teenen ; enneãdë , f. een getal v.
negen ; enneadecaëtris , f. Meton's negentienjarige periode ; enneagoon, n. gr.
een negenhoek ; enneagynie , f. gr. , dc
plantenklasse met negen stijitjes ; ennea
hexaëdrisch, gr. vierenvijftighoekig ; en-

en particulier, z. particulier; en parare , z. parure ; en passant , z. passéren; en pastel, z. pastel oud. paste;
en peine , z. peine ; en profil, z. profil;
en quatre couleurs , fr. (spr. ang kat'
koeleur), in vier kleuren ; en question, z.
quaestie.
Enquête , f. fr. (spr. angkt') , gereg-

neandra, zulke planten , velkcr twee-

enragéren (spr. angrazj'—), fr. (enra-

telijk onderzoek in burgerlijke of civiele
zaken.
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gel' ; vgl. rage), razend, dol worden ; ver
vergramd, woedend maken ; en--torne,
ragé , m. (spr. angra.zjé), een razende,
dolleman , uitzinnig mensch ; hartstogtelijke aanhanger van eene politieke partij.
en regard, z. ond. regard.
enregistréren, fi•. (spr. angrezjiest-),
inschrijven, inbrengen in 't register; enregistrement, n. (spr. angrezjiestr'máng),
de inschrijving, boeking, plaatsing op't
register.

afgebrokene, onvermoeide werkzaamheid ,
inz. van geest; ook werkelijkheid; bij Aristoteles: de v r ij e werkzaamheid, die het
doel in zich-zelve heeft. _.
Entéradenologie , f gr. (v. entéron ,
darm, ingewand), cle leer van de darmkleren; enteradenographie, f. de beschrijving
der darmklieren; enteralgie, f. het kolijk,
de darm ieht ; enterangiemphráxis, f. de
verstopping van de bloedvaten des darmnkanaals; enterelcósis , f. de verettering ,
verzwerin g; der darmen; enteremphráxis, f.
de verharding , verstopping der darmen;
enterenchyta, m de darmspuit, klysteerspuit ; enterepiplocéle, f. eene darm netbreuk; enterepiplomphalus, m. de navelbreuk, waarin een stuk van den darm en
van het net gesloten is; entérisch, de ingewanden betreffende of daarvan komende;
enteritis, f de darmontsteking; enterocéle,
f. de darmbreuk ; enterocystocéle , f. de
darm- en pisblaasbreuk; enterocystooscheocéle, £ de balzakbreuk, in welke een stuk
van den darm en van de pisblaas vervat is;
enterodarsis, f. de ontvelling der darmen;
enterogastrocéle , f. de buikdarmbreuk;
enterographie, f. dein ,ewandbeschrij ving;

en retraite, z. ond. retraheren.

gr., in den r h y t h m u s
(z. a.) vervat , evenmatig geregeld.
enrhythmisch,

enrhume, fr. (spr. angrumé), verkou-

den , met verkoudheid bevangen.
enrichéren ., enrichisséren fr. (spr. angrisjies-), verrijken, opsieren, tooijen.
enroléren , of enrolléren . fr. (spr.
angr-). op de rol of lijst schrijven, voor
de krijgsdienst inschrijven, aannemen, aan
een geënroleerde, een ingeschre--wervn;
vene, aangeworvene; enrolement, n. (spr.
angrol'mang) en enroléring, f. de inschrijving tot de krijgsdienst, aanwerving.
en roturier, z. ond. roture.
ens, n. lat., een ding, wezen; ens ratiónis, een redewezen, iets, dat enkel in de
voorstelling, in de gedachte aanwezig of
voorhanden is; entiteit, f. de wezentlijkheid, het werkelijk bestaan, het zijn of aanzijn van een ding.
Ensemble, n. fr. (spr. angsdugbl'), een
geheel, iets vereenigds; het l;ezarnentlijke,
de zamenhan , der deden; de eenstemmig
ensemble- stukken ,, Muz., de meer-heid;
dan vierstemmige zangstukken der operaas.
ensicaudisch, nw lat. (v. It lat. ensis,
zwaard), met zu%aardvormigen staart; ensifer, lat., zwaarddragend; ensifólisch, nw
lat., met zwaardvormige bladeren ; ensifórm , lat. , zwaardvormig ; ensigérisch ,
lat., een zwaard voerend; ensipénnisch, nw
lat., met zwaardvormige slagvederen; ensiróstrisch , nw lat. , niet zwaardvormigen
snavel.
Ensooph, m. gr. (ensophos), het goddelijk wezen in de kabbalistische wijsbegeerte.
en suite, z. ond. suite.
Entablement, n. fr. (spr. angtabl'ináng),
Arch., liet bovenste van eenen muur, waar
daksparren rusten, de rollaag; ook de-opde
architraaf, fries en kornis te zamen genomen.
entaméren, fr._ (spr. angt-), eig. aan
aanvangen, openen, op de-snijde;og.
baan brengen; b. v. Bene onderhandeling.
Entasis, f. gr., eig. aanspanning; Arch.,
welving of buikswijze ronding der zuilen.
entasséren , fr. (spr. aug-) , ophoopen,
op elkander dringen; entassement, n. (spr.
angtass'máng), de ophooping.
Entelechie, 1. gr. (entelécheia), de on-
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enterohydrocéle, z. enterydrocéle; enterolith, m. een darmsteen; enterolithiasis,

f, de steenvorming in de darmen of ingewanden; de pijn daardoor veroorzaakt; enterologie, f. de leer van de ingewanden;
enteromerocéle, f. de dijbreuk; enteromphalus, m. de navelbreuk ; enteropathie, f.
het darmlijden; enteroperistóle, f. de beklemde darmbreuk; enterophlogie, f, z.v.a.
enteritis; enterorrhagie, f. de bloeding uit
de darmen, uit den aars; enterorrhaphie,
f. eene darmnaad, de bontwerkersnaad (ter
vereeniging van gewonde darmen), thans
buiten gebruik ; enterosarcocéle , f. de
vleeschbreuk in vereeniging met eene darmbreuk; enteroscheocéle, f. de balzakbreuk;
enterotomie, f. de darmsnijding; enterozóon of entozóon, n. een ingewandsdier;
enterydrocële , f. Gene darm- en waterbreuk.
entêteren [zich], fr. (spr. angtét-),
zich iets in het hoofd zetten , eigenzinfig iets begeeren , er op staan ; geënteteerd, hoofdig, koppig, eigenzinnig, stijfzinnig ; entetement, n. (spr. angtét'rncíng),
de eigenzinnigheid , stijfhoofdigheid, koppigheid.
Entheomanie, f. gr., de vrome razernij.
Enthlasis f. gr. Med. , de indrukking
van den schedel.
Enthronisticum , n. gr. (v. enthronidzein , op den troon of zetel verheffen),
een intreêgeld bij de overneming eener
prebende.
Enthusiasmus , m. gr. (v. en thus, zamengetr. uit énthe-os, van God vervuld,
van theós , God) , de geestverrukking,
'

ENTHYMEMA.

ENTRÉE.

geestver oering , geestdrift , b e g e e s ter i n g, ontvlamde verbeelding, dichter
geestdrijverij , zinsvervoering,-lijkevugt,
dweeperij ; inz. het levendig ingenomen
zijn met iets; enthusiasméren, begeesteren, ontvlammen, in vuur of gloed zet
verrukken , vervoeren ; enthusiast, m.-ten,
een begeesterde , verrukte , een hartstogtelijk bewonderaar of vereerder ; een dweeper, opbruisend hoofd ; enthusiástisch,
begeesterd , vol geestdrift . hooggevoelig,
ontvlamd van zinnen , dweepziek.
Enthyméma , n. gr. , eig. het behartigde of te behartigers de betrachting; log.
Bene onvolkornene , afgekorte sluitrede,
die slechts uit twee deelen , namelijk een
voorzindeel. of een der praemissen, en eene

Entophyton, n. gr. (v. entós, binnen,
en phytón, gewas), eene woekerplant.
entóptisch, gr. (vgl. optisch), tot inzien diende , daardoor ontstaan, b. v. entoptische verschijnselen, die bij hei inzien (in eenen spiegel enz.) waargenomen
worden ; entoptische kleuren , de gewone
kleurverschijnselen, ter onderscheiding
van de dioptrische.
entortilléren , fr. (spr. angtortiej--),
omwikkelen , omstrikken , omslingeren
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gevolgtrekking bestaat; enthymemátiseh,
een ,afgekort slot bestaande; enthymemismus, m. verrassende gevolgtrekking uit kort verbondene voorzindeelen of
premissen.
in

Entiteit, z. ond. ens.

Entoilage, f. fr. (spr. angtoaláazj' ),
M'lanuf., geweven kant zonder tandjes; ook
liet vastriaaijen van doek aan kant.
Entómon , n., pl. entórna, gr. (v. éntomos, ingesneden), gekorvene dieren , i n s e e t e n (z. a.) ; entómisch , de insecten
betreffende ; entomofugisch, wormen ver drijvend ; entomogénisch , op doode insecten ontstaande ; entomograaph , in.
een kerfdier- of insectenbeschrijver, entomographie, f. de kerfdierbeschrijving;
entomográphisch, tot de insectenbeschrijving behoorende ; entomolith , m. een ver steend insect ; entomoloog, entomologist, m. een insectenkenner; entomologie , .f. de leer van de insecten, de kerfdierenleer; entomológisch , tot die leer behoorende, in die leer bedreven; entomophaag, m. een insecteneter, gelijk Johannes de dooper; entomophilus , m. een
liefhebber van insecten ; entomophórisch,
insecten dragend ; entomorhizisch,, op insecten wortelend en wassend; entomostracieten, pl., versteende kreeftachtige dieren ; entomozoologie , f. de natuurge
schiedenis der insecten ; entomozoológisch, tot de natuurgeschiedenis der insecten behoorende; entomozoologist, m.., een
-

kenner dier wetenschap.
Entonie, f. gr. Med., spanning, inspan ning; entónisch, gespannen, overspannen,
door te sterke inspanning van ziel of lig
ontstaan.
-cham
Entonnoir , m. fr. (spr. angtonnod r' ),
de trechter ; de trechtervormige kuil van
Bene gesprongen mijn ; ontlasting van
eenen stroom , eene sluis , inz. in Zwitserland.

gr. Med. , de ontliet inwendig gedeelte van

Entophthalmie, f.

steking van
het oog.

verwarren, verwikkelen.
Entours , pl. fr. (spr. angtóer), omstreken , het omliggende oord ; entouréren ,
omgeven , omringen, insluiten; entourage,
f. (angtoeráazj'), de omgeving, omhul ling, omzetting, inz. bij vrouwentooi.
en tout , fr. (spr. angtóe) , in alles , in
't geheel, in 't kort, alles te zamen genomen.

Entozoon, z. enterozoon onder enteradenologie ; entozóisch, in ingewanden levende ; entozoogenésis , F. de voort
ingewandswormen; entozoo--brengid

logie , f. de natuurgeschiedenis der ingewandsdieren ; entozoologist , de ken-

ner dier wetenschap.
Entr'acte, n. fr. (spr. angtr'ákt') ,
Bene tusschenhandeling , tusschenbedrijf,
tusschenspel.
en train, z. train ; entrainéren (spr.
angtren -), voort -, mede slepen, wegvoeren , tot zich trekken.
Entrata , z. intrade.

entre. fr. (spr. angtr'), tusschen, onder,
in het midden (in zamenstellingen als
entrecolonne, e ntredeux enz.).
Entrebandes en entrebattes , pl. fr.
(spr. anytr'bangd' en angtr'batt')', Manuf. , het begin en einde van Gene wollen stof, de zelfkanten.
Entrechat, m. fr. (spr. angtr'sj á) ,
een kunstige danssprong , kruissprong,
luchtsprong, kuitflikker.
entre chien et Loup, fr. (spr. angtr'
sjéng e loe), z. v. a. inter caner et lupuni.
Entrecolonne , f. fr. (spr. angtr'kol-),
Arch., de zuilenafstand of ruimte tusschen
twee pilaren.
Entredeux, m. fr. (spr. angtr'deu,
eig. tusschen twee), het middenstuk, middelding; de scheidsmuur, tusschenwand,
de tusschenruimte ; als adverb.: tusschenbeide, tamelijk, middelmatig.
Entrée, f fr. (spr. angtré'), de intrede,
ingang, toegang van een huis enz.; de intreêkamer , voorzaal; de toegang bij groote
heeren ; de voorspijs , eerste schotel, het
voorgeregt bij een gastmaal; het intreêgeld, de toegangsprijs ; de inkomende regten ; Muz.. het invallen eener stem; de

inleiding, liet openingsstuk bij operaas
enz. ; in het omberspel: de vraag; entreebillet, het toegangsbriefje, intreekaartje.

E1NVOL.

1TREGENT.
Entregent , n. fr. (spr. angtr'zjdng),

de welgemanierdheid , aanvalligheid en
ongedwongenheid in ieaiands doen, inz. omtrent dames.
Entrelacs , pl. fr. (spr. angtr'ld), Arch.,
doorcengeviochten of gestrengeld loofwerk;
dooreengetrokken letters, strikletters.
Entremets , n. fr. (spr. angtr'mé, v.
mets, geregt, spijs) , een tusschençeregt,

eene bijspijs , een tusschenschotel.
Entremetteur, rn fr. (spr. angtr'—.),
de onderhandelaar, bemiddelaar; ' entremise., f. de bemiddeling, tnsschenkomst.
entre nous, fr
. (spr. angtr' floe), tus
schen ons, in vertrouwen.
Entrepas , m. fr. (spr. angtr'pd) , in

de rijkunst: de halve of gebroken pasgang, middelpas, halve draf.
Entrepilástre , m. fr. (spr. angtr'—),
de zuilenafstand, pilaarwijdte.
Entrepont, II. fr. (spr. angtr' pong),
een tusschenverdek op schepen.
Entrepôt, n. fr. (spr. angtr'pO) , eene
plaats, waar doorvoer- en andere goederen
worden gelost, opgeslagen of over geladen, een pakhuis , magazijn, eene stapelplaats ; entreposeur. in. (spr. angtr'
poz—), de opzigter van een' entrepôL
entreprenéren (spr. angtr'—) , fr.,
( entreprendre), iets ondernemen, bestaan,
op zich nemen; entreprenant (spr. ndng), ondernemend; entrepreneur, m.
de ondernemer, aannemer (van gebou
wen enz.) ; entreprise, 1. (spr. —prIez'),
(Ie onderneming, het bestaan , voorne
men.
Entresol , ii. fr. (spr. angtr'—, ei . de
tusschenbodem, v. sol, bodem, grond),
eene half- of tusschenverdieping tusschen
twee grootere verdiepingen, inz. tusschen
bet benedenhuis eis de eerste verdieping;
een opkamertje.
Entretaille , f. fr. (spr. angtr'tdij'),
hij plaatsnijders : de fijnere tusschenstrepen; in het dansen: een pas, waarbij de
eene voet op de plaats van den anderen
gezet en deze voorwaarts in de hoogte
gehouden wordt.
entretenéren, fr. (spr. angtr'—), onderhouden, ondersteunen, verzorgen; met
gesprek onderhouden, Onderhoud verschaffen; entretien , n. (spr. ançjtr'tjéng), de
onderhouding, verzorging; het gesprek,
onderhoud; entretenue, f. eene gekamerde
(bijzit).
Entrevue , f. fr. (spr. angtr'wu') , de
zarnenkomst, bijeenkomst, het gesprek,
onderhoud.
g

en tricot, z. tricot.

f. gr. Med., de inwrijvingsleer, de leer der inwrijving van onderscheidene geneesmiddelen.
Entrochiet , n-i. gr., pl. entrochieten,
z. encriniet.
Entripsologie,
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Entropum , fl. gr. Med., dc inwaarts
-keringd
oogleden. Entychieten , pl. gr. , de aanhangers
van Simon den toovenaar (Handelingen
VIII).
enucleéren , lat. (enucleãre, v. nuclIui,

de kern) , eig. uitkernen ; ontwikkelen,
verklaren , ophekieren ; enucleãtie, f. eig.
de uitkerning; Med., de verwijdering van
een lid uit het gewricht ; de uitpelling van
een beursgezwel ; ontwikkeling , ophelde
ring, verklaring.
enudéren , lat. (enudãre), ontblooten,
onthullen.

Eniila , pl. gr. (v. Won , tandvieesch),
de binnenzijde v. h. tandvleeseh.
enumerëren , lat. (enumethre) , oI)tellen, opsommen, opnoemen stuk voor stuk;
over rekenen, berekenen ; enumerãtiè ,
de optelhng, opsomming, berekening.
enuncéren I. enunciéren , lat. (enundare; vgl. nuncius), uitspreken, uitdrukken , verklaren , verkondigen ; enunciãturn , n. eene uitspraak , regterlijke beslissing; enunciãtie , f. de uitdrukking,
uItspraak ; - de verklaring, verkondiging,
bekendmaking , de meening , de woorden
van een ander ; enunciatief, verkiarend,
uitdrukkend.
Enurësis , f. gr. Med., de pisvloed , het
onvermogen om de pis bij zich te houden.
enutréren , lat. (enutr7re) , voeden , opkweeken, opvoeden.
Enveloppe , f. fr. (spr. angw'lOpp';
v. h. lat. involvre, inhullen), de omslag,
het hulsel of de bedekkirig ; een vroun-enmantel , omwerpmantei; ook Fort.,
een voortloopende wal , mantel, die bij
sommige vestingen in plaats van de buitenwerken den hoofdwal omsiult : enveloppéren , inwikkelen , omhullen , inslaan,
omgeven , insluiten ; verwikkelen ; ook
zich in kwade zaken verstrikken.
en vérite', z. ond. veritas.
Envers . n. ft. (spr. angwér), de keerzijde, de linker- of verkeerde zijde; a
l'envers , verkeerd.
environ fr. (spr. angwiróng), omtrent,
ongeveer, ten naasten bij.
Environs, pl.

fr. (spr. angwirOng-, v.

draaijen) ; de omstreken, het oniliggende oord van eene stad ; het omgelegen land , de in de nabijheid gelegen
Plaatsen. en vogue zijn, fr. ( spr. ang wôgh' ; v. vogue, eig. de loop, het zog van een vaartuig),
in omloop, in gang, in zwang, aan de
orde van den dag, in trek, in aanzien,
zeer bemind zijn, veel gelden.
virer,

Envoi , i n. Ir. (spr. aug -woO) , eene
-

zending, verzending , overmaking; envoyéren , (spr. angWoaj—, fr. envoyer)
zenden , iemand ergens heen zenden
40
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envoyé , rn (spy angwoqje') een afgevaar(ligde, gezant ; inz. een gezant van den
tweeden rang zaakgelastigde.
Eno, f. gr. Myth. , de krijgsgodin,
tweedragtstichtster, zuster van Mars, vgl.
Bellona ; Enyalïos , m. de krijgshaftige,
bijnaam van Mars.
Enypnon, n. gr., een droom; enypniödisch , droo rn achtig, weinig beteekenend.
Enstron , n. gr. (ënystron , V. an V
em , voleindigen) , de vierde maag der
berkaauwende dieren, waarin de vertering voleindigd wordt.
Enziaan, rn (v. ii. lat. gentiãna, f.)
bitterwortel ; verscheidene planten met
zeer geneeskrachtigen wortel , b. v. diiizendguldenkruid enz. , z. lazerkruid.
Enzotie, f. ge., inlandsche veeziekte.
Co (IflïnlO , lat. , in diemeenìng , met
dat oogmerk, van hetzelfde gevoelen.
eödem (scil. clie), lat. , op denzelfden
dag.
Co ipso , lat., juist daardoor.
-

eolodónisch , gr.,

aolisch en dorisch

te gelijk.
Eortologum of eortologon , n. gr.
( v. eortë, F. feest), een almanak der feest-

dagen.
Eos , f. gr,. z. v. a. Aurora (z. a.).
eo sensu , lat., in denzelfden zin.

Epácme, f. gr. (v. ep-, epi, z. a. en
akme, z. acme), Med. , de toeneming,
wasdom der ziekte; epacmastca , f. eene
steeds sterker wordende koorts; epacmátisch, toenemend, stijgend, klimmend.
Epâcten , pl. gr. (v. ep- aktós), toegebragt, bijgevoegd), inlaschdagen, overschietende dagen. v. de laatste nieuwe maan des
jaars tot op den isten Januarij v. ii. volgende, de maans-ouderdo m bij het begin des
jaars , of liet onderscheid van een gewoon
zonnejaar en een maanjaar, namelijk lit
dagen.
1

epmnétisch , gr. (epainetikós) , tot den
lofredenaar, de lofrede behoorende , loftuiting bevattende, lofgezind.
Epagneul , m. fr. (spr. epaijeui, van
Espagne , Spanje), de patrijshond.
Epa g 5 ge, f. gr. (epagoge), Log., de
aanvoering van bewijzen , een bewijs door
het aanvoeren van gelijksoortige voorheel
den (inductie); de aanmarsch , inval;
epagogisch , van zelf genezend of hee-

lend.
epagomnisch , gr. toegevoegd, bijgevoegd; epagomensche dagen, de 6 dagen, die bij het egyptische jaar gevoegd
werden dat uit 12 maanden elk van 30
dagen bestond , aanvullingsdagen.
Epanaclïsis , f. gr. Mil., rugwaartsgaande zwenking naar de linkerzijde.
Epanadiplösis , f. gr. (vg!. anadiplo

, Log., de verdubbeling , herhaling v.-si)
liet begin , door welke een volzin met

hetzelfde woord sluit, waarmede hij is

i)egonnen.
Epanalëpsis of epanastriSphe , f. ge.
Log., de wederopneming of herhaling,
door welke hetzelfde woord, dat genen
zin of een vers sluit, den volgenden zin
of versregel weder begint; kettingrijm.
Epanaphra , f. gr. Log., het beginnen
niet hetzelfde woord in verscheidene zindeden achter elkander (vgl. anaphora).
Epanastëma ,

n., pl. epanastemàta,

gr. Med , kleine vleesehuitwassen en gezwelletjes v. h. bindvlies en hoornvlies.
epanchéren fr. (spr. epangsj-), uitgieten, uitstorten ; zich uitlaten., ontboe
zemen , zonder terughouding spreken
epanchement , n. (spr. epangsfrndng)
de uitstorting ; de ontboezeming , uitstorting des harten.
Epani5clos , f. ge., de terugkeer tot liet
hooidvoorwerp na eene uitweiding of afwijking; Log., de herhaling van woorden
in omgekeerde orde.
Epanorthösis of epanorthöse , f. gr.
( v. epanö, opwaarts, en ort/tóein, rigten,
ver b eteren), eig. opwaartsrigting ; Log.,
de zelfverbetering in het spreken, verbetering van het gezegde , (100e eene meer
zeggende ofjuister bepalende uitdrukking;
ook de vermaning tot het goede; epanorthoticon , n. wat

tot verbeterng be-

hoort en geschikt is; epanorthötiscb,
tot het goede vermanend , opwekkend,
stichtelijk.
epanouéren , epanouisséren fr. (spr.
epanoeies zich openen, ontvouwen,
ontplooijen , open gaan, ontluiken, opbloeijen ; opvrolijken , verruimen van
harte.
Epanthëma , n. , z. exanthem.
Epaphaersis , f. gr. Med., herhaalde

wegneming of alneming, inz. v. h. bloed.
EpaphrodisTe , f gr. (vgl. Aphrodite),
de beminnelijkheid, aanvalligheid; epaphrodïtisch, door Venus bemind, geliefd.
Epárch , ni gr. (ep—arcitos), een stadhouder, landvoogd; eparchie, f. het stadhouderschap, het gebied eens bisschops
in de gr. kerk.
epargnéren , fr. (spr. eparnj-) , sparen, uitsparen, over leggen , uitzuini g en;
epargne, f. (spr. epd'rnj'), de zuinigheid,
spaarzaamheid ; de spaarpenning, het bezuinigde, de spaarpot, spaarbank.
Epárina. n. Med., ontsteking van de
oorklier; bij Galenus ieder boven, de huid
verheven uitslag.
Epaulette, f. fr. (spr. epole'tt', v. epaule,
schouder, oksel) , schouderband , -lint,
-kwast, het belegsel of galon OJ) eIken
schouder eens krjgsrnans ; ook schoudernaad-, epauléren, Mil., de flanken door
water , moeras en dgl. gedekt hebben;
epaulement, n. (spr. epol'mdng), de ver-

315

FPAVF.

EPLCERASTICr .

schansing, borstwering van opgeworpene
aarde, zandzakken, schanskorven enz.
Epave , F. fr., een goed zonder eigenaar,
een dier, slaaf enz. zonder meester; strandgoed, wat de zee aanspoelt.
Epée , f, fr., de degen, het zwaard.
Epenthésis , f. gr. Gram., de inlas sching, inschuiving van eene letter of lettergreep in een woord, b. v. or d e n t e1 ij k in plaats van ordelijk ;- de woord
woorduitrekking in de dicht -verlngi,
vollek, voor-mat,b.vwlef
twaalf, volk ; epenthétisch, ingeschoven , ingelascht.
Eperdu, fr., ontsteld, onthutst, ver blut , buiten zich - zelven ; eperdument
(spr. —maag) hevig, buitensporig, razend, sinoorlijk (verliefd).
Epernay, m. fr. (spr. —né) , erne
soort van Champagne -wijn , naar de stad
van dien naam geheeten.
Epexegésis of epexegese, f gr. Gram.,
de verklaring, opheldering , een toelichtend

meer gewigtige voor den . ar e n li a g u s
betrokken.
Ephialtes, m. gr. (eig. de opspringer),
de nachtmerrie een beangstigend scha r
evoel van ruk in in den
gevoel
slaap (bij deDuitschers. alp eheeten: j
Ephi rósis, f. gr. Med., liet
d
uit
g zweet
de bovenste ligehaamsdeelen, een sterk , .
ziekelijk zweet.
Ephippium, U. gr. (epkippión, van.
hippos, paard), het paardedek, schabrak;
de zadel ; ook Anat. , de turksche zadel
van liet wiggebeen.
Ephod, hebr., de lijfmok der joodsch c
priesters.
Ephódus , n. 1. f. gr. (ephódos , eig.
toegang), de voorinnemende inleiding der
rede.
Ephórus , m. gr. (ephoros, V. epliorán,
beschouwen), een opziener, voorstander,
inz. een kerk- en schoolopziener ; ephoraat , n. het opzienersambt ; ephorie , f.
de werkkring, het district eens kerk- of
schoolopzieners.
Ephraim , hebr. (v. para/s, vruchtbaar
zijn),. mansn.: de vruchtbare, wassende;
ephraïmieten, pl. , benaming der munten van gering gehalte , die Frederik It
van Pruissen in den zevenjarigen oorlog
sedert 1759 door de joden E p h r a i ni
Itzig en Comp. te Leipzig liet. slaan.
Ephydriáden, pl. gr., waternyniphen ,
godinnen der fonteinen en bronnen.
épi-, of voor klinkletters en de h, ep-,
gr. voorzetsel in vele zarnenstellingen ,
beteekent in 't algemeen bij, daarbij, ook
op, aan, over, daarover enz.
Epiála , fr. gr. (épialos , nl. v. èpios ,.
zacht, en aléa, warmte), Med., eene boosaardige koorts ; koortshuivering met wei
niet te bespeuren hitte.
-nigof
Epibolé , f. gr. (epibállein , opwerpen,
drukken), de nachtmerrie (z. ephialtes)..
Epibómium, n. gr. een lied, dat bij
het -altaar (bómos) gezongen wordt.
Epicarpium, n. gr. (v. karpós , handpalm), Chir., eene polspleister; een ver
om den handwortel ; epicarpius ,-band
(scil. flos, bloem; v. karpós, vrucht),. m.
Bot., eene bloem ,op den grond der vrucht
zittende.
Epicataphóra,. f. gr., het 8ste hemel
huis der astrologen, waaruit zij van-sche
dood en erfenissen voorspellen.
Epioauma n. gr. (eig. het aange-.
brande), Med., -eene knagende_ zweer op
het hoornvlies ; eene brandblaar.
Epicédion, n. (v. h. gr. epi-kédeio.s,.
d. i. tot den rouw [kédos] behooreiide),
een lijkgedicht, treurzang, graflied , eene
lijkrede.
EpicerastTca, pl. gr. (epikerasticd ; eig.
bijmengend), Med., verdunnende, verzaclitende middelen.

-

bijvoegsel; vgl. appositie.
Epha, m. Gene hebr. korenmaat, bevattende ongeveer 45 ned. ponden; ephata,
m. Gene oude vochtmaat omtrent = 91 ned.

kannen.
Ephébe, m. gr. (ephébos, V. hébe ,
manbaarheid , jeugd), een manbaar jon
bij de Romeinen Bene-gelin;phéuz,
gymnastische school; ook een bordeel;
ephebie, f. de manbare jongelingsleeftijd;
ephéhiseh, tot den jongeling behoorende.
Ephecticus , n. gr. (ephektikós) , een
terughouder van zijn gevoelen en zijne
goedkeuring , een bijnaam der sceptici;
ephéctisch , aan zich houdend, terug hou
Ephelides, pl. gr. (sing. ephélis),

-den.
Med.,

zomervlekken, zonne- of zomersproeten;
ook levervlekken.
ephemeer of ephemérisch , gr. (van
héinéra, dag, epheméros, op den dag,
éénen dag durend), wat slechts éénen
dag duurt, ecndaagsch, voorbijgaand, kort
rugtig; epheméra of ephemére, f.-stondig,vl
Med., voorheen iedere kortdurende , aan
koorts ; tegenwoordig een zacht-houdenc
koortsje, welks oorzaken spoedig verdwijnen,
en slechts één dag (of twee dagen, ephemera prolongata), aanhoudt ; ephéméron,
n. de tijloos , eene plant ; de dagvlieg,
het oeveraas, haft , een . dagdiertje , een
insect, 'dat in zijnen volkomen' staat
slechts weinige uren leeft; ephemeriden,
pl., dagbladen, nieuwsbladen, couranten;
astronomische jaarboeken of tafels.
Ephéser, m. gr., een lustige broeder,
drinkebroer, goede siermaker.
Ephéten, pl. gr. (ep %etui), zekere regters te Athenen, ten getale van 51, ingestq d`. 'door Demophoon ; zij oordeelden
over burgerlijke regtszaken , wordende de

)

.

-

EPICEIUE.

EPIGIEN.

Epicene, f. kruiderijen (z. v. a. specerij, z.a.); een winkel van handel in
kruiderijen en specerijen ; épicier,m. (spr.
epiesi-é), een handelaar in kruiderijen.
Epicheirëma, n. gr., de opgehoopte
shiitrede waarin bij ieder voorafgaand
voorstel te gelijk zijn bewijs is opgenomen.

Epidëixis , f. gr. , het ten toon stellen ; proefstuk , gegeven bewijs; epideictisch, ten toon stellend, pronkend; epideictïsche rede; pronk- of kunstrede.
Epidemie, £ (v. h. gr. epickniThs , inlandsch , naar landsgebruik, van
volk), de in een oord heerschende ziekte,
de lands- of stadsziekte, volkskwaal; in
engeren zin: cone van l)Uitefl aangeko
mene , voor eenen zekeren tijd heerschende, doch aan het land niet eigene ziekte,
onderscheiden van e n d e in i e ; epidëmisch , in een land heerschend , rond-
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Epicheirësis

of epichirësis, f. de hand-

aanlegging; het aanvatten, ondernemen.
epichólisch , gr. (epIcholos), galachtig;

de gal aankweekend.
epiclinisch , gr. Bot. , zich boven den
bloemkelk bevindende.
Epiccenum , n. gr. (epIkoinon, gemeenschappelijk), Gram., een woord, dat beide
de natuurlijke geslachten door hetzelfde

spraakkunstig geslacht moet aanduiden;
vgl. genus epicoenum.
epicölisch, gr. , Med. , tot den karteldarm behoorende ; zich boven den blinden darm bevindende.
Epicranum , n. gr. (z. cranTon) ,

de

peesachtige uitbreiding , die den schedel
bekleedt, de peescalot.
Epicrãsis of epricrãse, f. gr., eig. bijmenging ; Med. , de genezing door zachte
ontlastingen, waardoor de scherpte der
vochten verbeterd wordt.
Epicrsis of epicrise , f. gr. (vgl. crisis) , Med. , de beoordecling , inz. van
ziekten.
Epicurist , m. gr., eig. een aanhanger
van de wijsbegeerte van Epicürus , een'
beroemd' wijsgeer te Athenen in de 4de
eeuw vóór Chr. , die het hoogste goed gelegen achtte in de vrijheid der ziel van
onrust en smart , doch wiens leerlingen
zijne grondstellingen misbruikten en zich
meer aan het zinnelijke genot overgaven;
van daar gemeenlijk : een zinneljk mensch,
wellusteling, zwelger ; epicürisch , wee1derig , zinnelijk , wulpsch, wellustig, zwelgend ; epicurIsinus , n. de leer en levcnswijze van Epicurus, of veeleer van
zijne aanhangers ; de neiging tot zinne
lijkheid en wellust.

Epicus , z. ond. epos.
Epicc1us , m. gr. (vgl. cyclus), Astr.,
een bijcirkel, weiks middelpunt zich in
den omtrek van een' anderen cirkel beweegt ; epicc1isch , tot den bij cirkel
behoorende ; epicycloide , f. eene kromme lijn , die beschreven wordt door een
punt in den omtrek eens cirkels , die op
den omtrek eens anderen cirkels omwentelt.

Epicyma, n. gr. Med., eig. eene tweede
of bijvrucht , die zich naast eene andere,
vroeger ontvangene vormt ; epicysis -I'.,
overbezwangering, overbevruchting (superfrtatio).
Epidaurên , Pl. gr. , feesten , die ter
cere van Epidaurus gevierd werden.

gaande.

Epidéndron , n. gr. (v. dendron, boom),
eene op boonien groeijende woekerplant;
epidéndrisch , op boomen grocijend.
Epidermis , f. gr., de opper- of bovenhuid; epidérmisch , tot de opperhuid
behoorend ; epidermoide, f. het opperhuidsweefsel.
Epidsis of epidése , f. gr. Chir., de
onderbinding van een toevallig of opzettelijk doorgesneden bloedvat; epidésmus,

n. een bindsel, ter yasthouding van het
onderliggend verband.
Epididmis , E. pl. epididymdes, gr.

Anat., de bijbal, door de ontleedkundigen in het hoofd (caput) en den staart
(caucla) verdeeld.
EpidSsis , f. gr. (vgl. dosis), eig. toegift; Med., de toeneming van ziekten.
EpidrSme , £ gr. Med. , de aandrang
der vochten, inz. v. h. bloed, naar eenig
deel.
Epigamie, f. gr., wederzijdsch liuweli-jksregt tusschcn de burgers van twee
grieksche staten of steden.
Epigastrum n. gr. Med. , de opper
ruimte tusschen den hart--buikstre,d
kuil en de navelstreek; epigastralgie, f.
de pijn in de opperbuiksstreek ; epigástrisch , tot den opperbuik behoorenck;
epigastrocële , f. de breuk van de opper

1)ulksstreek.
Epigenma of epigennëma , n. gr.,

iets bijgekomens , inz. eene ziekte, die
nog bij eene vroegere ziekte komt; epi
genesis, 1'. het allengs en achtervolgend
ontstaan van bewerktuigde wezens door
Lij- of nevenplaatsing, door de vereeniging
der mannelijke en vrouwelijke teelkrachten, een stelsel, waarvan Blumenbach
eene bijzondere theorie heeft ontworpen;
epigenesist , m. een aanhanger van dat
stelsel ; epigenie , f. de verandering der
chemische natuur van een kristal; epigénisch, Bot., op de bovenzijde der bladen

groeijend.
Epigenomna of epiginma, p1. gr.

Med. , de toevallige kenteekenen eener
ziekte, de toevallen der oorzaken in den
loop der ziekte ontstaande.
Epigiin, p1. gr. (v. epIgeios , op aar-
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de zijnde), algemeene benaming der nxrnphen, die zich op het land onthielden,
landnymphen.
Epiglóttis, f. gr. (vgl. glottis), de strotklep, liet keel- of Iuclitpijpdeksel, de tap
In den hals , die de stemspleet hij het slik
ken sluit; epiglottrtis, f. de ontstekin g der
strotkiep.
Epigónen, Pl. gr. (epIgonoi, v. eplyonos,
daarna geworden, nageboren), nakornelingen, inz. de overgebleven zonen der in
den eersten oorlog tegen Theben gevallen
gr. heirvoerders ofkoningen; ook kinderen
uit het tweede huwelijk ; in 't algemeen
het nageslacht.
Epigonon , n. gr., een muzijk-instrument met 40 snaren , dus geheeten naar
den uitvinder Epigonus.
Epigram, n. gr. (epIgramma , v. epi
çjrdphein, op iets schrijven), een o1)sChrift,
inschrift; eene korte zinrijke spreuk, eene
zinrijke, dichterlijk ingekleede gedachte,
mi. een puntdicht, kort hekel- of schimp
dicht ; epigrammatisch , naar de wijze
van een epigram, kort en zinrjk, scherp,
stckelig ; een epigrammatisch dichter
epigrammatcus, epigrainmatist , m. een
puntdichter ; epigrammatologie, f. eene
verzameling van opschriftcn, - van puntdichten ; ook de leer van het puntdicht;
epigraaph , n. het opschrift van een gebouw , ecn hock ; eene zinspreuk , kernspreuk, z. motto ; epigraphiek ., f. de opschriftkunde ; epigráphisch , die kunde
betreffende; ook niet letters ofschrift voorzien, h. v. de epigraphische zijde
cener munt, d. i. de letter- ofschriftzijdc.
epilánce, f. fr. (spr. —langs'), de vallende ziekte der valken.
Epilarchïe, f. gr. (epilarcitla), eene dubhele ruiterberide van 128 man, liet bevel
daarover; epilárch, m. de aanvoerder van
zulk eene bende.
epilatoire, fr. (spr. —todar') haarwegnemend , ontharend.
Epilémma, n. gr. (vgl. lemma), Log.,
de zelftegcnwerping; eene bedcnking of tegenwerping , die cie'
redenaar zich -zclvcn
maakt en beantwoordt.
Epilëne , f. gr. (v. lënos, kelder), een
'svijngaardenierslied , kelderlied.
Epilepsie. f. gr. (ep'ilepsia, cig. de aangreep, aanval), de vallende ziekte; epiléptisch, met de vallende ziekte belicht; epileptca , pl , geneesmiddelen, tegen die
kwaal.
epilimnisch, gr., wat zich op poelen en
moerassen bevindt..
Epiloog, m. gr. (epilógos; vgl. logos),
fr. epilogue, f. dc narcdc, slotrede, het
nawoord; epilogLmus, n. liet Vcr(icr besluiten , de gevolgtrekkìng van bekende
omstandigheden tot nog onbekende; ook de
uitvlugten en verontschuldigingen der ge-
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neesheeren l)ij kwalijk gelukte beliandeling, in 't algemeen uitviugt, verontschuldig ing.
Epimachie, f. gr. (epimac/ila), een verdedigingsverbond.
Epimerismus, m. gr. Log., eene herhahug, een terugblik midden in de rede.
Epimëtheus, m. gr. Myth., de zoon
van Japet , l)roeder van Pr o rn e t h e u s
hij nam, tegen dc iaarschuwing zijns broedeis, Pandéra (z. a.) tot vrouw, eene
onhezonnenhcid, die liet menschdom duur
te staan kwam ; oneig. een mensch , die
altijd te laat bedenkt, die niet dan door
schade wil lecren (vgl. Prometheus).
epimetrsche verzen, gr., zulke verzen,
die niet zijn ingerigt om gezongen te worden.
Epiniétrum of epimétron, n. gr. (vgl.
metrum), eene overmaat, toegift ; epimetraal, tot de toegift behoorende.
Epimne, f. gr., liet vcrwijlen; Log., het
verwijien, toeven bij een voorwerp om het
verder uiteen te zetten; ook de onmiddcl
ljke herhaling van een woord.
Epimythum, n. gr. (v. mythos, z. a.),
een aanhangsci tot ecn verdiclitsel of
spreukje, toepassing of uiticgging daarvan,
de moraal na eene la bel.
epineux, L (spr. epinens), doornig; sickelig; bedenkelijk; mocijclijk, netelig, gevaarlijk.
epingle, 1'. eene speld; it quatre eingles (spr. a kate' epn8It1'), zeer netjes,
keurig, als een popje (gekleed); al te gemaakt, gezocht, sicrlijk (v. eene redevocring.
Epinicium, n., pl. epinioa, epinicën,
gr. (v. nikë, zege) , zegcfccsten, zegelie
deren.
epinochéren . fr. (spe. —nosj—), langzaarn en zonder honger eten , kieskaau
wen.
Epinémis, f. gr. (v. ndrnos, wet), een
toevoegsel tot de wet; in 't algemeen eene
toegift.
-

Epinyctdes, pl. gr. (v. nyx, gen. nyctós,
de

nacht), Med., de nachtpuisten,

in dcii

nacht uitbrekende, pijnlijke puisten (hij
ons zeldzaam, doch in Syrië menigvuldig

voorkomende).
Epiparoxsmus , m.

gr. (vgl. paroxys-

mus), M ed., een versterkte koortsaanval.
Epipeclologie, £ gr. (v. epIpedon, vlak),
of epipedometrie, f. de meetkunst der
vlakkcii , de vlakteraeting (z. v. a. p 1 an i in e t r I e.
epipetálisch, gr. (v. pethlon, z. a.), met

opzittende bloembladeren.
Epiphania, f. gr. (epiphdnei (i ) , de
versciij ning , inz. de vcrscbij ning eens

Gods en de gedacbtcnisviering daarvaii;
sedert de 4de eeuw in de gr. kerk de

verschijning,

d.

i.

de

geboorte

v.

Chr.;

EPIPIiAEOiEEN.

EPISIOCELE.

later (met zinspeling 01) de vcrseliijiiing
der ster) liet feest der aankomst van de
(IIIC zooçenaamde koningen hij het Chris.
tus-kind , driekoningenfeest, ook het groote
of hooge nieuwejaar (Gjanuarìj); epipha.
nïa's -zondagen , zondagen na het driekoningenteest ; epiphànes (epiphanes),
de doorluchtige, bijnaam van Jupiter, ook
van sommige oosterselie vorsten , opvolgers van Alexander den groote.

epiplocomistee , pl., snieerbuiken, zij, die
een' dikken vetten buik hebben , epiplocystooscheocële , f. de balzakbreuk,
waarin een stuk net en pisbiaas bevat is;
epiploemphrâxis, f. de verstopping,v. h.
net; epiploenterooscheocle, £ eerie balzakbreuk , waarin het net en een darm
ligt; epiploitis, f. de ontsteking van het
net; epiplomphlam , n. cciie netbreuk
door den navel.
Epipoiësis, f. gr. (v. epi-poie7n, bij-
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Epiphanoménen , pl. gr. (vgl. phenomenen) , Med., later zich opdoende

ziekte- verschijnselen.
EpiphIébo m. gr. Med., iemand, die
wijde , groote en hoogliggende aderen
heeft.
epiphlceódisch , gr. Bot. , op de opperhuid der planten ontstaande.
EpiphiogIsmus , n. gr. , de brandende
hitte.
Epiphlogöis, f. gr. , een hoogere graad
van ontsteking.
ië n. ge., de toeroep , uitroep, cle hij eene schildering of voorstelling gevoegde spreuk ; Log. , eene nadrukkelijke siotgedachte, eindspreuk, slotspreuk eener rede.
Epiphöra , f. gr. Rhet. , eene figuur,
waardoor het laatste woord van een voorstel met nadruk wordt herhaald , de herhaling ; Med., de tranenvioed , oogtraning,
hei oogdruipen.
Epiphöros , epiphoras , f. gr. , eene
vrouw, die ligt zwanger wordt ; eene hoogzwangere; in 't algemeen wat tot vruchtdragen en vruchtgeven geneigd is.
Epiphyllospérmm, pl. gr. Bot., planten welker bloesems (eig. zaad) zich op de

bladeren bevinden.
Epiphis of epiphse , f. gr. (v. epi
pltyeiii , er aan of bij grocijen), de aanwas bijwas, het aangroeisel van een been,
dat enkel door het beenvlies en door
kraakbeen met het hooidbeen vereenigd
is; door verbeening van dit kraakbeen
wordt het eene apopilyse (z. a.).
Epiphton , II. gr. Bot. , de woeker-

plant.
EpipIgma, n. gr. Chir., een werktuig
oni een' ontwrichten arm te zetten.
Epiplásma, n. 8r. Chir., een brij- of
papomsiag, ook cataplasma.
Epiplerosis f. gr. (vgl. plerosis) ,

zie-

kelijke voibloediglieid, overinatige opvulling of overvulling der bloedvaten (vgl.
ook plethora).
Epliplëxis , f. gr , berisping . verwijt
straf; Med., de eenzijdige beroerte.
Epiploc , f. gr. Log., eene figutir, die
cle trapsaijze opvolging van denkbeelden
of verrigtingen uitdrukt, doorgaans z. v. a.

climax.

Epiph$on, fl. gr. Anat. , het darmnet ; epiplocIe f. Chir., eene netbreuk;

voegen), een overvloed, toevoegsel.
Epiporöma, n. gr. Med. , eene oppervlakkige verharding, eelt.
epirhIzisch , gr. Bot., , op wortelen

groeijend.
Epirrhö , f. gr. Med., een toevloed van
vochten ; epirrhceoiogie , f. de leer van
den invloed van uitwendige agentia op
organische wezens.
Episcenuin , n. gr. (v„) , 1. scene) , het

bovengedeelte van het tooneel.
episch , z. ond. epos.
Epischsis , f. gr. Med.,

de ziekelijke
verhouding eener ontlecEiging , b. v. der
pis, de onderdrukking of terughouding
der afscheidingen.
episcopaal, gr. (v. epi-skópos , cl. i.
eig. opzigter, dan bisschop, z. a.), bisschoppelijk ; episcopaal -systëma , n. het

stelsel, volgens hetwelk door de refor-,
matie de bisschoppeljke magt in Dnitsch
vorsten zou overland op de evanoelische
0
gegaan en deze alzoo de hoofden hunner
landskerk zouden geworden zijn , in onderscheiding van liet t e r r i t o r i a a l- en
colle giaal-systema; de episcopalen,
dc bisschoppelijken, leden der .bisschoppe
lijke kerk in Engeland ; episcopalisring,
f. de invoering der bisschopswaardigheid
en der bisschoppehjke magt ; episcopalisten, pl., zulke katholijken,. die niet in
den paus alleen , maar in de op een al-

gemeen concilie vergaderde bisschoppen
de vertegenwoordiging der kerk aanschou
wen; vgl. c u r i a I I s t e n ; episcopaat ,
het bisdom ; de bisschoppelijke waardigheid , het ambt eens bisschops ; episco
piani, pl., geestelijken in de gr. kerk, die
de uitspraken en besluiten van den bisschop inoesteil beoordeelen.
Episcynhim, n. gr. (epiijnion), dc
huicE , waarop de wenkbraauwen staan;
oneig. de trotschheid, de hartstogt, die
zich kenbaar maakt door beweging der
wenkbraauwen.
Episemasie , f. Sr. ( v. epi-sernaineiit,
beteekenen), Med. voorteekenen v. ziekten ; episemeiösis, f. opteekening, kort
ontwerp , inhoudsopgave van een boek.
episepâlisch , gr. Bot., op de kelkspleet
staande.
Episiocle , f. gr. (van episeloll , de
schaamstreek), Chir., een schaamlipen-

EPISODE.

EPITRIET.

1)I'CUk episióncus , . m. de

opzwelling der
schaamlippen ; episiophma, ii. een gezoowel aan de schaanilippen ; episiorrhagie. f. de bloeding uit de schaarnlippen.

gevoelen (z. 11 Cor. X1, 22), de slo th erhahug; epistrophëus , rn Anat., dc tweede
halswervel. draaijer.

(gr. epeisodion, n. cl. i.
eig. van buiten inkomend), het ingelaschte,

vendeel eener zuil , z. v. a. archi tra if..

Episode, f.

ingeschovene , tnsschengevoegde ; de inweving, inviechting van een stuk , dat
niet noodzakelijk tot het hoofdonderwerp
van een gedicht verhaal enz. behoort;
bijwerk. tusschenstuk ; de tussclienhandeling, liet tusselientooneel hijverdichtsel,
de tusschenzang ; episódisch, ingeviochten, inge1ascht ingeschoven, tot bet hij-.
werk hehoorende.
epispâstisch , gr. (vgL Spasis enz.),
Med., trekkend, blaar- of ettertrekkend,
h. v. zulk eene l)leistcr ; epispastïcum,
n. een trekmiddel, trekmiddel, trekpleister, inz. om vreemde ligchamen, als splinters cnz. nit te trekken.
Episphar a, i- gr. Anat., de kronkelingen of kromvaten van de oppervlakte
der hersenern
Epistálma. n. gr. , cciie opdragt, een

bevel, bescheid.
epistaminaal , gr. Bot. , zch op de
nieeldraden ontwikkelend.
Epistàsis , f. Med., al wat op de oppervlakte der geloosde pis drijft, in tegenst.
van hypostasis,
Epistáxis , F. gr., het herhaald druppelen; Med. de hevige nensbioeding.
Epistel, 1. (lat. epistdla, v. h. gr. epistole, zending , v. piste?lein, toezenden,
bestellen), eeizendbrief, brief; oneig. eene
strafpredikatie, een verwijt ; epistoláren,
Pi. , lagere geestelijken, die in de r. k. kerk
de epistelen zingen ; in de middeleeuwen
de schrijvers , die de keizerlijke bevelen
uitvaardigden ; epistólisch, fr. epistolai
re, wat tot de brieven behoort, b. v. de epistolaire vorm, de briefvorm; epistolarïum,
n. een boek, waarin de bijbelsclie epistels
staan opgeteekend; epistolograaph, rn een
briefschrijver , briefsteller ; epistologra
phre, f. de kunst van brieven te schrijven;
episto1um, n. een briefje.
Epistemonárch, m. gr., de kerkelijke
censor of geloofsopziener in de oude gr.
kerk ; ook een titel der gr. keizers.

epistemónisch, gr. (v. epistësnë, wetenschap), tot de wetenschap behoorende, we-

tenschappelijk.
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EpistJ n. gr. (v. stj2los , zuil), het ho;

Episyllogismus,

M.

gr. (vgl. syllogis-

eene nasluitrede als gevolg eener andere; eene reeks van sluitredenen.
Episynthettci , pl. gr. (v. episyntitlsëms , nog steeds bijvoegen), z. v. a.
eclectici (z.a.)
EpitaphTum , n. gr. (epitap/don , van
tdpltos , graf) , het grafschrift; de grafsteen. graftombe.
Epithsis , f. gr. (van epi-temnein, aan
spannen) , hij de oud-gr. treurspeldichteis het 2de deel van een tooneelstuk,
waarin de handeling v. h. eerste (prot a s e) voortgezet wordt, om ze in het
derde deel (catastase) te voleindigen;
Med., vermeerdering, hevigheid en hitte
eener ziekte.
mus),

-

Epitha1amum , n. gr. (v. t/taldrnos,

bruidsvertrek), een bruiloftsgedicht, bruiloftslied ; een huwelijkstafereel.
Epithe1um , n. gr. (v. thëlë, moederborst), het teedere oppervlies v. h. sljui
vlies, b. v. op de lippen, de tepels enz.
Epithma , n. gr. (eig. liet daaropgezette of -gelegde; vgl. thema, thesis
enz.), Med., een omslag met een laauwarm vocht eene maagpleister; epithsis of epithése, f. gr., een toevoegsel;
epithton , epitheet , n. een bijvoegeljk
naamwoord, het woord, dat de eigenschap,
de hoedanigheid uitdrukt, h.v. de vrome
vrouw, Karel de st o ut e; epithetiséren,
.bijnamen geven.
Epithymie , f. gr. (epithymIa), de begeerte, liet hevig verlangen, de belustheid
naar zekere spijzen in de zwangerschap.
Epitimion, n. gr, cene boete, inz
geldboete ; in de gr. kerk hetzelfde wat
de panitentie in der.k. kerk is.
Epitogum , n. gr.-lat. (v. h. lat. toga,
z. a.), een overmantel; Chir., een schots-

w

derverband.
Epitéme , f. gr. (epitome, eig. het afsnijden of besnijden, v. epite'mnein), eer
kort uittreksel of begrip; epitomiséren, uittreksels maken, in liet kort zamen vatten ineen dringen ; epitomãtor, m. de
uittrekselmaker.
Epitontén , pl. gr. (v. epiteinein, aanspannen) , de snarenstiften , snaarnagels;
epitonieten, pl. , schroefsteenen , eene

, n. gr. (v. stoma, mond),
Chir., een stop, prop; de kraan , sponde;
de 'windklep of het ventiel aan een orgel;
epistoma , pl., de uiterste moncijes der

versteening.

Epistróphe, f. gr. (eig. epistrdpltë), Med.
de ingestorte ziekte, terugkeer van ziekte;
Rhet.. eene figuur, die door eene krachtige
herhaling van dezelfde woorden de meefling des sprekers met meer nadruk doet

verwaárloosdheid, of
staatsgeheimraad, of (-- -)

Epistornum

vaten.

Epitriet of epitrtus, in. gr. Poet., de
drieslag, een versvoet met eene korte en
drie lange lettergrepen, b. V. ( - - -)

kunstwoordentolk,
staats ii U s h o u d i ii g.

of(------- &)

EPJTROCIIASMUS.

EQUIPEREN.

Epitrochâsmus , m. gr., eig. het overbcenloopen , oppervlakkig aanraken; Log.,
(IC OpIIOOpiflg van vele denkbeelden in eene

Epos, n. gr. (eig. woord, rede, verbaal,
ook epopcea. d. i. eig. vervaardiging van
een epos), of fr. épopée, f. een heldendicht,
heldenzang, een verhalend, doorgaans historisch dichtstuk van eenige uitgebreidheid, waarin groote en gewigtige ge beurte
nissen behandeld worden; episch, tot het
heldendicht behoorende ofdat betreffende;
epische poëzy ofheldenpoëzij, in ruimeren
zin in liet algemeen de verhalende dichtsoort„ eene der drie hoofdafdeelingen der
poë•zij nevens de lyrische en drama-
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periode.
Epitrpe, F. gr. (epitropë), cg. het toecrtrouwen, Je overgave Op genade en ongenade: Log., de schijnbcvilliging, de voorvaardeljke toestemming van iets, dat men
zou kunnen ontkennen.
Epixenagie, f. gr., eene phalanx-afdceling van 2048 man; epixenaag, m. de bevclhehber over zulk eene afdeeling.
epix1isch gr. (v. aylon, hout), op hout
w'assend.
Epizeuxis . f. gr. cig. de aancenknoop:ng; Lor., dc herhaling, verdubbeling van
een of nicer der eerste woorden met nadruk
(Joan. XVL 23), het tegcngest. der epiphora.
epizöisch, gr.. 'wat zich boven die aardlagen bevindt welke organische ligchamen
men bevatten.
Epizoonosologie, f. gr., de leer der veeziekten; epizeotte, f., de veeziekte, sterfte
onderhet vee; epizootisch, tot de veeziekte behoorende.
Epóche, epochánt z. epoque.
Epöde, f. gr. (epödós), Poet., de

nazang,
slotzang na de stropheen antistro
ph e in de oud-gr. koorzangen ; ook eene
soort van lierzangen van Horatins, waarin
meestal een korter vers (versus epödus) met
een langer afwisselt; epödisc/z, nazingend,
met een nagezang voorzien.
Epödus, fl1. gr., een (doorepãdaI, d. i.
tooverzangen of formulieren) betooverde of
genezene; een magnetische slaper.
Epompha1on, n.

gr. (v. omphalós, na-

vel), Med., eene navelpleister, wat op den
te hoogen navel gelegd wordt om hem terug te brengen; ook dc navelstrcek.
Epopée, z. epos.
Epopsie, f. gr. (vgl. opsis), de eigene beschouwing, het overzigt; epópt, m. (gr.
epóptes), pl. epópten, aanschouwers, inge wijden in den hoogsten graad der eleusinische mysteriën, die alles mede mogten aanschouwen; ook dweepers, zieners; epoptiek,
L de beschouwingsieer, leer van de kleurspeling op doorzigtige bladeren teen gedeelte der kleurenleer) ; epóptisch, daartoe behoorende.
Epoque, fr. (v. h. gr. epoclzë, het stilstandpunt , van ep-échein , wederhouden) , een merkwaardig tijdpunt, tijdbeekeningspunt, waarvan afmen eene reeks
van jaren begint te tellen, de grens derjaar
rekening, tijdsnedc, gedenktijd; van daar
epoque maken, zich-zelven of den tijd,
waarin men leeft , merkwaardig rï aken,
groot opzien verwekken , gedenkwaardig
zijn; ook de terughouding dertoesteinming;
epochánt, m. de gedenkwaardige, hij, die
een nieuw tijdvak opent.

r

t is eb e; episehe dichters, beldendichters;
epische verssoort, (le versmaat v. ii. hel-

dendiclit, de hexameter.
Epostratsmus, n. gr., liet spel, waarbij
men scherven zoodanig op het watervlak
werpt, dat zij daarvan opspringen, het kei
len, keilderen.

-

Epoulardage, f. Ii'. (spr. epoelarddazj'),

het uitschieten , afzonderen der beschim
melde bladeren van den tabak.
epouvantábel , f. (spr. epoewang—),
ontzettend, verschrikkelijk.
Epreuve, 1. fr., de proef, proefafdruk
eprouvéren. (spr. proew—), beproeven, op
de proefstellen, proberen; ervaren, ondervinden, gewaar worden, gevoelen, ondergaan; eprouvette, f. (spr. eproewétt'), een
kruidproevcr, een werktuig om de hoeda
riigheid en de kracht van het kruid te kennen; eene wondheelers-sonde; een ijkketting, -staf; de proeflepel der tinnegieters,
ook der zeepzieders.
e proj%mndis, lat., uit de diepte.
Epülis , f. (gr. v. Won , tandvleesch),
zwamachtig uitwas van het tandvieesch.
-

Epulönen, z. oud. epulum.
Epülösis, f. gr. (v. ule,likteeken), Med.,
de likteekenvorming; epuloticum, n., pl.
epulotca een vleeschvoortbrengend ge-

neesmiddel, zamentrekkendc en verdroogende middelen
Epuulum , n. lat. . een gastmaal, eene
smulpartij; epulatie , f., gastmaalhou
ding; epulönen , pl., smulbroeders, slempers, brassers ; ook zekere offerpriesters bij
de Romeinen. die den godenmaaltijd bereidden en bij de openbare spelen de goede
orde handhaafden.

epuréren, nw lat. (v. purus, a, urn, rein),
reinigen , zuiveren , louteren , uitlezen;
epuratie , f. de reiniging, uitwerping v. Ii.
slechte, loutering.
equiperen (spr. ek—) , fr. e'quper,

d. i. eig. esquiper, v. h. ned. schip,
dus oorspr. op scheepsuitrusting doelende),
uitrusten. toerusten , kleeden ; zich met
reisbehoeften en met al het verder nood-

wendige voorzien verzorgen, bemannen
b. v. een schip; equipágie , f. (spr. eki-.

páazj), de reistoestel, de daartoe benoodigde bedienden, paarden, rijtuigen, reisbehoeften; inz. koets en paarden, al wat tot

EQUITATIE

EROGEIIEN.

de pracht, den stoet, het gemak eens groo.
ten behoort ; ook de krijgsuitiusting van
eenen officier; in het zeewezen: het scheeps
volk, de scheepsbemanning, gezamenilijke
nianschap ; equipemene, m. (spr. ekiep'
mdng), de uitrusting, inz. van een schip
equipeur, m. (sp. ekiep—), de werkman,
die de afzonderlijke, door anderen vervaar
een geweer tot een geheel-digelnva
vereenigi, de zamensteller.
Equitatie, f. lat. (van equus , paard), de
rijkunst, het rijden.

erga, lat., tegen; erga scitedam of sc/IcdI,larn, tegen het briefje of bewijs.
Ergasterion of ergasterum, n. gr., de
werkplaats , bet laboratorium ; ook voor
werk-. oftuchthuis; ergastiek, f. de arbeidof werkzaamheidsieer ; ergástisch, tot ér
beiden geschikt, behoorend.
ergo , lat., gevolgelijk , van daar,, dus,
daarom, alzoo; ergotéren fr. (ergoter), altijd
met c/us en bijgevoig in de weer zijn, over

equivoque , fr. (spr. eldwók'), v. h. lat.
aquiv&us(z. a.).
Equu1us, m. lat., een houten paard of

ezel, waarop de slaven der liomeinen als
straf moesten rijden.
eradicéren, lat. (eradicãre), ontwortelen, met den wortel uittrekken, uitroeijen;
eradicãtie, f. de uitroeijing met den wor.

tel, ontworteling.
eradéren, lat. (eradre, vgl. racléren),
uitkrabben, uit- ofafschaven, uitblusschen,
vernietigen, vernielen, uitdelgen.
Eranéum, n. gr. (v. eranos, m. eene bijdrage, ondersteuning), een voorschot aan
een' behoeftige, om het eenmaal in beter
omstandigheden zonder rente terug te geven.
Erasmus, mansn. (v. h. gr. erdn, beminnen): de ben1innenswaardige.
Erto, f. eene der M u z e n (z. a.).
e re, lat., ter zake, dienstig, nuttig; e re
nata, naar gelang der zaak, naar het valt,
naar omstandigheid.
Erèbus, m. gr. (erbos), Myth., de onderwereld , het doodenrijk , de hel ; eré
bisch , onderwereldlijk , donker,, akelig,
heisch; erebodiphönten, pl., onderzoekers
der duisternis, duisternisdoorzoekers.
Erectie, z. ond. erigeren.
Eremiet , heremiet, m. (lat. eremita,
gr. eremitës, v. erëmos , eenzaam) , een
kluizenaar , woudbroeder ; ook de kluize
naarskreeft , bernhardskreeft , die in eene ,
scheip afgezonderd leeft; eremi'tage, hermitage , f. de kluis, kluizenaarswoning,
hut; ook rn een edele fransche wijn; eremitismus, n. het kluizenaarsleven; eremodicum n. (v. erëmos, verlaten, en dike,
regtszaak) , Jur. , het verzuimen of laten
berusten eener regtszaak van de zijde des
aanklagers; eene voor het niet in regten
verschijnen opgelegde straf.
Eréptie , I lat. (ereptio) , ontrukking,
1

roof.
Erethisie, f. en erethIsus, m. gr. Med.,
de ziekelijk verhoo8de prikkelbaarheid.
Eretrsche aarde, eene graauwe en ook
witte soort V. kleiaarde, zoo geheeten naar
Eretrium (INogropont); in de geneeskunst
worden beide soorten in de schilderkunst
alleen de witte gebruikt.
Ereuxis, f. gr., z. v. a. het lat. eructãtie.
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elke kleinigheid twisten, haarkloven; erni barb. lat., de zucht tot redetwisten, tot gelijkhebben; ergotIst, m. een
twister, betoogzuchtige, gelijkhebber.
Erica, f. lat. (v. h. gr. erelke), heide,
heidekruid ; pl, ericoe, heideplanten ; encieten , pl., eene soort v. de n dr i eten,
welker teekening slechts enkele boompjes
met stam en takken voorstelt.
gotismus,

Erich, Erik, oudcl. mansn. : de eerrjke.
enigéren , lat. (erigre) , oprigten, op-

trekken, opbouwen, grondvesten, stichten,
overeind zetten ; enigibel, oprigtbaar, wat
zich overeind laat zetten; eréctie, f. de opnigting , het overeindstaan ; de opbouwing,
grondvesting, bouw.
Erih (tahitisch, eig. arii, d. i. koning,
hoofd, adelljke; op de Sandwich -eilanden
aus), de adel op de Gezeisci tpse il apden
Eninnys, f., pl. eninnen, gr. (v. erinnyein,

vergrammen), de wraakgodinnen, z.

funin.
Eniométer, m. gr. (v. eron, wol), een
wolineter, een werktuig om de fijnheid der
wol te meten.
enipiénen, lat. (eripre), ontrukken, outtrekken.
Ens, f. gr., in 't algemeen twist, strijd,
krakeel; eene tot strjdaanzettende krjgs godin, later in 't algemeen de twistgodin,
de godin v. twist en tweedragt, zuster van
Mars; enistiek f. de twist- of strjdkunst;
enistici , pl., strjdzuchtigen, twistzieken,
eene oud-gr. philosophische school : de
m e g a r is c h e school; erIstisch, twistziek.
strjdzuchtig ; ook te bestrijden , betwistbaar.
Erlanger blaauw , eene uit soda van
Alicante en een derde deel zuiver roet gemaakte verwstof,zoo geheeten naar de stad
Erlan gen.
Ermin, m. een tol, die in de levantsche
handelplaatsen van in- en uitgaande sche
pen moet betaald worden.
Ernestine vrouwenn., v. h. manuel.
Ernst: de ernstige, overleggeude, welbe
radetie.
erodénen,

lat. (eroc1re), afknagen, wegbijten, wegvreten; erodenta, pl., z. v. a.
caustica erösie, f, wegknaging, doorvretiug.
enogéren, lat. (erogãre), uitdeelen, bededen, uitgeveu; erogãtie, f. Jur., de uitgave, uitbetaling; verdeeling; erogãtor, al.
41
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de uitgever; de voltrekker van dc laatste-

doorbreken, uitbarsten, doorzakken-. erûptie, I. de uitbarsting, b. v. van eenen vulcaan; Med., iedere plotselinge en overvloe
dige tevoorschijntreding b. v. van vlekken,
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wilsbepalingen.
eróïco, eroicame'nte, it. Muz. (z. v. a. heroïsch), he1dhaftig fier, stout.
Eros, fl1. gr. (érös), de liefde, liefdegod,
z. Amor; eröten, p1., liefdegoden; erotisch,
de liefde betreffende, verliefd; erotische

gedichten, liefdegedichten, minnedichten,
losse en bevallige dichtstukjes, waarvan de
liefde het onderwerp uitmaakt of aan de
hand geeft; erotcus, m. een liefdedichter,
minnedichter, schrijver over de zinnelijke
liefde; erotidiën; pl. gr., feesten ter eere
van Amor; erotomanie, f. de minnewoede,
liefderazernij ; erotopagnie , f. verliefde
beuzelarij.
Erotëma, n. of erotësis, gr. (v. erotZn,
vragen) , Jihet. , de vraag, ondervraging,
eene figuur, waardoor een voorstel vragenderwijs ontwikkeld wordt; erotematiek, f.
de vraagkunst; erotemátisch, vraagswijze,
b. v. zulk een onderwijs, waarbij de eene
vraagt, de andere antwoordt.
Erotomanie, erotopagne, z. ond. Eros.
Erpetologie, erpetoloog, 1. herpetolo-

gie enz. (z. a.).
erräre /sumãnum est , lat. , dwalen is
menschelijk, dwalen is den mensch eigen;
errant , dolend , zwervend, ronddwalend;
erratum, n., pi. errata, fout, feil, dwaling,
verzien , inz. drukfout ; errãtische rotsblokken , zulke allengs voortgeschoven
steenklompen , die men ver van hunne oorspronkelijke plaats op den aardbol
vindt (door den fr. mineraloog Brogniart
dus geheeten); errãtische ziekten, z. atypische; error, m. de dwaling, vergissing,
misslag, fout, het verzien; errorfacti, eene
daadzakelijke dwaling; e. in calcülo of e.
calculi, eene rekenfout, vergissing in 't re
kenen; e. juris, eene regtsfout; e. justu$,
eene verschoonbare dwaling; errOre ebrw, in
den tuimel der dronkenschap, in de bedwel
ming v. d. roes; salvo errôre calc u li, z.

oud. salvus.
Errhina, pl. gr. (v. en, in, en nun, neus,
derhalve eig. alles vat men in den neus
steekt), Med. een nieswiddel, nieskruid.
Errhsis, f. gr. Med. . eene niet hevige
bloeding uit eenig deel, in tegenst. eerier

puisten, etter, enz.; uitslag, uitwas.
Erve, f. (lat. ervum), n. de linze, eene
plant tot de familie der peuldragers behoo
rende.
Erycina, {. lat., bijnaam v. Venus, naar
den berg Eryx in Sicilië.
Erysipèlas, n. gr. Med. , de roos, eene
oppervlakkige , bleekroode ontsteking der
huid; erysipelateus, roosachtig.
Erythrma en erytbëma, n. gr.

(v. erytlrrôs, rood) , Med., roos zonder koorts,
ziekelijke roodheid der huid; erythrmne, f.
een kleurloos beginsel zonder stikstof, door
II e e r e n in de zee-orseille ontdekt , dat
violet-rood wordt door de werking van den
ammoniak; erythrocárpisch , met roode
vruchten ; erythrocephálisch , met rood
hoofd ; erythrocérisch , met roode voelsprieten; erythrocnémisch, met roode beenen ; erytbrodact1isch , met roode teenen ; erythrogâstrisch, roodbuikig ; crytbrogrâznmiscb, met roode strepen; crythroidisch , roodachtig; erythrolénciscb,
rood en wit; erythrolóphisch, met roode
kuif erythronotisch, met rooden rug; crythrópisch , roodvoetig ; erythropbi ll e , f.
naam door Berzelius aan de roode kleurstof der bladeren gegeven; erythrophthál
misch, met roode oogren; erythropb11iscb,
met roode bladeren; erythroptrisch, met
roode vinnen; erythropgisch, met rooden
snuit; erythrorhámphisch , met rooden
snavel; erythrorhizisch, met rooden woetel; erythrorhnchiscb, met rooden snavel; erythrosömisch, met rood lijf; crythrospérmisch, met roode zaadkorrels; crythrostómisch , met rooden muil of roode
opening; erythrötisch, met roode ooren;
erythrox1isch, met rood hout; erythrü
risch, met rooden staart.
Esaias, z. v a. Jesaias.
Esàphus, m. gr. Med., het onderzoek met
den ingestoken vinger.
Esau, hebr. mansn. : de met haren be-

dekte.
Escabellon, n. fr. (spr. long),

het kegel-

sterke bloedvliet (haernorr/ragie).
erubescéren, lat. (erubescre), blozen,

vormig voetstuk v. een standbeeld.

schaamrood worden, zich schamen; erubescéntie , f. het roodworden , blozen , het
schaamrood, de scliaarnachtigheid.
eructéren , lat. (eructãre), oprispen;
eructãtie, f. de oprisping der maag, het
opgeven van winden door den mond.
erudáren lat. (erudire) , onderrigten,
ieercn ; erudiet (erudilus), geleerd; eruditie, f de geleerdheid, ervarenheid, kunde.
eruéren, lat. (erure), uitvorschen, doorgronden, naa uvkeurig onderzoeken.
erumpéren, lat. (erump re), uitbreken,

eig. een in 't vierkant geplaatste hoop, v. Ii.
lat. quadra, vierhoek), de sclieepsafdeeling,
het smaldeel, eskader; escadri ll e, I. (spe.
—thielj'), een klein eskader; escadron, D.
(spr. —drong; it. squadróne), eene ruiterschaar, een ruitervaandel, eerie compagnie
ruiterij, een escadron; escadron-chef, in.
een ridrneester, rui terhoofdman ; escadronéren, ruiters scharen, ren escadron vormen; escadronist, m. de kardinaal, die in
het conclave voor geen hofpartij kiest.

Escadre, f. fr. (spr. eskddr'; it. squadra,

Escaláde, f. fr. (v. h lat. scala, ladder),
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Mii., de heklimniing, bestijging beladdering bestorming met stormiadders; escaladéren, J)eladdcrcn, met storinladders beklimmen., bestormen, berennen, over klim
men, over kiouteren; escale, f. een oud bestorniingswerktuig.
Escalin, in. (spr. —lang, het duitsche
S c Ii e 1 1 i n if) , eene brabandsche rekentaunt, ongeveer = 30 ct.
Escalope, f. fr., eigenaardig toebereide

Escobar, fl1. de casuls t ; doorslepen
huichelaar; escobardéren, zich van fijne
leugens bedienen ; escobarderie, f. de fijne
leuren.
Escompte, n. fr. (spr. es/èóngt') z. v. a.

kalfsschijfjes.
escainotéren. fr. (escanioter, v. h. sp.
camodar, verruilen, camodaclor, goochelaar;
vaarsch. ligt het lat. contmutare tot grond),
goochelaarsstreken doen; ontfutselen, wegmoffelen, kapen, uit den zak rollen; esca
motage , i: (spr. —tdazj') , goochelarij
spitsboevenstreek , ontfutseiing, listig bedrog ; escamoteur ,, rn een goochelaar;
zakkerolder , slimme dief, spitsboef ; een
valsche speler.
escanspéren, fr. (escamper), iVEil., wegloopen, doorgaan, zich uit het stof, uit de
voeten maken, vlugten.
Escapade, f. fr., in de rijschool : de valsche sprong v. een paard; oneig. een oiloverlegde, moedwillige streek, malle kuur,
jongensstreek.
Escarbeihhe, f. fr. (spr. —be'ij'), een ohfautstand van 10 ned. pond en daar beneden.
Escarotcum, a. nw lat., een bijtmiddel,

etsniiddeh.
Escárpe, f. fr., ook scarpe (vgh. escarpe',
steil, hellend, v. h. duitsche scherp), de inwendige glooijing, binnenwaartschse bene(herihelling van de wahgrachl; escarpéren,
glooijend maken.
Escarpine, f. fr., eene soort van haakgeschut op de galeijen.
Escarpins , pl. fr. (spr. eslearpêng ; it.

scarpa, schoen, scarpmno, schoentje ; vgl.
het lat. carpiscullus, eene soort v. schoenen;
waarsch. v. carpre, afsnijden), hgte schoesien , dansschoenen ; en escarpins (spr.
ang—), ligt en sierlijk geschoeid.
Escart, m. (spr. eskciar), Mere., eene ledersoort uit Alexandrië.
escatiel, lat., eetbaar.
Eschàra, f. gr., eig. de vuurhaard; Med.,
de roof ecner zweer, brandroof; escharotica,
pl., ets- of bijtiniddelen, zulke middelen, die
eene korst of roof vormen; escharieten, ph.,
koraalversteeningen met g aatjes.
Eschatologie, f. gr. (v. escMton, het
uiterste , laatste) , de leer van de laatste
dingen : dood, oordeel, zaligheid, verdoe

nienis.
f. fr. (spr. —wdazj), de slavernij, knechtschap, dienstbaarheid; Mere.,
een redt, dat de Franschen betaalden voor
liet wegvoeren van zekere waren, welker
verkoop aan engelsehe kooplieden behoorde;
ook een hailcirkelvormig haissnoer van
Esciavage,

diamanten.
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disconto ; escomptéren , z. v. a. disonteren.
Escopetterie, F. fr. (v. escopette , een

kort vuurroer, dat men eertijds in den ban.delier droeg), klein geweervuur, salvo uit
klein geweer; ook het krakend ontbranden
van vele vutirwerken te gelijk.
Escorte, f. fr. (it. scorta, V. scorgere,
waarnemen , voeren , geleiden ; van daar
scorto, voorzigLig), de bedekking, begelei
ding, het geleide, gevolg; escortéren, begeleiden , geleiden , bedekken, dekken, heschermen.
Escouade , f. fr. (spr. eskoedad') , een
korporaalsehap, een rot soldaten onder aanvoering van eenen korporaal.
Escróc, m. fr., de gaauwdief, fielt, listige
bedrieger ; escroquerie, f. (spr. —k'rie),
fielterij , listge bedriegerij , aftroggehing;
escroquéren, (spr. —kéren), door list bevoordeelen, bedriegen, af'troggelen, afzet-

ten.

Escüdo, m. sp. (u = 0e; eig. schild, wapensehild, v. h. lat. scutum; vgl. het it.
scudo, fr. écu), eene sp. rekenmunt v. versehihlende waarde, b. v. escu d o al so! = 32
realen, escudo de ore = 40 realen, escudo de ve!!on = 10 realen, escudo de plata
= 15 realen; escudillo de oro, sp. goudmunt, gouddaalder of goudpiaster, van 2
gl. 43 ct tot 2 gi. 60 et. innerl. waarde.
Escu!énta, P1 lat., eetbare dingen, spij-

zen,

Escuriaa!, 1. escoriaal, n. sp. (eig. een
verlaten bergwerk , v. escoria, lat. scoria,
metaalsehuim, metaaislakken), een lustslot
van den koning V. Spanje bij Madrid.
Esto, m. it. (v. h. lat. exitus), uitvoer,
uitgang; esito -waren, uitvoerwaren; esito tol, uitgangstol, uitgaande regten.
EsSche of 1. es&has, f. gr. Med., een ziekelijk gezwel , aanbeijen -knobbel in den
aars.
esotérisch, gr. (v. e'sö, in, binnen, eso tros, het binnenste), inwendig, geheim,
enkel voor ingewijden bestemd ; wetensehappelijk, geleerd; vgl. exoterisch;
tercus, in. iemand, die met de geheimen
V. een genootschap of met het innerlijke
cener weteusciial) vertrouwd is, een inge
wijde.
Espadi!la, f. sp. (spr. —dIelja verkiw.
V. espada, degen, verwant aan het duitsehe
spa t e n, S p a (1 e schop; vgl. spadihle), een
kleine degen; espadón, m. sp. en fr. (spr.
—dong ) , een groote (legen , houwdegen,
tweesriijdcnd slagzwaard ; espadonnéren,
met zulk een wapen vechten.
Espagnol, fr. (spr. espanjól d. i. in 't
;

;
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algemeen Spanjaard), gem. Spanjool, m.
spaansche snuiftabak; en espagnol (spr.
an,q—), als Spanjaard, op zijn spaansch, in
spaansche dragt ; espagnolácle , f. grootsprekerij, blufferij, grootspraak, snoeverij,
snorkerij •, espagnóle . f. een spaansche
dans; espagnolétte,f. eene fijne wollenstof,
fijne satijn, spanjolet; espagnoliséren, tot
Spanjaard en spaanscil maken.
Espalier, fr. (spr. espalji-é), rn (it. spalhera, 4:1. i. eig. schoudersteun, v. h. mid.
lat. spadila, it. spalla, fr. e'paule, schou
der), het latwerk of staketsel, waar tegen
een boom geleid wordt; eene rij vruchtboo
men, die langs cenen muur of eene heining
tegen latwerk in den vorm van een' opengeslagen waaijer zijn vastgebonden , een
leiboom waaijerboom; en espalier, waaijervormig, tegen latwerk gebonden.
Espálma, f. eene soort van mastikvernis,
dat men over harde voorwerpen strijkt.

door overhaling (destillatie) verkregene
fijnste vloeibare bestanddeel cener stof;
bel-esprit, m. een fraai vernuft, schoone
geest, geleerde, esprit bornë, een beperkt,
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Esparsétte of esparcétte, f. fr. Bot., de

hanekammetjes (lieclysarum onobrycitis,
L.), een voedergewas voor de dieren.
espárto, m. sp. Bot. (stipa tenaciss7na,
L.), kwispeigras, z. spartiuzn
Espèee, f fr. (v. Ii. lat. species), soort,
slag, geslacht; de munt- of geldsoort, kimkende munt, s p e c i e; en espéces (spr. anespéss'), in klinkende munt, in baar of gereed geld.
esperéren, fr. (espe'rer) , hopen; espérance, f. (spr. espercings'), de hoop; Cap
de bonne espérance , de Kaap de Goede
hoop.
Espérto, m. it.

(=: lat. expértus), een
ervarene, onderrigte , zaakkundi g e, ingewijde bij de Carbonari.
Esphlásis, f. gr. Chir., de indrukking der
schedelbeenderen, door uitwendige belee
digingen veroorzaakt.
Espiègle, m. fr., een uilenspiegel; een
moedwillig, geslepen mensch, gut, deugniet; espièglerie, f. een uiienspiegeistreek,
guiterij, kinderachtige moedwil.
Espion, m. fr. (spr. espióng), z. v. a.
spion (z. a.); espionnage, L (spr. —ncIazj),

bespiederij, verspieding, begluring.
Esplanade , f. fr., eene vrije, vlakke
plaats, voorplaats of voorplein voor groote
gebouwen en vestingen; wande l plein, exer
ceer-plein; ook de schuinsche of dosserende
borstwering aan den zoogenaamden bedek-

ten weg, z. parapet.

Espoir, m. fr. (spr. espodr), een klein
scheepskanon op het verdek.
Esponton i:n. fr., z. v. a. sponton (z. a.).
espressivo, it. Muz., vol uitdrukking, met
nadruk; ook con espressióne.
Esprit, al. fr. (spr. esprIe v. h. lat. spi
ritus), geest, verstand; vernuft, scherpzinigheid, inzigt, inbeeldingskracht; ook de
geest, inhoud, het gehalte, wczentlijkst bestauddeeL h. v. van een geschrift enz.; het
;

-

n

bekrompen verstand, kleingeestig, Opper
vlakkig mensch ; esprit de candle , ka kaneelwater; e. de cerises, kerneeieest,
g
sengcest, kersenwater ; e. de corps (spr.
—kôr), gilde-geest, de ingenomenheid, het
vervuld zijn met den geest, de dcnkbeeiden, de belangen van eene vereeniging, een
-

gild enz.; e. des lois (spr. —de ba), de
geest der wetten; e. de vie, levensgeest; e.
de violette , vioolijesgeest ; e. fort (spr.

—fôr), sterke geest, een vrijgeest, vrijden
ker; e. public (spr. —publiek), volksgeest,
algemeene denkwijs.
Esquire, m. eng. (spr. skwair; ontstaan
uit h. fr. e'cuyer, oud escuyer vgl. ecuyer),
;

eig. een schulddrager, schuldknaap; in Engeland thans de titel voor alle staatsbeambten van den vrederegter af, voor doetoren en pleitbezorgers; ook wel bij misbruik
die van een' aanzienlijk' burger, die geen
bedrijf uitoefent , maar van zijne renten
leeft, z.. v. a. Weledel fleer (het wordt
doorgaans achter den naam door Esq. uitgedrukt).
Esquisse, f. fr. (spr. eskiess'; v. h. it.
scitizzo, rn, pl. schizzi (z. a.), s c h e t s, eene
vlugtig daarneder geworpen , niet uitge
voerde teekening , de omtrek, het eerste
vlugtig ontwerp, de grond- of hoofdtrek
ken eener zaak; esquisséren, eene schets
maken, schetsen, ontwerpen.
Essmërs of essëners, pl. hebr. (naar men
wil eig. artsen, chald. dsayâ, v. d. hebr.
wortel asa, heden, genezen) , eene secte
onder de oude joden , die minder waarde
hechtte aan opentlijke godsdienst, offeran
den enz., dan wel aan de stille oefeningen
van godsvrucht, strengheid v. zeden enz.,
ook therapeuten geheeten.
Essai, In. fr. (spr. essé), de proef, het
onderzoek , de toets ; het staal , monster,
proefje ; de naam, dien een schrijver aan
zijn werk geeft, hetzij nit zedigheid of omdat
hij niet diep in zijn onderwerp is doorgedrongen; coup d' essai, z. coup; essayeren
( spr. esseje'ren), beproeven, ergens de proef
van nemen proberen, aanpassen, aantrekken (een kleed enz.); het gehalte v. edele
metalen onderzoeken, toetsen; proeven (van
wijnen); essayeur, m. de beproever, toetser,
enz.
esse, lat. zijn ; als subst. het zijn, wezen;
in zijn esse zijn, beter: in zijn aise zijn,
aise; essentie, f. (lat. essentia, fr. essence,

spr. essdngs') , bet wezen, de wezentlijk
heid, geest, datgene, wat de natuur van
eeniff ding uitmaakt; het geestige, fijnste
bestanddeel, de aromatische olie door destillatie verkregen uit vruchten, kruiden

enz., geest, spiritus;

essentIa arnära, bit-
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tere geest e. dul8, oeLe geest; essentie-el
( nw. lat. essentiãlis, fr. essentiel (spr. es-

clan door liet verwrijven daarvan licht en
schaduw voort te brengen, doezelen; dessein
estompé, eene zoo bewerkte teekening.
Estopilla, f. sp. (spr. pleija verkiw. v.
estopa, werk, grof lijnwaad, lat. stupa),
een sluijerdoek
estoquéren, fr. (s
pr. estok—), den geweerloop stuiken, om hem de noodige lengte
te geven.
Estracle, f. fr. (voorheen de straatweg,
mid. lat. estrada, it. strada, v. h. lat. strata
scil. via, van waar ook het nederd. straat),
eene verhevenheid of verhoogde plaats van
den vloer eener kamer, een optred, eene
hoogte voor een praalbed, troon enz.; ook
uitstek.
Estragon, m. fr. (spr. —gltóng), dragon,
een bekend weiriekend moeskruid bij sa
-lade
keizerskruid, keizersalade.
Estrapade, f. fr., de wipgalg; de wipsprong of -zwaai der kunstspringers of
koordedansers, waarbij zij het gansche ligchaam tusschen hunne armen en de koord
doen doorgaan; in de rijkunst: het geijktijdig steigeren en uitslaan dier paarden.
Estratto, rn it. (= lat. ea'trdctio , fr.
extrait) , een uittrek , eenvoudige lottowinst.
estropiéreri, fr. (estropier), kreupel inaken , verminken , verlammen ; geëstropieerd, verminkt, verlamd; estropié, rn een
verminkte, kreupele.
et, lat en fr, en.
Etablage, f. fr. (spr. —bldazj', v. table, s t a 1), bet stalgeld; het staan- of marktgeld der kramers; ook de ruimte tusschen
de limoenboomen van een voertuig.
etablisséren, fr. (etablir, v. L. lat. stabi
lire), vaststellen, grondvesten, aanleggen,
oprigten, tot stand brengen, b. v. een handelshuis , fabrjk enz.; zich etabhisséren,
zich neder zetten, vestigen, met der woon
sieder slaan; etablissement (spr. —bliess'
maa g ), de oprigting, vestiging v. een handelshuis enz. , gi-ondlegging , inrigting
stichting, gesticht tot algemeen nut; de
nederzetting, vaste woonplaats; de verzor ging.

;

sangsje'l), wezentljk, tot het wezen eener
zaak behoorend en zonder hetwelk iets niet
bestaan kan, volstrekt noodwendig hoogst
belangrijk; essentja1ën (essentialta), Pl.,
wezentlijke deelen bestanddeelen, de hoofdzaken; essentialia constitutiva, de zamen
stellende deden ; essentieficéren, nw lat.,
tot essentie maken.
-

Esseniërs, z. esseers.
Essito, z. esito.

Estaeáde, f. fr., het paalwerk, staketsel
om eéne haven, rivier enz, af te sluiten, te
versperren.
Estádo,

m. sp. (= lat. status, eig. eene

manslengte), eene lengtcmaat van 6 voet.
Estaffette, f. (v. h. it. staffa, stijgbeugel), een rijdende postbode, een koerier,
die de brieven slechts van de eene post naar
cie andere brengt; ook de bijzondere renbode voor eene spoed vereiscliendc zaak.
Estaminet, n. fr. (spr. —ne), tabakskamer , rookvertrek, herberg, kroeg, gelagkamer.
Estampe, f fr. (spr. estdflgjJ' ; V. estani-

per, afdrukken, en dit van s t e m p e 1), eene

koperen plaat, koperafdruk; ook een werktug v. smeden, horologiemakers enz. On-i
gaten te slaan.
Esterlin, n. fr. (spr. —léng), een goud-

sniidsgewigt van 28 grein, h mark; ook
eene oude fr. zil eren munt.
Esther (waarsch. perz.), vrouweun. : de
groenende mrte, volgens anderen de ster.
estirnéren, fr. (estiiner), z. astimeren;
estime. f. (spr. estlem') , achting, hoogachting , waardering ; Mar., de raffling of
schatting v. d. weg, dien een schip heeft
afgelegd , het gegist bestek ; estimable,
schatbaar, achtenswaardig.
Estive, f fr., het evenwigt van een schip,
de evenwigtigheid , zoodat de eene zijde
even zooveel veegt als de andere; estivé ren op beide zijden even zwaar beladen.
est modus in rebus, lat., er is in alles
eene maat, alles heeft zijn maat en grens
( begin v. een vers v. flora t i u s , dat in
zijn geheel iuidf : est modus in rebus, sn-nt
certi clenique fines).
Estocáde, f Ir., cig. eene soort v. lange
stootdegen ( v. estoc, stootdegen, = s t ok),
een dringend aanzoek on-i leerling of voorschot, voorname bedelarij , bedelbrief,
brandbrief.
Estomihi, m. lat. , de zondag 'voor de
vasten, wanneer de lat. kerkmis begint met

de voorden: esto s-ni/ti in Deum protectö

rem, wees mijn besehernigod enz., Ps. 31 2 3.
Estompe, £ fr. (spr. estóiip'), Piet., een
doezelaar , een zamengerold stukje papier
of zeem, om daai mede drooge verwen uit
te wrijven ; estompéren (estomper) , tot
eene teekening de verwen dik opdra3en ow
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fl

-

Etacismus, n. z. ond. itacismus.

Etage, f. fr. (spr. etdaz'j' ; mid. lat. stagium, estagium, estaga, v. Ii. gr. stgein,
dekken, stegë , e lk, bedekking, of v. Ii. lat.
stare, staan ? vgl. ook het fr. etayer, stutten), de ruiiLte tussehien twee bevloeringen
van een gebouw, de verdieping; bel étage,
de verdi( .-ping onmiddellijk boven de wofling gelijkvloers (rez de e/tausse) , de
eerste verdieping; (1' c'tage en étag e, spr.
—any—) , al hooger en honger; etages
gewijs, ver€Pepings-, trapsgewijs; etagere,
f (spr. etazjér') een tiapstellage; etagéren
( spr. etazj—), verdiepingsgenijs, trapsge
WijS oprigten, stellen.
etaléreis, fr. (étaler ; verwant met het
,
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nederd. stellen , stal enz.), uiteen leggen, uitspreiden, uitkrarnen; ten toon stellen, laten zien, uit ijdelheid of pronkzucht
vertoonen; etalage, f. (spr. etaldazj'), het
uitleggen, Uitzetten, uitkrarnen en oppoetsen der waren; de tentoonstelling, vertoonmaking, pralerij; de tentoongestelde, uitgekraamde waren.
Etalon M. fr. (spr. etaióng) , 1) een
springhengst; 2) de ijkmaat, de maat of het
gewigt, waarnaar de andere geijkt worden,
proefmaat, proefgewigt, standaard; etalon
néren, ijken, eene maat of gewigt wettelijk
bepalen; etalonnage, f. (spr. —náazj'), de
ijking, ijk; het ijkloon; etalonneur, rn. de
ijkmeester.
etaméren, fr., vertinnen, met tin overdekken; etamage, f. (spr. —rna'azj'), het
vertinnen, de vertinning; etameur, m. de
,

vertinner.
Etamine, f. fr. (v. h. lat. stamen , de
veefketting, schering), estemijn, zeefdoek,
eene dunne wollenstof; eene haren zeef of
teems.
etançonnéren, fr. (spr. etançjs—), onderschragen, schoren, stutten.
Etâpe, f. fr. (v. l. duitsche stapel), de
stapel, stapeiplaats, waar de goederen opgeslagen worden ; het magazijn voor den
Iceftogt der doortrekkende troepen , den

marschvoorraad , de marschproviand ; de
rust- of ververscliingsplaats; de plaats der
overnachting , het nachtkwartier ; thoit
cl' étape, z. droit; etapier, m. (spr. —pi-é),
een proviandmeester , leeftogtbezorger,
pachter of bestuurder eener etape.
Etat, m. fl. (spr. eta, v. h. lat. status),
de staat, stand, toestand, gesteldheid, inrigtìng ; lijst, naamrol , register, staat of
overzigt , b. v. van ontvangst en uitgaaf;
de staf (van een regiment); de voet, waarop
iemand leeft; het rijk, de staat ; de verschillende orden of rangen, waaruit eene
natie, een gewest is zamengesteld, de standen b. v. de etats v. Frankrijk, de 3 standen, nl. geestelijkheid, adel en tiers-état
(spr. tjèrsetd) of burgerstand; états généraux (spr. —zjeneró), de algemeene of generale staten der Vereenigde Provinciën;
état-major, ifi. (spr. —mazjór), Mil., de
generale staf, staf, zamen gesteld uit officie
ren, ingenieurs enz., belast met de onderscheidene diensten.
et cetera lat., cu ff. en liet overige; en zoo
voort.
Eteignoir, m. fr. (spr. eténjodr) , een
domper, klein trechtervormig werktuig om
de kaars uit te blusschen ; chevalier del'
eteignoir(spr. sj'walji-e'—),ridder v.d. domper , vijand der verlichting , o h s c U P an t.

etendéren, fr. (spr. etangd—), fl. (etendre), z. extenderen; etenclue, f. (spr. etangdu') , de uitgestrektheid, wijdte, grootte,
duur; ruimte.

Eteostehon, n. gr., z. v. a. chronosti
chon.

eternél, fr., eeuwig, altijddurend, onvergankelijk onophoudelijk; eternélle, f. Bot,
de niet verwelkende bloem, regen-, winter-,
stroobloem,

immortelle; eterniséren,

vereeuwigen; op de lange baan schuiyen.
Etesen , etesiniehe winden pl. gr.
( etësicii, v. e'tos, jaar), jaarlijks waaijeude
koele vinden gedurende de hondsdagen.
,

Ethiek, ethca, f. gr. (et/iikë, v. ëthos,

gewoonte , zeden), de zedeleer, leer der
deugden; ethTcus, m. een deu g d- of zedeleeraar; ëthisch, tot de zedeleer behoorend,
zedelijk, m 0 C ah S C h ; ethicotheologïe, I.
eene op de zedelcer gegronde godsleer.
ethmoïdãlisch of ethmödisch , gr. (v.
ëtleniós, zeef), Med., zeefvormig of tot liet

zeefheen hehoorende.
Ethnárch, m. gr. (v. étltnos, n. het volk),
een volksbeheerscher; regter en oudste onder de joden; stadhouder, regent of bevelhebber eener provincie; ethnarchie, f. het
stadhoudersehap ; ethnograaph , m. een
volkenheschrjver; ethnographre, f. de volkenbesçhrjving , geschiedenis der volken
ethnogrâphisch, naar de volkengeschiede nis, dat is zoo, dat de geschiedenis van elk
bijzonder volk afzonderlijk behandeld wordt;
vgl. synchronistisch ; ethnologie , f. vol-

kenkunde; éthnisch, heidenseli (dewijl lij
de christenschrijvers der middeleeuwen alle
niet-christenen en niet-joden bij voorkeur
étltnë, lat. gentes, volkeren, heeten); ethn ici, pl., heidenen; ethnicismus, n. het heidendom, het geloof aan vele elkander gelijke of ook ondergeschikte goddelijke we-

zeus.
Ethos, n. gr. (ëthos), gewoonte, zedelijke
gemoedsgesteldheid of denkwijze, z. karakter; ethographie en ethologie, f. de zedenschildering, de beschrijving of voorstelling
der zeden en gewoonten; ethográphisch en
ethológisch , zedenschilderend , zedenbe schrijvend; ethocratie, I'. zeden- of deug enlieerschappij, eene staatsinrigting, waarin de zedelijkheid of moraliteit de enkele
wetgeefster en gebiedster is; ethopoie, f.
de navolging of schildering der zeden van

d

een ander.

étique , Ir. (spr. etie/c') , teringachtig,
uitterend.

Etiquette, f. fl. (spr. etike'tt' naar men
wil oorspr. stielietta, v. h. gr. stic/tos, rij,
lijn , schriftregel ; waarsch. v. s t e k e,
stikken, aanhechten, vast maken), een
aanhechtbriefje, prijsbriefje, opschrift, een
aangehecht strookje papier, waarop de prijs,
de soort enz. eener waar wordt vermeld; het
briefje aan artsenijen, vermeldende den gebrinker en de wijze van gebruik; het hofgebruik, de hofzeden, het hof-ceremoniëel;
het gebruik, gebod, voorschrift der welvoegelijkheid, beleefdheid, de omgangsvorm;
;
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de gebruikelijke bewoordingen inde titels
hij smeekschriften enz.; etiquettéren, met
opscliriftbriefjes enz. voorzien.
Etmaal, n. de tijd van 24 uren, dagen
nacht; zamen getrokken uit e e t m a a 1
(gelijk et gro e n uit eetgroen) , daar de
Ouden slechts één enkel maal des daags
nuttigden (bij Kiliaan is etmaal een schoft
of vierde gedeelte v. d. dag).
etonnánt, fr., verwonderlijk, verbazend,
wonderbaar, Ongemeen.

eu, gr. voorzetsel in vele zamenstellin
z. V. a. wei, goed, behoorlijk, ligt enz.;-gen,
het tegengest. V. dys.

etoufféren,

fr. (étouffer, spr. etoef—),

verstikken, versmoren, dempen, onderdruk
ken, uitdooven; etouffant (spr. etoefâng),
verstikkend, versmorend, zwoel; etouffáde,
f. fr., gesmoord vleesch ; etouffement, n.
(spr. etoeff'mdng) , beklemdheid des
adems.
etoupéren, fr. (spr. etoep—), met vlasof hennipwerk toestoppen , verstoppen
etoupade, f. eene vlaswiek.
etourdisséren (spr. etoerdies—), verdoo
, bedwelmen , bedremmelen, onthutst-ven
maken, verbluffen; etourdi (spr. etoercil),
onI)ezOflflefl, onbesuisd, lomp, onoverlegd,
domdriest ; een etourdi , een onbezonnen
mensch , onbesuisde, plompert, wildzang,
losbol; etourderie, f. (spr. etoerdrIe), onbezonnenheid, onorerlegde driestheid, een
domino streek; etourdissement , n. (spr.
etoerdiess'nidng), verdooving, bedwelming,
bedremmeling, onthutstheid.
-

etrange, fr. (spr. etrdngzj' ; v. h. lat.
extraneus, huitenlandsch) , vreemd, zeld

zaam, zonderling, 'wonderlijk, ongewoon.
Etrenne, f. fr. (v. h. lat. strena), het
nieuwejaarsgeschenk ; het handgeld, het
eerst ontvangen geld.
Etróncus, m. gr. (v. ëtroiz , onderlijf),
Med., een gezwel aan de onderbuiksstreek.
Etüde, f. fr. (v. h. lat. stucliurn), Muz.

en Piet., een oefeningsstuk, leerstuk; vgl.
studiën etudiant, rn (spr. —tilting), een
studerende, student.
Etui, n. fr. spr. eetwI), pl. etuis, een
koker, foedraal, eene scheede voor allerlei
kleinigheden; een naaldenkoker.
Etmon, n. gr. (eig, het ware, van daar
de ware , oorspronkelijke beteekenis) , de
afleiding en grondbeteekenis v. een woord;
etymoloog , etymologcus , etymologist,

m. een woordvorscher, woordkenner, die
den oorsprong der woorden nagaat, hunne
wortels opdelft; ook wei een woordenzifter,
purist; etymologie, f. de afleiding, afstamming der woorden, voordvorsching, de
leer der woordafleiding, der woordenwortels;
etymológisch , tot de woordvorsclsing behoorende, overeenkomstig daarmede, afleidend, woordvorschend ; etymo1ogcon of
etymologcum, n. een woordenboek voor
de afstamming of afleiding; etymologisé
ren, woordenwortels zoeken, woordafleiden,
voordvorschen.

Euasmie of euheemie, f. gr. (v.
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lsairna,

bloed), Med., goede gesteldheid des bloeds.
Eusesthësis f. gr. (vgl. aesthesis), welgezindheid; goede gesteldheid des gevoels.
euanalëptisch, gr. Med., wat gemakkelijk of ligt weder keert, ligt hervattend.
euântisch, gr. Bot., schoon hloeijcnd.
Eubiotiek, f. gr., goede levenswijze, de
kunst om goed te leven; z. v. a. ditetiek.
Eubulie, f. gr. (v. bulë, raad); eig. wijs
beraad, omzigtig handelen; inzigt, schran
derheid.
Eucharistie, f. gr., dankzegging, dankbaarheid; het heilig avondmaal of nachtmaal, de dankbare viering v. d. dood des
Ileeren ; eucharistiek, f. de leer van de
nachtmaalsviering; eucharistisch, het heilig avondmaal betreffende.
Euchlorine, f. uit het gr., Chem., z. v. a.
het chloor-oxyde-gas.
Euchologhim. n. ge. (v. euclie, gebed),
een gebedenboek; ook z. v. a. agende.
Euchrcna, f. gr. (ea-c/sroia), eene goede,
gezonde, bloeijende gelaatskleur, het gezond uitzigt; euchröïsch, schoonkleurig.
Euchylie, f. gr. Med., de goede gesteldheid van de chyl (z. a.).
Euchymie, f. gr. Med., de gezonde hoedanigheid der vochten v. h. menschelijk
ligchaam, goede vochtmenging; euchlmus,
n. het voedingssap der planten.
euclástisch, gr. (euulclastos), ligt breekbaar, bros, broos.
Eucrasie, f. gr. (vgl. crasis), Med. , de
goede menging der sappen, de gezonde,
slacht geëven
naar den ouderdom en het ge
redigde hoedanigheid der vaste en vloeibare
deden, het tegendeel van ys eras i e ; ook
gelukkige gemoedsstemming, temperament.
Eucratie, f. ge., het goede bestuur, de
goede regering.
Eucrinie, f. gr. (eukrIneia), de klaarheid , duidelijkheid ; eucrinisch , klaar,
duidelijk.
eucritiseb, ge., ligt te beoordeelen.
Eudremonie, f. gr. (v. eudaImön), d. i.
eig. een' goeden damon hebbende, gelukkig), de gelukzaligheid, het welbehagen,
volkomen welbevinden, welzijn; eudamonismus, fl. en eudsernonologie, F. de gelukzaligheidsleer, die de eigene gelukza]igheid des inenschen tot hoofddoel en de eerste drijfveder van al zijne daden maakt;
het voortdurend streven naar de volkomenheid v. h. menschelijk geslacht; eudcemo
nist, m. een gelukzaligheidsleeraar of belijder van de leer der gelukzaligheid; eud
en eudamono1ôgisch, die leer
-monistch
betreffend, daarin gegrond.
Eudiapneustte, f. gr. Med., de goede ge-

steldheid der uitwaseming.
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Eudoxie , f. gr. (V. clóxa , meening,
dunk), de goede naam, de goede meening
van anderen omtrent ons; Eudoxius of Eudoxïa, mans- en vrouwenn. : de welheroemde,

Eumölpiden , pl. gr., de raden in het
geestelijk geregt te Atheuen; eumólpisch,
goed zingend.
Eumorphie, f. gr. (v. morp/të, gestalte),
de w'clgevorrndheid, schoonheid van vorm,
v. gestalte; eumórphisch, welgevormd'
Eunoma, f. gr., eene welbedachte handeling.
Eunomëma, f. gr., eene wettige handeling.
Eunoma, f. gr. (v. nomoz , wet, eene
der horen en de Nyetpodin, z. Themis eunomïe, f. de wettelijkheid, welgeordende

geachte.

staatsinrigting.

n. gr., doorschijnend zonnestelsel, een door den Engelschman W a 1k e r uitgevonden werktuig ter verduidelijking van den loop der hemelbollen.
Eudynamie, f. gr. ( v. clynárnis, kracht),
Med., de goede gesteldheid der krachten;
ook z. v. a. eucrasie.
Euepie, f. gr. Med., het gezond, bloeijend
ilitzigt , welbevinden , het tegendeel van
cachexre.
Eugenius en Eugenia , gr. mans- en
vrouwenn. : de 'wel8eborene , edele , voorname.
Euhsemie, f. gr. Med. (v. lsaima, bloed),

Eunüch, eunitchus, m. (gr. eun-ic/sos,
eig. bedwachter, v. eunë, bed, en fc/tein,
houden, bewaren), fr. eunüque, een gesnedene, ontmande, inz. als opziener der vrouwen in den harem; eunüchisch, aan een'
gesnedene gelijk; eunuchiséren, ontmannen, lubben.
euódmisch, gr. (v. odmë, reuk), welriekend; euodmie, F. de welriekendheid.
Eupeedie, f. gr. (eupaicila) , liet bezit
van goede kinderen; eupmdisch , goede
kinderen hebbende ; ook rijk aan kinde
reil; eupoedeutisch , welopgevoed; eupsu-

Eudiobotjek f. sr., cle kunst om vrolijk
Ee leven.
Eudiomtter,,

in. gr. (v. eudia , goed,

helder weder), een werktuig ter bepaling
van de hoeveelheid zniirstof, die in eene
gegevene massa lucht voorhanden is, luchtgelialtemeter; eudiometrie, f. de luchtzuiverheidmeting; eudiométrisch, die kunst

betreffende.

Euduranon,

z. eusemie.
Euherismus,

m. de leer v. d. oud-gr.
vijsgeer Euliemëros, die de grieksche
godheden voor vergode menschen verklaarde; euhemerist ) rn een aanhanger van die
nieening; euhemeristisch, op dat gevoeleu

gegrond, daarmede overeenkomstig.
Eulabie, f. gr. (euldbeia), de belioedzaarnheid , bedachtzaamheid, angstvallig
behoedzaam, omzigtig. -hcid;eulâbs,
Eula1e, gr. (v. lalën, sprelen), vronwean. : de weisprekende , welbespraakte
eulálisch, 'wclsprekend.
eulnisch, gr. (v. lënos, wol), van goede

vol.
eulithisch , gr. (v. l'Itlios, stëen) , van

goeden stern.
Eulogie, f. gr. (vgl. logos), verstandigiseid in spreken en handelen; waarschijnlijkheid; ook lofprijzing; zegenwensch, zegen;
eulógisch , verstandig , doelmatig ; waarscbijnljk; eulogistie, f. de bezonnen hande
ling„ bcdachtzaamheid; Eulogus, mansn.:
(le zegenende, z. v. a. Benedictus.
Eulysie, f. gr. Chem., de gemakkelijke
opioshaarheid; eultisch, ligt op te lossen.
EumerIden, pl. gr. Myth., eig. de welge.
zinden, de welwillende, goedaardige godinlien, eene euphemistische of vcrschoonende
benaming van de erinnven of furiën
( z. die woor(Icn); enmérisch, welwillend,

goedig.
euineróclisch, gr., N. H., met duidelijk
te onderscheiden voeten.
eumétrisch, gr. (v. métron, maat), goed

van versinaat.

;

deusie, f de welopgevoedheid.
Eupathie, f. gr., het welbevinden, wel->-,
behagen; de goede genioedsstemwing, het
geduld in lijden; een toeval, met weinig

gevaar verbonden; eupátisch, gevoelig.
Eupepsie, f. (vgl. pepsis), de goede vertering, sterkte der maag; ook ligte verteerbaarheid; eupéptisch, ligt verteerbaar.
Euphensia, gr. (v. pMme, rede, naam),
vrouwenn. : de te goeder naam en faam
staande, beroemde; euphemie, 1'. het verschoonen door verzachtende uitdrukkingen; euphemissnus, m. eene verzachtende,
verschoonende uitdrukking, de benoeming
van een onwelvoegelijk, onaangenaam, hard
of treurig denkbeeld op eene verbloemde
of minder aanstootelijke wijze, b. v. ontbinding voor verrotting, kinderziekte voor pokken, euméniden
( z. a.) voor furiën; euphemstisch, verschoonend, verzachtend, verbloemend.
Euphiogie, f gr, de goedaardige pokkenziekte, goedaardige ontsteking.
Euphoriïe, f. gr. (v. p/sonë, stem, geluid), de welluidendheid, schoone klank;
euphoon, m. een door Dr. Chiadni in 1790
uitgevonden speeltuig, uit een aantal horizontaal liggende glazen staven bestaande
en naar de harmonica gelijkende; euphö
nisch welklinkend, verzachtend.
Euphorbie, f. gr. (eup1iorbon, n., van
p/sorbë, weide, voeden), Bot., een plantengeslacht, welks soorten alle een scherp, bijtend melksap bevatten; eene derzelve is de
gewone wollrnelk , bonds- of ezelsmelk;
euphorbuns, n. een bars, dat zich in vele
cuphorhie-soortcn bevindt.

EUPHONLE
Euphonic, 1. gr., het welbevinden; liet
ve1bekomeri cener aitsenij, spijs enz.
Eupradie, f. gr., welbespraaktheicl, welsprekendlieid.
Euphrasie , f. gr. , vrolijkheid , opgeruirndheid, ilL hij een gastinaal; euphro
sine, f. de vreugde, vrolijkheid, bljinoedigheid; de vreugdegeefster, eene der drie
gratiën; ook een vrouwenn.: de blijinoc
Wge.
Eupncea, f. gr. (v.pnoë, ademhaling),
Med., de goede of ligte ademhaling.
eupódisch, gr. (v.püs. voet), N. H, met
schoone oflange voeten.
Euporie, 1. 8r., cle vaardigheid, geschiktheid, viugheid, tegenwoordigheid van geest,
hij moeijelijke omstandigheden.
Eupraxie, f. gr., het weldoen, gelukkig
leven, welbevinden.
Eupyron , II. gr. , een lichtontstekcr,
een chemisch vuurtuig.
Eurhythmïe, 1'. gr. (vgl. rhythmus), de
jniste en schoone verhouding inz. in de beweging, b. v. in den dans, de muzijk, poezij
en•z., de welluidende overeenkomst; in 't algemeen de evenmaat , gelijkmatigheid
schoone overeenstemming van al de deelen eens gebeds ; Med., de geregelde, be11 orlijke bloedsornloop; eurhthmus, rn dc
reelmatige en natuurlijke I)oIs.
Euros, m gr., de zuidoostewirid; Med.,
het beenbederf; eurödes , van beenbederf
ontstaan ; eurodóntisch, door bederf der
tanden veroorzaakL
eurycérisch, gr. (v. kc!ras, hoorn), met
breede hoornen.
eurycopidopténisch , gr. N. II. , met
breeden, sabelvormigen snavel.
eurypgisch , gr. (v. pyyë, aars, stuit),
met breeden stuit.
Eurstheus, rn gr. Myth., een koning
van Mycene, ouder broeder van Hercules,
wien hij op de bekende gevaarlijke ondermingen uitzond (vgl.Hercules).
euryst6misch , gr. (v. stoma , mond),
N. H., breedmondig , met breeden muil,
breeden snavel.
Eusarcie, f. gr. Med., de lijvigheid, gezetheid. gevleesdchheid.
Euscbmosne, f. gr., een goed uiterlijk

voorkomen, uiterlijke welstand; welvoegelijkheid.
Eusebie , f. gr. , de vroomheid , godsvrucht, godzaligheid, kinderlijk vrome gezindheid; Eusebia, vrouwenn.: de vrome;
Eusebus, mansfl.: de vrome, eerwaardige;
eusebiologie, f. de aanwijzingtot een godvruchtig leven.
Eusemie, £ gr. Med., goed voorteeken,
gunstig verschijnsel.
Eusitie, F. gr. Med., goede cetinst.
Eustachhis en Eustacha, gr. (v. skicitys, aar), mans- en vrouwenn.: de aren-

rijke, vruchtbare; eustachisebe buis, buis
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van Eustachius, (tuba Eustachiãna), de

verbindingsbuis tusschen de trommelholte
van het oor en de keel.
Eustathus en Eustatha, gr. mans- en
vrouwenn.: de gezonde, sterke.
Eustochus en Eustocha, gr mans- en
vrouwenn.: de vern uftige, scherpzinnige.
Eustorgïus en Eustorgïa, gr. mans- en
vrouwenn.: de veelgeliefde.
eust1isch , gr. (v. stylos , zuil) , met
voorzien; eust1on, n. Arch.,
schoone z
een gebouw met schoone zuilen, d. i. welks
zuilen 2 zuilendikten van elkander afstaan.
Euterpe, f. dc verheugende, eene der
,1
"

l%Luzen (z.a).
EuthaHa , gr. vrouwenn.: de liefelijk
bloeijende, schoon groenende.
Euthanasie, f. gr., een ligte, zachte dood,
het ontslapen.
Euthesie, f. gr. Med., een goed, sterk
ligchaamsgestel.
Euthymetrie, f. gr. (v. eut/tfr, regt), de
meting van regtlijnige figuren.
Euthymie, f gr. (v. t/iyrnds, ziel, gemoed), de ziels- of gemoedsrust, opgeruimdheid, bljmoedigheid.

Eutocie, 1. gr., het goedeofgemakkelijke
kinderbaren; eutheos, f. eene vrouw, die
eemakkeljk baart.

Eutolmie, f. gr., vastberadenheid, moed.
Eutona, f gr. vrouwenn.: de welklin
kende, kunstmatig sprekende; eutonie, f.
Med., de krachtigheid, vastheid.
Eutrophie, f. gr. (v. tre'p/zeiu, voeden),
de weldoorvoedheid, lijvigheid; ook gezonde
en rijkelijke voeding.

Eutropïus, gr. mansn. : de goedaardige
goedhartige.
Eutychius, en Eutyehïa, gr. ( v. tyeli,

lot, geluk), mans- en vrouwenn.: de gelukkige; eutychie, f. geluk, gelukzaligheid
eatychãnen, z. jakobieten; eutychianIsfl de leer der eutyehianen.
Euzoodynamie, f. gr. Med., de volkomene gezondheid ; euzoodynámisch , tot
eene volkomene gezondheid behoorende.
Eva, hebr. vrouwenn.: moeder der levenden ; Evelina, vklw. van Eva.

mus,

evacuéren, lat. (evacuäre; vgl. vacuum);

ruimen , ledigcn , afvoeren ; evacuanta,
Pl., Med., afvoerende, ruimende middelen
evacuatie, f. de ontruiming, ontlediging;
afgang; evacuatie -contract, n. het ontrui
minus-verdrag.
evagéren, lat. (evagãri; vel. vagéren),

uitweiden, afdwalen , rondfladderen; eva--

gãtie, f. de afzwerving, afdwaling,verstrooijing.

evaginéren , lat. (v. vagina, scheede),
uit de sciieede halen.
evalescéren, lat. (evalesc é re), grooter
ofsterker worden, toenemen, dc overhand
krijgen; in waarde stijgen.
42

EVAL VEREN.

EVlDL1'T.

€valvéren , mid. lat., aanslaan schatten, waarderen, berekenen ; evnhrãtie, f.
de schatting , waardering-, prijsbepaling,
waarde of koers van munten enz.-., de aanslag.
Evamerïon, naam van den knaap, die
thsschen iEsculapius en Ilygea staatafge
beeld, en dien sommigen voor het zinne beeld der ziekte houden.
Evan, gr. (eudn) , het jubelgeroep der
bacchantinnen; ook een bijnaam van Bac
chus.

de zon op dc maan uitoefent; haar grootste
bedra ,gj,r is 1 0 16' 30".
eireliéren, lat. (evellre), uitrukken,
uittrekken, uitroeijen outwortelen.
Evenement , ii. fr. (spr. ewên'rn (i ng,
V. h. lat. evenre), de uitkomst, afloop van
eene zaak ofvoorval; het voorval, de gehetirtenis, inz. eene gewigtige; detoedra8tcener
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evanescéren, lat. (evanesc1'e), verdwijnen; evanescéntie, L het verdwijnen, de

verdwijning.

Evange1uni, n. ge. (eu-angélion, v. eu,
z. a., en angeles, bode, angelic, tijding),
'1) eene goede, blijde tijding of boodschap
n.j. dat in Jezus de beloofderedder (Messias)
verschenen vas; 2) het Nieuwe Testament
of de verkondiging des heils, de verblijdende christelijke leer; 3) de gedenkwaardigheden uit hot leien en de leer van J. C.;
evangelien-harmonie of harmonie der
evangeliën, L de vergelijkende zamenstel
hug der vier evangeliën ; evangelist, m.
eig. een blijde -boodschapbrengcr, vreugdebrenger; een schrijver der gedenkwaardige
voorvallen uitliet leven v. Jezus levensbeschrijver V. J; een der vier evangelisten;
evangelisch, met de leer v. J. overeenkomstiff, christelijk, inz. het evangelic als cenige
gcloofsgrond erkennende, b. v. e V a n g e
lische christenen, e. kerk enz.; vgl.
protestant; evangeliarium of evangelistarhim, n. in de oude kerk: bet boek, waarin
de evangelien stonden; evangeliër, m. in
de i. k. kerk: de persoon, die liet evangelie
afzingt.
evaporeren , lat. (evciporãre), verdam.
pen , uitdampen , vervliegen , verrooken
zweeten , uitwasemen ; een geëvapoeerd
mensch, iemand vol wonderlijke grillen en
inbeeldingen ; evaporãbel , verdampbaar,
vervliegbaar; evaporãtie, f. de uitdamping,
verdamping , verrooking, aldamping, liet
doen vervliegen van vlugtige deden door
middel derhitte; evaporator, m. de afdamper, een werktuig, 'waardoor de uitdamping
van het zout water in de zoutpannen bevorderd wordt; evaporatoram, n. een verdampingsmeter.
Evgsie, f. nw lat. (v. evadre, ontkomen), dc ontwijking, ontkoming, het ontnijken ontsnappen, ontvlugten, doorgaan;
ook eene uitvlugt, een voorwendsel; evasö
risch, ontwijkend, uitviugten zoekend of
'

makend.

Evéctie, I'. lat. (evecto), het opstijgen,
op.waartsVarefl Astr., de grootste der ongelijkheden of schijnbare onregelmatigheden, die de loop der maan op hare elliptische baan om de aarde toont, en waarvan
de grond ligt in den storenclen invloed, dien

zaak.
Eventail , m. fr. (spr. ewangtculj), de

waaijer; en e'ventaii, in de gedaante eens
waaijers, waaijervormig uitgespreid.
eventiléren, lat. (v. ventus, wind), door
luchttrekking of togt zuiveren, lucht en.
evéntus, rn lat., de uitslag, het gevolg, de
werking; het toeval, voorval, de gebeurtenis;
e. ctultdrurn magLster, sprw., de uitslag ;

de ondervindirig is de leermeester der dwazen ; in omnem eve'ntum, in elk geval
eventueel , als adverb. ook eventualiter,
nw lat., naar het plaats grijpende of mogelijke geval ingerigt, voor het geval, dat dit
of dat plaats heeft, in voorkomend geval,
gebeurlijk, mogelijk; ook bij aijze van voorzorg, van voorwaarde; eventualiteit, f. het
plaats hebben van een mogelijk geval.
evergetéren, fr. (v. vergettes, borstel),
nitborstelen ; afrossen, duchtig doorhalen.
Evergtes, uh. gr. (euergétës), de wel.
dadige , bijnaam van een' koning Ptole-'
maus van Egypte; in 't algemeen een weldoener, iemand, die zich door veldaden
jegens de mensehen verdienstelijk maakt;
evergéten, Pl., een naar dat der vrjmetse
laars gelijkend genootschap in Silzië van
1792 tot 1795.
Everhard en Everharcline , oudd. mansen vrouwerin. , eig. sterk als een everzwijn
de krachtige, krachtvolle, sterke.
Everlasting, n. eng. (spr. evver—), eig.
altijddurend; Mere., cene ligte, sterke wollenstof, ook lasting, everlast, cverlest genoemd.
evertéren, lat. (evert?re) , omwerpen,
omstorten, omstooten, omkeeren, verwoesten, vernielen ; evérsie, I'. de omverwering, omkeering, vernieling, verwoesting,

p

in- of omstorting; eversief, nw. lat., om-

stortend.
evertuéren [zich], fr. (s'e'vertuer), zich

door oefening bekwamen ofmeer geschiktluid, vaardigheid verwerven, groote p0gmgen doen, zich tot iets loffelijks aansporen,
alle krachten te werkstellen , zijn best
doen, zich beijveren.
evestigéren, lat., opsporen, uitvorschen;
evestigato , f. nw lat. , de uitvorsching,
opsporing ; e vestiglo, op staanden voet,
dadelijk, op de plaats, voor de vuist.
Eviãdcn, p1., naam der bacchantinnen,
naar Evius, bijnaamvan Bacchus.
Evictie, z. ond. evincéren.

evident, lat. (ev c1ens), oogenschijnlijk,
blijkbaar, klaarblijkelijk, in het oog val-
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lend, zonneklaar, middagkiaar, duidelijk,

Evovae, n. lat., de zes klinkletters uit

openbaar, handtastelijk, ontegenzeggelijk;

seculoruni enien , ii.!. e, u, 0, u, a, e de

evidéntie, C (evidentia), de oogenschijnlijkheid, openbare, in 't oog loopende zekerheid, klaarheid, duidelijkheid, handtastelijkheid, klaarblijkelijkheid.
evincéren, lat. (evinc ire, eig. overwinnen), overtuigen, overreden, bewijzen, staVen; Jur., horgtogt stellen, borg blijven
ook van het bezit ontzetten, den eisch outzeggen , afwijzen; evincibel , bewijsbaar,
te overtuigen; evictie, f (lat. e'victw), dc
borgtogt , borgstelling; schadevergoeding;
ook de gercgtcljke ontzetting (les koopers
van eenig goed uit liet bezit daarvan. de
0 utzegging ; evictio expréssa , uitdrukke
lijke horgtot; e. solesitis, plegtige —;
C. tacita: zwijgende, in den aard der zaak

toonen , waarin bij de 'oude koraalmuzijk
die slotwoorden gezongen werden. •
evulgren, lat. (evulgare). uitstromjen,
ruchthaar maken verspreiden , onder (rU
merischen brengen.

liggende borgtogt; evictiönis praestatio, f.
de borgtogt of gehoudenheid des verkoo
pers om den kooper schadevergoeding te
geven, wanneer hero de gekochte zaak door
eene regterlijke uitspraak wordt ontzegd.
eviréren , lat. (evirãre) , ontmannen
evirätie, f. de ontmanning.
evisceréren, lat. (eviscerãre, v. viscIra,
ingewand), het ingewand uithalen., ont-

wijden.
evitéren, lat. (evitãre), vermijden, outwijken, vlieden; evitãbel, vermijdbaar.
eviva, it., z. V. a. vivat!
evoceren, lat. (evocãre), oproepen, uitroepen, indagen; bezweren, bannen; evocãtie, f. de oproeping, inroepin g , eene ceremonie der Ouden, waardoor zij de tegenvoordigheid der goden inriepen; de indaging voor eene andere niet competente,
onbevoegde rcgtbank ; evocatorum , n.
een indagingsschrijven.
Evë, lat., eig. ev, v. h. gr. euö), de
jubelkreet der hacchantinnen, vgl. evan.
evolvéren, lat. (evolvre), outwikkelen
ontvouwen, uiteen slaan, zich uitbreiden,
zich openen; evolüte en evolvénte, f
Geom., de afgewikkelde en afwikkelende
lijn, zekere kromme lijnen, die door ontwikkeling uit andere ontstaan; door H ti
g en s werd hare theorie, die ook in de
practijk van nut is, in de wetenschap ingevoerd en later door E u 1 er verbeterd; evolütie 7 1'. de ontwikkeling , ontvouwing;
Mil. , de beweging , zwenking van eenen
troep tot oefening of voor den vijand; de
bewegingen eener vloot op zee; evolutieescáder, n. eene vloot, die door vaak veranderde stellingen den vijand nabij zoekt
te komen; evolutie -marsch, m. een marseh
met zwenkingen ; evolutie-theorie , f.
Phys., de ontwikkelingsleer, volgens welke
men aanneemt, dat de ligehamen zich door
zich-zelven voortplanten, en dat reeds in de
eerste menschelijke of dierlijke ligeharnen
de kiemen voor al de volgende voorhanden
waren.

)

Evülsie, f. lat. (eru1so, v. evellére), de

uitrukki iig.
Ewald, oudd. rnansn. (e'-walt), die voor
de wet waakt, vetbestuurcler.
ex, voor medeklinkers ook enkel e, lat.,
uit, van, als vooizetsel in zamensteiliugen
overeenkornende met het nederd. uit, op,
ont, ver; in latere zarnenstellingen ook
z. V. a. gewezen, voormalig, wijlen, b. v ,
exminister, exjesuit, exkeizer

enz., voor-

malig of gewezen minister , jesuit , kei

zer enz.
ex abrupto, z. abrumperen.
exacerbéren, lat. (exacerbãre), verhitteren, verergeren; exacerbsitie, f de vet-

L ittering; Med., de toeneming, verergering
van eene j)eriocliselle ziekte, het tegengcsi.
V. remissie.
Exacervãtie, f. nw lat. (v. acervãre, opiloopen), de ophooping.
exacescérers, lat., zuur worden.
exact, lat. (exactus, a, urn, v. exigre,
uitdrijvcn , tot stand brengen, eindigen),
naauwkeurig, zorgvuldig, stipt, pun telijk,
naauwgezet, oplettend, juist, overeen stemmend, volkomen; exactitücle, f. Ir., naauw
keurigheid , j uisth eid, stip theid, regeluiatigheid , zorgvuldigheid , oplettendheid
exáctie, f. lat. (exactio), de invordering;
afpersing, knevelarij; exactor, of f1'.
tear, In. een sehuldinvorderaar , geidheffer,
ontvanger der regten, gaarder, gaarmeester; de houder of vertoorier v. eenen wissel;
een afzetter, knevelaar.
exacuéren, lat. (exacure) , scheipen,
slijpen, spitsen; tergen.
-

ex aclverco, z. ond. adversarius
Exmatosis, exeemie eiiz., z. exaimatosis enz.
Exeequtie , f. lat. (exaequat/o), de gelijkmaking, vereffening.
ex aequo et bono, lat., naar billijkheid,
volgens regt en bitlijkhekl.
Exseresis, z. exairesis.
eaggeréren , lat. (exaggeriire) , overdrijven, vergrooten; exaggertie, f. de overdrijving, vergrooting eener zaak; exaggeratörisch, nw lat., vergrootend, everdrij_
vend.
exagitéren, lat. (ex (,-tgitäre), ontrnstcn
plagen, kwellen, tergen, afmatten; exagitãtie, f. de verontrusting, de terging. ke clling, bespottiug, plagerij; exagitator, in. de
berisper, door li aler.
Exagöge, f. gr. (exagögë), het uit- of
wegvoeren ; de uitvoer; liet verhuizen, einde,
de dood.
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Exaimatósis of exeamatósis, f. gr. (v.

bloed), Med., de bloedbereiding; het
bloedig worden ; exairnie, f. het bloedgebrek, de bloedeloosheid, verbloeding; exaimón, m. een volbloedige; exaimos, bloedledig, verbloed.
Exairésis of exwrésis f. gr., de uittrek
Benen steen, van de staar:-king,b.va
de uitneming, b. v. van de ingewanden.
exalbéren, wit maken; exalbesceren lat.
(exalbescére), wit worden, verbleken.
Exalláxis, f. gr. Med. , het bederf, de
ontaarding eener zelfstandigheid.
Exálma, n. of exálsis, f. gr. Med., de
plotselinge ontwrichting v. een been, inz.
V. Benen ruggewervel.
exaltéren , lat. (exaltáre) , verhoogen ,
overprikkelen, overspannen, verhitten, verrukken ; geëxalteerd, verrukt, ontvlamd,
overspannen, in hooge gespannenheid van
geest; exaltádos, pl. sp., Bene overspannen
politieke partij in Spanje tijdens de revoltstie; exaltatie, f, lat., de verhooging, verheffing; inz. de gemoeds-, geestverheffing,
geestvervoering , begeestering ; overspan
-nig.
Examblusis, f. gr., de vroegtijdige geboorte, miskraam.
Examen, n. lat. (uit exagmen ontstaan,
exigere, uitdrijven, onderzoeken), het
onderzoek, de beproeving, toetsing, ondervraging, het verhoor; inz. het schoolonderzoek, de proefneming der gemaakte vorderingen; examen testïum, het getuigenverhoor; ex. rigirósum, streng onderzoek of
verhoor; examinéren (lat. examináre), beproeven, onderzoeken, uitvorschen, uitvragen , uithooren , ondervragen , verhooren;
naauwkeurig beschouwen ; examinándus,
m. die het onderzoek moet ondergaan; examinátor , m. die het onderzoek doet, de
onderzoeker, ondervrager, uitvrager; examinatorium, n. Gene vereeniging tot onderzoek; eene voorbeproeving of beproevende onderwijzing op hoogescholen.
ex amussirn, lat. , naar het rigtsnoer,
naauwkeurig.
Exanastomósis, f. gr. (vgl. anasto7nósis), Med., eene ziekelijke verwijding, inz.
der bloedvaten met ontlasting van bloed.
Exanastróphe, f. gr. Med., de wedergenezing, herstelling.
Exania, f, nw lat. (v. anus, aars), Med.,
de uitzakking van den endeldarm.
exaniméren, lat. (exanisnáre), ontzielen; den moed benemen, neder slaan, ontmoedigen, beangstigen, afschrikken; exanimátie, f. de ontzieling; neêrslagtigheid,
moedeloosheid; Med., eene diepe onmagt.
ex animo, lat., van harte; met opzet, opzettelijk, met voordicht, voorbedachtelijk.
exantémisch, nw lat. N. H., zonder voel
-sprietn.
Exanthéma, n. gr. (eig. het ontbloeide;
/ aima,

'

;

T.

vgl. a n t h o s), koortsig huiduitslag, vlek
blaren op de huid, onderscheiden v.-kenof
i tripe t i go (z. a.) ; exantheznátisch, met
huiduitslag gepaard, uitslagaardig, vlekkig,
blarig; exanthematische koorts, eenp ontstekingskoorts i-net uitsla; , uitslagkoorts;
exanthematologie, f. de uitslagleer; exantheznatológisch, tot die leer behoorende;
exanthésis, f. het uitbreken van een huiduitslag.
Exanthropie, f. gr., dc menschenvrees;
exanthrópisch, menschenscliuw.
Exantlátie, f. nw lat. (v. exantláre, uit -

putten) , de uitpomping, het uitpompen,
uitputten.
Exapotheóse , f. gr. (vgl. apotheosis),
de ontgoding, de wegneming uit den rang
der goden.
exaqueseeren, lat., tot water worden.
Exarátie, f. lat. (exaratzo, cig. het uitakkeren, omploegen), de schriftelijke uit
-werking,
uiteenzetting.
Exárch, m. gr. (éxarchos), voorstander,
eertijds dc stadhouder der grieksche keizers
in Opper-Italië, die zijnen zetel te Ravenna
had; exarchaat, n. het gebied, het ambt en
de waardigheid v. eenen exarch ; bij de
nieuwere Grieken de afgevaardigde van den
patriarch, die in zijnen naam de bisschoppen en kerken bezoekt.
Exarchiáter, in. gr., een onder of tweede
lijfarts, ook een gewezen lijfarts.
exardescéren, lat. , ontbranden, hevig
worden.
exareneren, lat., van zand reinigen.
exarescéren, lat., uitdroogen, verdroogen.
Exarthréma, n. of exarthrósis, f. gr.,
ook exarticulátie , f. lat. Chir. , de ontwrichting , de uitzetting van een lid uit
zijn gewricht ; verrekking.
Exar sis f. gr. , de uitputting der
krachten door ziekte, vochtverlies enz.
exasciéren, lat. (exasciäre), uithou wen, uit den ruwe bewerken.
exasperéren, lat. (exasperáre) , eig.
ruw maken ; verbitteren, vertoornen, ver
toorn of gramschap prik -gramen,to
een kwaad verergeren ; exasperá--keln;
tie, f. de verbittering; boosaardige ver
; exasperatro pcenae, Jur. , de-grotin;
verzwaring der straf.
ex asse, lat., cig. tot op een as (z. a. ),
tot op den laatsten penning, geheel, vol
erfenissen of vermakin--komen,iz.va
gen.
Exatnnoscopiur, n. gr. (van atmos,
damp) , een uitdampingsrneter , eene ver
-dampingst.
exauctoréren, lat. (exauctordre), ontzetten , v. h. openbaar ambt en aanzien
berooven ; exauctorátie, f. de ontzetting,
afzetting, opheffing.
Exaudi. lat., de naam van den zondag
-

.,
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voor pinksteren, naar de plaats van den
lat. bijbel Ps. 27, 7: exaucli, Domme,
vocem ineam, etc., d. i. verhoor, o Ileer,
mijne stern enz., welke op dien dag in
de r. k. kerk wordt voorgelezen.

burerljke en militaire arnhtsbekleeders,
ja in Duitschland zelfs op academische docenten en Professoren overging; thans enkel de ambtstitel van werkelijke ministers,
van de hoogste ambtsbekleeders bij het hof
en het leger, van ambassadeurs en geanten ; excellentissime, allervoortreffelij kst,
oude titel der senatoren van Venetië, als zij
in tegenwoordigheid van den doge in collegie vergaderd waren; par excellence, fr.
(spr. e/cseildngs'), bij uitnemendheid.
excéntrisch, nw lat. (uit het lat. ex,
uit, en centrum, middelpunt), uitmiddelpuntig , geen gemeenschappelijk middelpunt hebbende (van in of bij elkander liggende cirkels ofcirkelbogen), het tegengest.
van concentrisch; van dc haan afwijkend, wat buiten de gewone grenzen treedt,
ongemeen, overspannen, 1). v. een excentrische geest , een hoogvliegend, overdreven , dweepend, phan tastisch rnensch,
wonderlijke kop , woeIeest, tuimelgeest
excentrische hoek, een hock, gevormd (hoor
twee koorden eens cirkels, die elkander niet
in het middelpunt snijden; excentriciteit,
f. de uitmiddelpuntigheid, het afdwalen, de
verwijdering of afwijking v. h. middelpunt;
inz. de afstand des brandpunts van het
middelpunt bij kromme lijnen ; de overspannenheid, dweeperj , wonderlijkheid,
grilligheid, eigenzinnigheid (eng. eccentri
city, spr. eksentrIssittie).

Exaugurãtie, f. lat. (ex auguratlo),

ontijding, opheffing of onttrekking der
heiligheid.
ex beneplacto, lat., naar welgevallen.
Exoalceãtie, f. lat., de wet van het uittrekken des schoens (Deut. 25, 9).
ex cape, lat., uit liet hoofd, uit het geheugen; Jur., ter oorzake van, wegens, b.
ex capite adulterii debiti , Itereditãtis

enz., ter oorzake van , wegens echtbreuk,
schuld, erfenis ene.
excapituléren , nw lat. (vgl. capituleren) uitgediend hebben, van dienstpiigt
ontslagen zijn; ook ontslag zoeken; excapitulánt, m. een uitgediende, niet dienstpligtige; excapitulãtìe, f. de uitdieni.ng, dienstontheffing, het ontslag.
Excarnãtie , f. nw lat. (v. caro gen.
,
carnis, vleesch), Anat., de ontvleescliing,
het ontdoen der beenderen van het vleesch;
het villen; excarnificéren, lat., martelen,
folteren , villen, tot den bloede pijnigen,
gruwelijk mishandelen, vierendeelen.
,

ex cathécira (Petri) decid e ren lat., eig.:

van den leerstoel van Petrus beslissen, d. i.
cene pauselijke magtspreuk doen.
excavéren . lat. (excavãre) , uithollen,
cene holte maken; excavãtie, 1. de uitholling; het uithollen.
excedéren , lat. (excec1re), overschrijden, te boven,te ver gaan, overtreden, uitspatten; excedent, m. een buitensporige,
stoornismaker, moedwillige; exces, m. (lat.
eace'ssus), de overmaat, de overtreding van
de grenzen eener zaak; de buitensporigheid,
ongebondenheid, uitspatting, moedwil; geweldcladigheid, mishandeling, onvoegzaam
heid; sphoerisch excés, Geom., hetgeen de
hoeken eens klootsclien driehoeks meer dan
twee regte hoeken bedragen, klootsch overschot; excéssus in modo, een misslag in de
uitvoering of den vorm eener veruigting;
in excessu peccéren, in cene zaak te veel
doen, door overmaat zondigen; excessief,
uw lat., overdreven, buitenmatig, uitspattend, uitsporig, de grenzen overschrijdend.
excelleren, lat. (excellre), voortreffelijk
zijn, overtreffen, uitblinken, uitmunten,
zich onderscheiden; excellent, voortreffelijk, heerlijk, ongemeen schoon; exce ll éntie, f. (excellentia), de voortreffelijkheid,
uitmuntendheid, heerlijkheid; een titel
eerst van de longobardisehe, vervolgens van
de frankische koningen en duitsche keizers,
later van de ital. vorsten, die hem echter
voor altezza verwisselden toen de fransche gezant in Rome, de hertog van ievers,
dien titel kreeg, welke van nu af op andere
gezanten van den eersten rang, op hooge
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Exceptie, exceptor, z. ond. excipiéren.
excernéren lat. (excernre) , aizonde

ren, uitstooten, uitwerpen, vgl. excrement.
excerpéren. lat. (excerpre , v. carp ere,

plukken) , uittrekken, uittreksels maken,
kort zamen vatten, in 't kort over brengen,
excerpt, n. uittreksel uit een boek.
Exces, excessief, z. ond. excedéren.
Exchange, n. eng. (spr. ekstsjeendzj),
ruiling, verwisseling; de beurs te London;
bill of exchange, een wisselbrief; wissel.
Exchequer, n. eng. (spr. ekstsjékker,
naar men wil van check, schaak, Ir. c/iec;
van daar checker, gcrut als een schaakbord; wegens het schaakbordvormig geruit
laken, waarmede de geldtafel overtrokken
is, of omdat de vloer der zaal ruits3ewijs is
ingelegd) , de koninklijke thesaurie of
schatkamer , reken- of finantiekamer in
Engeland; exchequerbill, t een schatkistbiljet.
excipiéren , lat. (excip&e), uitnemen,
uitzonderen , cene uitzondering maken
Jur., tegen stellen, eene uitvlugt, tegenwerping maken; hij wijze van verantwoording
inbrengen ; excipe en exceptis, uitgenomen, met uitzondering; exceptis excipie'n
met uitzondering van hetgeen uitge--dis,
zonderd, uitgenomen moet worden; excéptie, f. (lat exceptio),de uitzondering;Jur.,
de uitvlugt, tegenspraak, tegenwerping, verantwoording,het verantwoordingsschrift des
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beklaagden; exceptio aceeptilatióutis, Je
uitvlugt der gedane kwijting, de bestrijding
der gebeurde voldoening; e. cautiónis of e.
satisdatiónis de tegenwerping wegens nog
niet gestelden borgtogt; e. compensatienis,

tend , uitsluitenderwijs , met uitsluiting;
exclusive, f. liet uitsluitingsre t t, het refit
der monarchen van Frankrijk, Spanje en
Oostenrijk om bij de verkiezing van eereen
paus tegen de keuze van dezen of gepen

de bestrijding der tegenvordering; e. de-

kardinaal te protesteren.
excogitéren, lat. (excogitare), uitden
verzinnen, bedenken, uitvinden, ver -ken,
ver -dichten;xogá,f.uidenk4
verzinner,-zinge.;xotár,md
uitvinder.
excoléren, lat. (excolére), bearbeiden,
aanbouwen , verbeteren, volkomener maken; ook doorzijgen.
ex commissi óne , lat-., uit krachte van
den last, krachtens de opdragt.
excommunicé^ren, lat. (excommunicáre), van de kerkelijke gemeenschap uit
kerkban doen, uitbannen;-sluiten,d
excommunicatie, F. dc uitsluiting uit eene
gemeenschap of genootschap, uitbanning,
de ban, kerkban.
ex composito, z. ond. componeren.

;

facientzs fundaménti -agendi, de tegenwerping wegens ontbrekenden grond van aan

dilatory t, Bene vertragende tegen -klagt;e.
waardoor de beklaagde zich slechts-werping,
voor eereen tijd tegen de aanklagt beschut;
e. divisiónis, de tegenwerping eens voor
liet geheel daarbij betrokkenen medeschuldenaars, dat ieder medeschuldenaar voor zijn
aandeel moet vervolgd worden; e. doll rnali,
tegenwerping wegens list of bedrog; e. dolósae persuasiónis, tegenwerping wegens
arglistige overreding; e. fori incompeténtis, de tegenwerp ing wegens onbevoegdhëid
der regtbank of des regters; e. non numerátae pecuniae, tegenwerping wegens niet
betaald geld; e. peremtoria,. vernietigende,

'te niet doende tegenwerping, waardoor de
beklaagde den grond - zelven der aanklagt
poogt te vernietigen en zich voor altijd van
vervolging zoekt te bevrijden; exceptionábel, strijdig, dubbelzinnig, aan tegenspraak
onderhevig; exceptioneel, eene uitzonde
bevattend; exeeptief, eene uitzonde-ring
bevattend, uitsluitend; als adverb. ook-ring
exceptive , uitsluitend , voorwaardelijk ;
excéptor, m. de naschrijver, snelschrijver;
exoipiént, 'n. Pharm., een middel tot ver
bindmiddel, b. v. honig.
-mengi,
Excisie, f. lat. (excisïo), de uitsnijding,
het uitsnijden, uitroeijen; excisórisch , tot
uitsnijden dienstig; exoisuur, f. de uitsnede.
excitéren , lat. (excitáre), aanzetten,
aanprikkelen, aandrijven, aanhitsen, aan
opwekken, aanmoedigen; veroorza--vuren,
ken, doen ontstaan; oproepen; exe•itábel,
nw lat., opwekbaar, prikkelbaar; excitabiliteit, f. opwekbaarheid, prikkelbaarheid;
exoitantia , pl . lat. Med. , opwekkende ,
prikkelende middelen; excitaat, m. (exci-.
tátus) , eig. dc opgewekte, opgeroepene;
Jur., de in het concours betrokkene mede
excitatie, f. de opwekking,-schuldenar;
aansporing , aandrijving , aanmoediging,
spoorslag; uitnoodiging, oproeping; excitatief, nw lat., opwekkend, aandrijvend, aan
prikkelend, uitnoodigend; exei--moedign,
tatorium, n. eene herinnering, geregtelijke
aanmaning, een waarschuwingsbrief:
exciaméren , lat. (exclaináre), uitroepen, schreeuwen; exclamatie, f. de uitroep,
het geschreeuw,'geroep; exclamatie - teeleen
(exclamations signum), Gram., het uit
-roepingstk.
exciudéren, lat. (excludere) , uitsluiten , uitzonderen, afzonderen ; ook z. v. a.
zeligéren; exclusie, F. (exclusie) de
uitsluiting, uitzondering ; exclusave, exclusief of exclusïviseh, nw lat., uitslui,

ex continénti, z. ond. contineren.
excoriéren, nw lat. (van corium, huid),
dc huid afhalen , afstroopen, villen, ontvellen ; exeoriátie, f. de afstrooping, der
huid, ontvelling, het villen; het afschaven en openrijten der huid; de afpersing,
afzetterij , uitzuiging ; excoriátor, m. de
vilder.

n* lat. (v. cortex, gen.
bast), van de schors of den bast
ontdoen, ontschorsen, ontschillen, onthulzen , ontdoppen; excorticátie, f. de
ontschorsing, onthulzing, enz.
Excremént, n. lat. (excrementum, v.
excernére), de afgang, drek, mest, stoel
ontlasting, afgaande onreinheden-gan,
excortieéren,

corticis,

van liet dierlijke ligchaam; exerétie, f.
nw lat., dc uit - of afscheiding, uitwerping,
afvoering, het uitwerpen der natuurlijke
onreinheden ; exoretórisch, uitscheidend,

afzonderend.
Exerescéntie, nw lat. (v. excrescére uitwassen) , fr. exoroissanc f. (spr.
e skroassarlgs) , de uitwas , hult , het
vleeschgewas, de wrat enz.
n platen), hij
e f cuclit, lat. (op kopee
heeft het gegravee d, gegriffeld.
exculpéren, nw lat. (v. culpa, schuld),
buiten schuld stellen , regtvaardigen, als
schuldeloos ' voorstellen , ontschuldigen;
exculpábel, te regtvaardigen, schuldeloos,
vgl. excusabel ; exeulpátie , f. de ontschuldiging, regtvaardiging, vrijspreking;

ook schuldbevrijding, schuldafwijzing.
Excurréntie, f. nw lat. (v. excurr?re,
uitloopen, eenen uitval doen), excursie, f.
of excursus, m. lat., een uitloop, uit
uitstapje, pleiziertogtje; excursus-vlugt,
in boeken: eene bij wijze van aanhangsel toe g evoegde uitvoerige nasporing of
verhandeling over een bijzonder A unt.
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excursor, m. de partijganger.
excuséren , lat. (excusáre) . verontschuldigen, verantwoorden; insclhikkelijkheid hebben , verschoonen , door de vi ngers zien ; excusábel, te verontschuldigen, verschoonbaar, verantwoordelijk ; excusátie , lat. , of fr. excuse, f. verontschuldiging, uitvlugt.
excutéren , lat. , ( excutére , eik;. uit schudden, uitdrijven), Jur., schulden ge
invorderen , den toestand eens-regtlijk
schuldenaars of zijne soliditeit geregtelijk
onderzoeken.
execréren, of 1. exsecréren , lat. exsecrc ri), verwenschen, vervloeken; execrábel, verwenschenswaard, vloekwaardig, afschuwelijk, afgrijselijk , vervloekt; exee , f. vervloeking, - verwenschin ; , de
afschuw, vloek; execratorlum, n. nw lat.,
het vervloekingsformulier.
Executie, 1: lat. (executzo, v. exsequi, uitvoeren, voltrekken), de uitvoering, . voltrekking van een vonnis; executio sententiae, dc voltrekking van eene
ligchaamsstraf of van het doodvonnis, de teregtstelliug van eenen misdadiger; regtsdwang geregtelijke dwanghulp , schuld
uitwinning van eenen schulde--ingof
naar ; ab executióne iets aanvangen,
d. i. de regtszaak van achteren af, namelijk met den regtsdwang (zonder voorafgegaan regterlijk verhoor) beginnen ; executie-commando, n. een straftroep, een
uitgezonden troep soldaten . ter voltrekking van een vonnis; executie- commandánt, de aanvoerder daarvan ; executéren (fr. exécuter), uitvoeren, afdoen, ver
bewerkstelligen, een be--rigten,u
vel volvoeren , voltrekken , door geregtelijke dwangmiddelen noodzaken ; eenen
misdadiger te regt stellen ; executief, nw
lat. , voltrekkend , uitvoerend', b. v. de

Exelcysmus, n. gr. Chir., het uittrekken, ophalen, b. v. van een beenstuk.
Exémpel t n. lat. (exemplum, pl. eventpia) ; het voorbeeld ; model, voorschrift,
opgave, b. v. een reken - e x e m p e l; een
exempel aan iets nemen , zich iets tot
leering of waarschuwing laten dienen,
zich daaraan spiegelen ; een exempel
statusren, een waarschuwend, afschrik
voorbeeld of een strafvoorbeeld ge--kend
ven; exempli causa of e. gratïa, fr. par
exemple (s pr. eghseimpl'), tot voorbeeld,
bij voorbeeld; ad exemplum, tot een voor
naar het voorbeeld of model; exem--beld,
pla stint odiósa, sprw.: voorbeelden zijn
hatelijk , d. i. men spreekt niet gaarne
daarvan ; exemplificéren , nw lat. , door
voorbeelden bewijzen , ophelderen of sta
exemplifcátie, f. voorbeeldgeving,-ven;
opheldering door voorbeelden ; exemnpli facatio docurn nti, een echt afschrift eener
oorkonde; exemplaar, n. lat. (exémplar,
eig. model), ieder afzonderlijk gelijkvormig voorwerp van een boekwerk, eene
plaat enz., ieder enkel voorwerp van -gelijk
gewassen, hoorns, schelpen enz.,-sortige•
exemplarisch, voorbeeldig, voorbeeldgevend, afschrikkend, waarschuwend, b. v.
eene straf.
exempt of exemt , exemtie enz. z.
ond. eximeren.
Exenterisis, f. of exenterismus, m. gr.,
hetuitnemen der ingewanden, de ontwijing.

q

-

executieve magt ; exeeutánt of executeur , m. lat., de uitvoerder , voltrekker,

dwangbevelvoerder, de uitvoerder van een
testament of laatsten wil (executor testaménti) , de boedelredderaar; ook de
scherpregter , beul ; mandatum executoriále of executoriáles (litterae), voltrek
executórisch,-kingsbevl,omatrf;
geregtelijk dwingend , door middel van
regterlijke hulp.
Exedentia, pl. lat. (van exedére, . ver
bijtmiddelen, invretende middelen.-tern),
Exedra, f. gr. , cene zitting ter beraadslaging, tot afspraakmaking.
Exegëse, f. gr. (exegesis, cuff. uitvoering), de verklaring, uitlegging, schrift of bijbelverklaring ; ex!geséren, verklaren, ontwikkelen, uitleggen ; exegeet, ..m.
de verklaarder, schriftverklaarder of -uit
uitlegkunde.; exe--legr;xtik,f.d
gëtisch, verklarend, tot het uitleggen .dienend.

-

exequéren , lat. (e.x équi of exs équi ,
vgl. executie), uitvoeren, voltrekken (een
bevel) ; invorderen (schulden); beslag leggen (op de goederen eens schuldenaars);
exequátur ! Jur. , men voltrekke ; liet
worde voltrokken ! het exequatur, de
toestemming tot voltrekking van het vonnis, het voltrekkingsbevel ; exequént,
m., z. v. a. executor ; exequiën, 1. exsequiën , pl. (lat. exsequiae , eig. de vol
aarde bestelling , begra--treking),d
fenis, likstaatsie, lijkplegtigheden , de
lijk- of doodendienst ; in de r. k. kerk,
de voor eenen overledene te houden ziel
-misen.
exercéren, lat. - ( exerc ere , fr. exercer),
oefenen, zich eigen maken, inprenten, inz.
de wapenen leeren hanteren, krijgsoefeningen doen ; exercitium , n. de oefening,.
school-, spraak-, krijgsoefening; oefeningsopstel; ligchaamsoefening, ligchaamsbeweging ; exercise, n. fr. (spr. eghssersíes'),
Muz., een oefeningsstuk; een opstel ter vertaling, een t h e m a; exercitátie, f. lat., de
oefening. het geleerd onderzoek.
Exergasie , f, gr., de uitwerking, - vol tooijing, uitvoering ; Rhet. , eene figuur,
waardoor hetzelfde voorwerp herhaalde malen met andere bewoordingen wordt uitgedrukt.
Exergue, m. fr. (spr. exsérgh' ), de plaats
.

EXERTLE.

EXMITTERE IN.

op eene munt voor hetjaartal en hare vaar
de, het onderschrift.
Exértie, f. nw lat., de inspanning, po-

plaats; in naauwere beteekenis z. v. a. het
de babylonische gevangenschap derjoden; exiléren, nw lat.,
ver b annen , uit het land vet-wijzen , een
geexileerde , een gebannene, banneling,
ballin g .
eximéren , lat. (eairnre) vrijstellen
verschoonen, bevrijden; exempt of exemt
en geëximeerd , bevrijd., vrij, dienst en
se], attiugvi -ij , verschoond , bevoorregt ;
exém
ptie of exémtie, f. vrijstelling, versellooning, bevrijding, ontheffing van eerie
algemeene -erpligting of bezwaar.
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exeunt, lat., z. oud. exit.
exfoliéren, lat. (eijoliare),

ontl)lacle
-ren,zichafbldern,schilfern, -

achtig breken ofsplijten : exfoliãtie. f. Chir.,
de afbladeriug, afschilferino der beende
ren; exfoliatief , n. een middel ter afbiadering, afschilfering der beenderen.
exhaléren, lat. (ex/ialãre), uitdampen,
uitwasemen, verdampen ; exha1anta, pl.
de uitwasemende haarvaten; exhalatie, I.
(Ie uitdamping , uitwaseming , verdam
ping liet verdampen; ook de damp, uitwaseming; exha1atorum, n. de uitdam-

pingsmachine.
exhauréren, lat. (ex1zaurre), uitputten,
vernTloeijen; exhaustie, f. de uitputting.
exheredéren, lat. (ex/teredãrc), outerven, van de erfenis uitsluiten, exlseredãtus, m. de onterfde; exheredãtie, £ de ontcrying.
exhibéren, lat. (ex/sibëre). uitgeven, uitleveren, overgeven, over reiken, overhan
cligen, vertoonen, voor den (lag brengen;
zich exhiberen, zich vertoonen, nitblin-.
ken; exhibént, m. Jur., de indiener of overhandiger van een geschrift, een bewijs,
eene oorkonde; exhibtum, een ingeleverd

schriftelijk stuk, schriftelijke voorstelling,
indiening ; exhibitie , f. de aanwijzing,
openlegging, uitreikin . voorstelling.
exhortéren lat. (ex/tortãri), vermanen,
opwekken, aanprikkelen, toespreken; exhortãtie, I'. de vermaning, aanmaning, opw ekking; exhortatief, vermanend, tot opwekking dienend; exhortatorum, n. een
vermaningsbrief; exhórte , f. eene korte
vermanende of stichtelijke rede.
exhumren, nw lat. (v. /tumãre, beaar den), weder opgraven, aan de vergetelheid
onttrekken; exhumãtie, f. de wederopgraving (v. een lijk).
g

ex Itypotitési, z. hypothesis.
exigéren, lat. (exigre) , vorderen, eischen , verlangen, afvragen, invorderen
exig e nt, m. een invorderaar, eischer; cxigéntie, f. nw lat., de behoefte, nooddruft;

liet dringend geval, nood; naar exigentie
zaken, naar vereisch van zaken, naar de
gang der zaken vorderen zal ; exigibel,
mat met regt gevorderd enz. kan worden,
vorderbaar, in te vorderen; exigeant, fr.
( spr. eksi.jdng), eischend, aanspraak makend, begeerig, ongenoegzaam, onstuimig.
Exigüus, rn lat., dc kleine; exiguiteit,
f. de kleinheid, geringheid, onheduidend
V.

heid, armhartiglieid.
Exiliteit, f. lat. (exiltas), dunheid, magerheid; kleinheid, geringheid. zwakheid.
ExiRurn, lat., exil, fr. n. de verbanning,
ballingschap, ellende; ook de verbannings

babylonisch exi1iuni

ex irnprov7so, z. irnprov—.
(exinanito, v. inãnis,
ledig) , ontledigin ; Med. , ledigheid der
vaten ten gevolge van groot vochtverlies;
overmatige en aanhoudende ontlerliging;
(Ie vernedering, de vervreemding der godheidof goddelijke eigenschappen van Jezus
Exinanitie. f. lat.

Christus.
ex incur'a, lat., uit onachtzaamheid.
ex inférno, lat., uit de hel.
exiris , f ge. (v. iris, regenboog), Med.,
de uitzakking van den regenboog, als gevolg van liet door verettering aangedane
hoorn vlies.
Exischon, n. gr. (vgl. ischion), Med.,

de uitstekende heup; exiscMos, in. (lie
een ontwricht dijbeen, eerie uitstekende
heup heeft.
existeren, lat. (e.xistre, eig. ontstaan,
Ie voorschijn komen), zijn, bestaan, leven,
voorhanden zijn; kunnen leven, bestaan,
zijn toereikend ouclerlioud hebben; existent, existentiëel , bestaande, voorhanden , aanwezig, existentie , f. nw lat., het
aanzijn , bestaan , leven, de ivezentljk-.
heid , werkelijkheid ; het onderhoud, bestaan, brood , existibel, bestaanbaar, mogelijk.
existiméren, lat (existimãre), daarvoor
houden, schatten; existimãtie, f. de schatting, openbare achting, meening, de goede
naam, faam.
exit, lat., hij gaat heen, treedt af; exunt,
zij gaan heen, treden af; exitaa1, exitcus , verderfelijk, doodelijk ; exitum, vi.
de uitgang; afloop ; ondergang, het verderf; extus , m. de uitgang, het einde.

exjure, z. ond.jus.
exiex , lat., buiten de wet, wetteloos,

die
geene wet acht; ook vogelvrij.
ex lingua stulta veniunt incornmóda
multa, lat., van eene dwaze tong komen
vele onheilen voort.
exmatriculéren, nwlat. ( vgl. matricula),
van ([C lijst schrappen, inz. nit het getal
der burgers, der studenten verbannen.
exmera graUa, lat., uit loutere genade.
exmittéren, lat. (1. ernittre), uitwer

pen, verdrijven, uit het bezit zetten; exmissie, f. de geregtelijke uitzetting of verdrijving, uitstooting uit eene bezitting.

EX MORE.

EXPECTOR.EREN.

ex more, z. ond. mores; ex nexu, z. ond.
nexus.
ex nihïlo nihil fit, lat., uit niets wordt
of komt niets.
ex nunc, lat., van nu aan.
Ex®che of 1. exóchas, f. gr., Bene tegennatuurlijke, valsche zwelling.
exoculéren , lat. , van de oogen berooven ; exoculátie, f. het verlies van een

doop ; de geesten- of duivelbanning ; exoreist, ni. de duivelbezweerder , geesten
-baner.

oog.
Exocyste, f.

gr. (v. kystis , de blaas),
Iced., de uitzakking der pisblaas.
Exodinan, n. gr. (exodion), de uitgang,
het slot, einde; exodus, m. (gr. exódos, f.),
cig. de uitgang, uitto t; het 2de boek van
Mozes, dewijl het inz. den uittogt der Israëlieten uit Egypte beschrijft.
Exaadésis , z. exoidésis.
ex officio , z. officium.
exogeen of exogénisch, gr. (v.

énn,

buiten), uitwendig aangroeijend.
Exoidésis of excedësis , f.

gr.

(ván

exoideó, ik zwel op) , Med., de aanzwel ling, gezwellen van allerlei aard.
exoleseeren, lat. (ex- olescére , eig.
uitwassen), verouden, buiten gebruik raken ; exoleet, verouderd , b. v. een ex o1 e e t woord.
Exométer, f. gr. Med. , liet uittreden

(Ier baarmoeder.
Exoinphälus , m. gr. (van ompltalós ,
navel), Med., de navelbreuk, ook o mphalocéle geheeten.
Exoncöma, n. gr. (v. onkos, uitstek) ,
eenti hoogte, verhevenheid-, Med., een hard

gezwel.
gr. Med., de nachonwillekeurige zaadlozing of zelf

Exoneinogmos , m.

telijke

-bevlking.

exonereren, lat. (exoneráre), ontlasten,
ontladen , ontledigen ; exonerátie , f. de

ontlasting, ontlading , ontlediging.
Exophthalmie, f. gr. (v. ophthalmós ,
oog), Med. , de ooguitzakking, het onnatosurlijk uittreden van den oogappel uit
zijne holte; doorgaans een kocijenoog ,
olifantsoog geheeten.
exorabel , exoratie , z. oud. exoreren.
exorbitéren, lat. (exorbitáre), eig. uit
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exordiéren, lat. (exordiri), aanvangen,
inleiden ; exordium, n. liet begin , de
inleiding eener rede ; de voorbereiding.
, lat. (exorare), verbidden,
vermurwen , afsmeeken ; exorábel , ver -

biddelijk, vermurwbaar; exorátie, f. het

verbidden.
exornéren,

lat.

(exornáre),

versieren,

tooijen, opschikken ; exornátie, f. de versiering, optooijing.
exosculéren , lat. (v. oscula, kus),
kussen , zoenen ; bewonderen; exosculátie, f. het kussen, zoenen.
Exostösis of exostóse, f. gr. Med., het
beenuitwas ; exostótisch, door een beengezwel veroorzaakt.
exotérisch , gr. (v. énó , buiten , exótéros , de buitenste) , uiterlijk ; oningewijd, voor oningewijden bestemd; opentlijk , algemeen , onder de algemeene hevatting vallende, volksmatig; vgl. esoterisch; exotericus , m. een oningewijde, die onkundig is omtrent de gewigtigste geheimen van een genootschap;
exoteronzanie of exoticomanie , f. gr., de
zucht voor het vreemde , de neiging tot
het uitheemsche , de voorliefde tot het
buitenlandsche ; exotisch (gr. exoticós),
uitlandsch , buitenlandsch , uitheemsch,
vreemd, b. v. exotische planten; exoticudenie, f. verachting of geringschatting van het uitheemsche.
Exoucontiërs , pl. , de aanhangers
eener secte van arianen , die geloofde,
dat de zoon Gods uit niets (ex out€ ihuntón)
was geschapen.

ex pacto et convento, lat., overeenkom
verdrag en afspraak.
-stig
expanderen , lat. (expandére), uitzet
uitbreiden, uitspannen ; expansibel,-ten,
uw lat., uitzetbaar, u itrekbaar ; expansibiliteit, f. de uitrekbaarheid ; expansie, f.
de uitzetting , uitbreiding, verwijding ;
expansieve kracht, het uitzettingsvermogen, de spankracht.
ex parte, lat., ten deele ; van weg e ; cx
omni parte , allezins ; magna ex parte,
grootendeels.
expatriéren , nw lat. (v. patria , va derland), uit liet vaderland verdrijven,
in den vreemde jagen ; zich expatriéren,
uitlandig gaan , zijn vaderland verlaten
om zich elders te vestigen , uittrekken;
expatriatie , f. de verbanning ; het verlaten des vaderlands , uittrekken.

baai (orbáta) of het pad wijken, de
maat overschrijden, overtreden ; overdrijven; exorbitant, buitenmatig, buitengemeen, buitensporig, uittermate, overdreven, b. v. een exorbitante prijs; exorbitantie , f. nw lat. , de overmatigheid ;
overdrevenheid.
exorciseren, nw lat. (exorcizáre, v. h.
Expectant , enz., z. exspectant.
gr. exorkidzein), booze geesten bezweren,
expectoréren, lat. (exppectoráre, van
uitdrijven , den duivel bannen ; exorcis' pectzus, borst) , eig. uit de borst verwijmus, n. de duivelsbezwering, de duivel
uit het ligchaam der zoogenaamde-luanri, dere n , bled., uitwerpen, uithoesten ; zich
bezetenen ; liet bezwerings- formulier der ex ectoréren, zich uitlaten , zijn hart
katliolijken en oud -lntherschen bij den uitstorten , openhartig spreken ; expectode
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rauUa P1• Med., borstzuiverende, de uitwerping der slijm bevorderende middelen;
expectorãtie, i Med., het uitwerpen, uitJioesteu bet uitwerpsel ; de slijm; de
ontboezeming, uitstorting des harten,
hartverligting.
expedieren, lat. (expedire , eig. losmaken , ontwikkelen) , uit- of afvaardigen,

de regtl)ank of de betrokkene partijen benoemd persoon om iets Ie onderzoeken
en daarvan verslag te doen, een zaakkun
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afzenden, verzenden, bespoedigen, uitvoe
ren, tot stand brengen ; naar de andere
wereld zenden , spoedig van kant maken;
expediãtur, het worde uitgevaardigd ! expeciTens , n. het middel, hulp- of redmiddel, de uitviugt, uitweg; expedient of
expeditionair, m. de afzender, uitvaar
,, b. v. van een geschrift afschrijver,-diger
steller; expecliet of expeditief (fr. eapé ditif), spoedig, gezwind, vaardig in de afdoening zijner zaken of in het verzenden,
voortvarend, ijverig, volvoerend, afdoend;
expeditie , f. dc zaakvolvoering, afzending, verzending, vervoering van waren,
bezorging , uitvoering; een togt . eerie
reis, inz. een krijgslogt, veldtot ; de geregtelijke uitvaardiging of het afschrift
van cene regishandeling; ook de plaats
van waar iets bezorgd wordt ; expediteur,
m. fr., de af- of verzendcr , goederenver
zender , bevrachter, vrachtondernemer.
expelléren , lat. (expellére), uitdrijven,
verjagen, verdrijven, uitstooten, verwerpen, uitsluiten. onterven: expe ll enta,
Pl. Med., uitdrijvende middelen.
-

o

expendéren ,

lat. (expenThre) , nitbe-

talen, betalen, bekostigen ; expensae (scil.
pecuniae) of expensen , pl., uitgaven
onkosten, inz. gercgtskosten ; expensae
retardTitiprocéssus, kosten van den vertraagden regtsioop ; in expensas cordem
de regtskosten veroordeelen
expensarum, n. nw lat., de lijst der
kosten; expensilãtie, f., eig. expe'nso lato,
d. i. het inbrengen eener uitgave in het
onkostenboek; de sehijnnitgave (vgl. ac
ceptilatie); expensief, duur, met zware

neren , tot

uitgaven verbonden.
Experiéntie , f. lat. (experienta, van
eaper7r 2, , ervaren , beproeven), de erva
ring, ondervinding, ervaringswijsheid ; experienta docet, de ondervinding leert het;
experientia ect optna rerum 7nagistra,

de ondervinding is de beste leermeester;

experim e nt, n. (experiméntum), de proef,
proefneming ervarings- of kunstproef;
een pbysicãlisch experiment , eerie natuurkundige proef; experimentaal ,
lat., op ervaring gegrond, proefondervindelijk ; proefnemend, door proeven bevestigd , uitoefenend; experimentale phy
sÏca, f. de natuurkunde in of met procven de proefondervindelijke natuurkunde;
e xperimenteren, bepoeven, proef nemen;
expért, lat. (expértus, a, urn), ervaren, bedreven, zaakkundig, als subst. : een door
,

dige, ervarene, gezworene; expe'rto crede

J?upérto , lat. sprw. : geloof een' ervaren
man; expertise, f fr., het onderzoek door
experts, door zaakkundige personen;
expertiséren , door deskundigen laten onderzoeken.
expiéren,

lat. (expiãre), verzoenen, boe-

ten, ontzondigen; expiãbel, nw lat., verzoenbaar, wat geboet kan worden; expiãtie,
f. de boete, genoegdoening, verzoening,
schuld- of zondenui tdelging; expiatörisch,
verzoenend, genoegdoend, boetend; de expiatorische dood, de verzoeningsdood van

Jezus Christus.
expiléren, lat. (expilare), uitplunderen,
bestelen, heiooven; expilãta Itereditas, f.
eene beroofde of geplunderde nalatenschap;
expilatio /zereditãtis, de berooving eener

nog ongedeelde nalatenschap; expilãtie,
f. de berooving, uitplundering, vervreemding van stukken der nalatenschap; expilâtor, m. de dief van erfgoed; de straatroover.
expireren, z. exspireren.

expiscéren, lat. (expiscãri), eig. uitvisschen; uitvorsclien, uitvragen.
explanéren, lat. (explanãre), uitleggen,
verklaren; explanãtie, f. de opheldering,
verklaring , uitlegging ; explanatief, nw
lat., uitleggend, vei-klarend, ophelderend.
expleéren, lat. (expiëre), opvullen, aanvullen, volledig, voltallig maken; expletief,
nw lat., aanvullend, volmakend; expleti
vum, fl, pl. expletiva, Gram., aanvullingswoorden, stopwoorden.
expliceren, lat. (explicãre), ontvouwen,
ontwikkelen, uitleggen, verklaren, ophelderen, uiteen zetten, duidelijk maken; ook
ten einde brengen, voleinden'; explicit,
isiid. lat. (waarsch. afkorting voor explIciturn est volurnen), het is ten einde (aan het
slot van boeken en handschriften); expli
ctibel, lat., verklaarbaar, uitlegbaar; explictie, 1'. de ontwikkeling, verklaring, uitlegging; explicatief, nw lat., ophelderend,
verklarend; explicite , ontwikkelend, dui
delijk, klaar, uitdrukkelijk, bepaald, met
duidelijke woorden , het tegendeel v. imp 1 i c i t e.
exploderen, lat. (explodire, eig uitklap
pen, uijouwen), losbarsten, knallen, ontploffen, met eenen knal aan stukken springen, bersten; explösie, f. de uit- of losbarsting, b. v. van buskruid, v. eenen vulcaan,
de knal, schok, stoot.
Exploit, n fr. (spr. elèsplod; v. h. lat.
expleturn, dus eig. het vervulde, tot stand
gebragte), de daad, groote daad, heldendaad; de dagvaarding (het exploot) van
eenen deurwaarder; exploitéren , gebruiken, zich ten nutte maken; bewerken, ont-
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ginnen, bebouwen ; dagvaarden beteekcnen; exploitabel, exploitatief, ontginbaar,
bebouwbaar, oorbaar; exploitant, m. die
een regterlijk bevel te voltrekken, eerie dagvaarding te doen heeft , een deurwaarder;
exploitatie, f. de ontginning, bebouwing,
te nutte making (v. akkers), opdelving (v.
ertsen); exploiteur, m. de ontginner, hebouwer, be werker, opdelver; ook die ongeoorloofde voordeelen van eene bediening
trekt, iemands vertrouwen tot zijn voordeel
misbruikt.

melding van hetgeen er vóór dc handeling
van het stuk is voorgevallen.

exploreren 9 lat. (explorã're) , uitvor-

schen, navorschen, naauwkeurig onderzoeken, uitpluizen, ontdekken; explorãtie, f.
de uitvorsching , navorsching, het onderzoek, de uitpinizing; inz. Med., de naauw
keurige uitvorsching van dat alles, wat de
geneesheer tot grondige beoordeeling eener
ziekte moet weten ; exploratorïuni, ii. 1)
z.v.a. docirnasticon; 2) eene sonde
( z. die woorden); explorateur, m. Ir., een
kondschapper, bespieder, uitvorscher,
naauwkeurig onderzoeker.
-

Explosie, z. om]. exploderen.
expolisséren, lat. (expol)-e), glad ma-

ken , glanzen , polijsten , opsieren , verfraaijen; expolitie of expolitour, f. (om =
0e) de glanzing , polijsting , verfraaijing,
opsiering ; expolItie IThet., eene figuur,
die door verschillende sierlijke bewoordingen eene zaak omschrijft.
exponéren , lat. (exponre) , uitzetten;
uiteen zetten, uitleggen, verklaren, ophelderen; zich aan een gevaar exponeren,
zich bloot stellen, prijs geven. wagen; exponént, m. Math., de aanwijzer, een getal
of eene grootheid, aanwijzende hoe menigmaal eene andere grootheid, naast welke zij
ter regterzijde iets hooger staat, als factor
gebruikt of hoe dikwijls de eenheid met een'
gegeven wortel vermenigvuldigd of gedeeld
moet worden om eene zekere magt te geven;
b. v. in a' is 2 de exponent en beteekent
a X a of 1 x a X a; a beteekent ' /a X ' la
of 1 : a X a = ' Ia' ; de exponent kan ook
eene breuk zijn, b.v. a=J'a'; ook o,
b.v. a° =1; expônens radici, de aanwijzer
des wortels, b. v. 3 in jVa' ; exponentiále
grootheid, eene grootheid, wier exponent
eene veranderlijke grootheid is, bv. a'; exponentaal-rekening, de ontwikkeling der
exponentiale grootheden, de rekening met
grootheden van veranderlijke exponenten;
exponibel, nw lat., verklaarbaar, voor uitlegging, opheldering vatbaar; exposé, n. ft.
( s = z), eene uiteenzetting, openlegging of
voorstelling b. v. der strijdpunten, regts
expositie, f. lat. (expositio),-grondez.;
de tentoonstelling van kunstvoorthrerigselen; de stelling of plaatsing tegen lucht en
zon ; uiteenzetting, verklaring, ontwikke
hug van een begrip, opheldering, uitvoerig
verhaal of betoog; op het tooneel : de ver- ?-
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exporteren, lat. (exportãre), uitvoeren

, vervoeren ; expoz-tãbel , uitvoerhaar , vervoerbaar , geoorloofd uit of
buiten 's lands te voeren; exporttie, f. e.
uitvoer, goederenuitvoer; exporten, pl. nw
lat., uit g aande waren, goederen, die uitgevoerd worden; export -huizen, zulke handelshuizen, die inz. inlandsche goederen
naar liet buitenland zenden.
( goederen)

Exposé, expositie, z. ond. exponeren.
ex post of ex postfdcto, lat., van achte-

ren . achterna, naderhand ; na gebeurde
daad, als het te laat is.
expostuléren,

lat. (expostulãre), vorde-

ren, ernstig eischen; zijn beklag doen, bezwaren inbrengen, klagen, twisten, verwijten, hard aanspreken, opcischen, ter verantwoording roepen ; expostulãtie , f. het
beklag de twist, woordenwisseling, 't gekijf.
expriméren, lat. (expriritére), uitdruk.
ken, beschrijven, met verwen of woorden
voorstellen; exprés (lat. expressus , a,
urn), uitdrukkelijk, naauwkeurig, juist zoo,
voorbedachtelijk, met opzet, willens en
wetens ; expre'ssis verbis, met uitdrukke
lijke of duidelijke woorden een expresse,
;

in. een eigen a!ezonden hode, bijzonder
boodschapper; expressie, f. de uitdrukking; Pict., de kleurgeving, keuze der
kleuren, de l e vendige en natuurlijke voorstelling der handelingen, hartstogten enz.;
uitpersing, uitwringing (v. sappen) ; con
expressiöne , it. i%luz., met uitdrukking,
nadruk; expressief, nw lat., vol uitdruk
king, nadrukkelijk.
exprobréren, lat. (exprobrãs-e), iemand
iets verwijten , voor de voeten werpen
in 't aarigezigt smijten, hem scherp berispen, laken , uitschelden ; exprobrãtie,
f. de uitschelding, berisping, het verwijt,
de doorhaling, wraking.
ex ps-ofesso, z. oud. profes.
expromittéren , lat. (expromittre),
een ander door overneming zijner schuld
van de verpligting ontheffen ; expromIssic, f. de overneming eener vreemde
schuld, zoodat de verpligting des eigeutlijken schuldenaars tot betaling geheel
ophoudt ; expromisior ,, m. de overnemer
eener vreemde schuld.
expropriéren , nw lat. (v. proprIus, a,
urn, eigen), van het bezit of den eigendom berooven , onteigenen , inz. op hoog
gezag en tot openbaar nut iemand, tegen
schadeloosstelling, van zijn' eigendom aan
landerijen, gebouwen enz. ontzetten (ge
lijk dit bij het aanleggen van kanalen,
spoorwegen enz. plaats heeft); expropriãtie, f de onteigening , herooving van
eigendom ; eigendomsontzetting tegen scha
deloosstelling, uitkoop.
ex pioprzzs , z. proprium.

EXPUGNEREN.

EXTENDERE .

expugnéren , lat. (expugnáre), bevechten , veroveren, door strijd of bestorming
winnen; expugna bel, veroverbaar , winbaar ; expugnátie , f. de verovering , be-

dood; Jur., het ten einde loopen of verloop
van een' bepaalden tijd of termijn, de ver
-valtijd.
exspoliéren, lat. (exspoliáre), uitplunderen , berooven ; exspoliãtie , f. de qit-
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storming ; ', expugnátor, m.

een verove-

raar, overwinnaar.
Expulsie, f. lat. (expulsio v. expellére), gewelddadige uitdrijving, verdrijving,
verstooting; expulsief, nw lat. , uitdrij vend , afvoerend.
expungéren, lat. (expungére), uitkrabben, uitstrijken , uitwrijven , wegdoen, te
niet doen ; expunctie , f. de uitdelging,
wegwissching, vernietiging.
expurgéren, lat. (e.xpurcd ere) , reinigen, zuiveren ; teregt brengen, b. v. plaatsen in een geschrift ; regtvaardigen; ver
expurgátie ,, f. de reini--ontschuldige;
ging , zuivering , afvoering ; regtvaardiging.

exquiréren,lat. (exquirére), uitvorschen,
navorschen , nazoeken ; ook uitzoeken ;
van daar exquisiet , of fr. exquis (spr.
eksk^e) , uitgezocht, uitgelezen, voortreffelijk, uitmuntend; exquisitie, f. de uit
keur; onderzoek, navorsching.-zoeking,
ex quocunque cap i'te , lat. Jur. , uit
welken grond of oorzaak het ook zij, om

iedere reden.
ex recensióne , lat., naar de tekstverbetering (van eenen geleerde).
ex schedula, lat., van het briefje, de ce
(aflezen).
-del
Exscreátie , f. lat. , het uitrogchelen ,
uitspuwen.
exscribéren, lat., uitschrijven afschrijven.
exsecreren exsecratie , z. execreren
enz.; exsequiën, z. exequiën.

exsiccéren, lat. (exsicciire), uitdroogen;
exsiccantïa, pl. Med. , uitdroogende middelen; exsiccátie, f. de uitdrooging, het uit-

droogen.
exsolvéren , lat. (exsolvére) , oplossen;
exsolütie en exsolvéring, f. de oplossing.

ex speci ili gratia, lat., uit bijzondere
ex speciali mandato, op

unst of genade;
ijzonder bevel.

W exspectéren, lat. (exspectáre), verwachten, hopen, wachten, b. v. op een ambt ;
exspeutábel, te verwachten, vermoedelijk;
exspectánt, m. een wachtende, uitziende,
iemand die uitziet of verwachting heeft
een ambt te krijgen; exspectántie of exspectative, f. nw lat., het uitzigt op bevordering of verzorging; exspectivéren, hoop
geven, vertroosten, uitzigt of verwachting
geven.

exspiréren, lat. (exspiriire), den adem
uitblazen, den geest geven, overlijden, sterven; vervliegen, ten einde loopen, afloopen, vervallen; gee'xspireerd, ontzield; uit
exspirátie , f. de-gebluscht,afopn;
uitademing de jongste uitademing, de
,

plundering, berooving.
exspuéren, lat. (exspuere), uitspuwen;
exspuitie, f. de uitspuwing, het speeksel ;
exspuit o sangui'nis, de bloedspuwing.
Exstase, z. eestase.
exstéren, 1. exsistéren, z. existeren.
exstimuleren, lat. (exstimulccre), aan
aansporen, opwekken, aanmoe--prikeln,
digen ; exstimulátor , m. de opwekker,

aandrijver.
exstinguéren , lat. (exstinguére), uit
verdelgen, vernietigen , afschaf.-bluschen;
fen, opheffen ; exstinctie , f. dc uitblus sching, uitdelging, het uitsterven; de afkoeling van heete steenen met koud water;
exstinctief, nw lat., uitblusschend, vernietil;end.
exstirpéren

lat. (exstirpire), uitroei-

jen, uitrooijen, verdelgen, ontwortelen; uit
uitpellen; exstirpatie, f. de uit -snijde;
uitsnijden,-roeijng,'utdl;Ch.e
uitpellen; exstirpátor, m. een uitroeijer,
verdelger ; een akkergereedschap tot het
zuiveren en los maken van den grond..
exsudéren, lat. (exsudare), uitzweeten,
door het zweet uitdrijven ; exsudl tie , I.
uitzweeting in de holte des ligchaams.

exsuleren, z. exuleren ; exsulteren, z.
exulteren.
exsuperéren, lat. (exsuper?ire), uitsteken , overtreffen ; exsuperábel , overtrefbaar , overwinnelijk ; exsuperántie, f. de

uitstekendheid.
ex Tacito, z. ond. tace.
extant, nw lat., nog voorhanden.
ex tempóre, z. tentpus; extemporéren,
nw lat., voor de vuist of onvoorbereid iets
verrigten, b. v. spreken, schrijven, spelen,
zingen enz.; extemporále, n . lat., pl. extemporalia, eene voor de vuist of onvoorbereid vervaardigde taal- of schrijfoefening;
extemporaan of extemporair , nw lat.,
wat zonder overleg of vertoef, terstond,
oogenbiikkelijk, voor de vuist geschiedt.
extendéren , lat. (extendére) ; in de
lengte en breedte uitspr eiden, uitstrekken,

uitbreiden, verwijden; zich. ---, zich uitstrekken, verbreiden, voortplanten, vergrooten;
extensibel , nw lat., uitrekbaar, rekbaar;
extensibiliteit, f. de rekbaarheid, uitrekbaarheid; extensief, als adverb. ook extensive, nw lat., volgens uitstrekking, uitgestrekt of uitstrekkend; omvattend; het
tegenpest. van intensief ; extensieve

in exténso , zeer uitvoerig, volledig, naar zijgrootheden , ruimte.grootheden ;

ne gansche uitgebreidheid ; exténsor m.,
Anat., de strekspier; exténsum, n. biere.,
eene uitvoerige aanwijzing van de oorza-

EXTEINUEREN.
ken des bankroets , met opgave van de
schulden en vorderingen (debet en credit).
extenuéren , lat. (extenuTire), verdunnen; uitmergelen, uitteren, krachteloos maken , verzwakken ; verachtelijk maken,
srnaden, verkleinen; verschoonen, verzachten; extenutie, f. de verdunning; krachtvermindering, uitniergeling, uittering; af-

neming, vermindering, verkleining, verlagin, verzachting, verschooning, het tegendecider hyperbole.
Exterieur, n. fr., het uiterlijk, uiterlijk
aanzien, buitenwerk , de buitenzijde , het
uitwendige; é 1' extérieur, uiterlijk, naar
uitcrlijken schijn.
exterminéren, lat. (exterminire), verdrijven , uit het land drijven ; uitroeijen,
verdelgen , uitdelgen , verderven, vernielen; exterminãtie, f. de verdrijving, verjaging; uitroeijing, verdelging, vernieling.
extern, lat. (extérnus, a, um), uiterlijk,
uitwendig, uitheemsch , vreemd ; buitenwaarts, vanbuiten; extérnen, pl. van buiten
komenden, leerlingen, die de scholen bezoeken, zonder er in gehuisvest te zijn, in
tegenst. met de pensionnaires, dag
gangers , stads- , dorpsscholieren ; ook
fransche hulpartsen, die niet mede in het
hospitaal wonen ; externisten, pl. Med.,
uitwendig beschadigden , aan uiterlijke
wonden lijdenden; ook zieken, die niet in
het gasthuis opgenomen, maar toch om niet
van geneesmiddelen worden voorzien.
exterritoriaal . nw lat. (vgl. territoriurn), buiten het gebied van een land gelegen, uitlandsch, tot vreemd gebied helioo
exterritorialiteit, f. het verbannen-rend;
zijn uit het vaderland; ook de bevoegdheid
van de gezanten en hun gevolg om in
vreemde staten naar de vetten van hun
land te leven.
Extersteenen , pl., loodregte, tot aan
den grond gescheurde rotsen, met uitgehonwen trappen , vertrekken enz. , gelijk
men die in Westphalen vindt.

EXTRAYAGEREN.
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nevenkosten, bijverdienste enz.; de extrapost, buitengewone post, eigene post, in
tegenst. met de gewone post; extra culpani,

buiten schuld.
Extract, z. ond , extraheren.
extradéren . nw lat. (v. ex en trades'e,
V.01. traderen) , uitgeven , overhandigen
uitleveren, over geven; extradtie, f de
overgaaf, uitlevering van een' misdadiger
of gevangene aan zijnen natuurlijken vorst
of regter ; extraclitzb actörum , de uitle
vering, overgave der acten.
extraessentie el, nw lat. , onwezentlijk.
extrahéren, lat. (extraJtre), uittrekken,
bv. Arith. , den wortel uit een getal; Chem.,
het zout uit eene plant, uit een mineraal; een
uittreksel maken ; in het kort zamen vatten; Jur., een bevel of vonnis ligten;
extrahént , ni een uittrekker; Jur. , wie
tot de beslissing eener zaak geregtelijke
hulp vraagt, en ze daarom moet betalen;
extract, n. 1) (lat. extrácturn, op recepten afgekort extr.), het uitgetrokkene,
uittreksel , uitgetrokken sap uit plantenstoffen , artsenijen enz., inz. extrdctum
aquösum., waterig -, e. vinösurn, wijn-

achtig -, e. spirtuösum, wijngeestig
uittreksel; 2) (nw lat. extrdctus, m.), een
uittreksel uit schriften, hoeken enz. ; extractus actãrum, Jur. , uittreksel uit de
regtshandelingen ; extract -boek , Mere.,
het uittrekselboek, dat 'uittreksels uit andere koopmansboeken bevat; extractief,
uittrekkend; extractief-stof, de doorwater en wijngeest oplosbare en uit te trekken plantendeelen ; extráctie , f. de uittrekking, het uittrekken; een man van
extráctie , van goede afkomst, van beschaving en opvoeding, een aanzienlijk
man ; extractor , m., z. v. a. ventilator
(z. a.) ., extrait cl'absint/ze (spr. ekstrd
dabséng/tt'), aftreksel of geest van alsem.
extra-judicaal, nw lat. ( vgl. judicium),
huitengeregtelijk.
extra -liberaal, uw lat., zeer mild, zeer
-

extingueren, extinetie cnz., z.exstingueren.
ExtispThes, pl. lat. (v. ii. sing. exti-

vrijgevig.

spex), wigchelaars hij de oude Romeinen,
die uit de ingewanden der offerdieren voor-

reld), huitenwereldlijk.
extra muros, lat., buiten de stadsmuren.
Extranus , M. lat., een buitenlander,
vreemdeling; extranelteit, f. nw lat., verbanning naar vreemde oorden; ook de eigenschap van hetgeen uit verre oorden

spellingen deden.
extorquéren, lat. (extorqure), afper-

sen, afdwingen; extórsie, f. nw lat., de afpersing , afdwinging , het verkrijgen door
geweld, geweiddadigheid, het afpersen.
extra, lat., buiten ; bovendien, buitendien; buitengemeen, buitengewoon, uitste
kend, bijzonder (in zarnenstellingen, b. v.
extrafijn , zeer fijn , bijzotider fijn) ; iets
extra of extra's, iets buitengerneens, bijzoriders, niet alledaagsch; extrablad, een
bijbiad, buitengewone bijlage tot eene conrant enz.; zoo ook exrageld, extrakosten,
extraverdienste , bij- of zakgeld , hij- of

extra linam .

lat., buiten de lijn.

extra-rnundaan , lat. (v. mundus, we-

komt.

extra ordmnem, lat. , buiten de orde;
extraordinai r (vgl. ordinair), huitengemeen, ongewoon.
Extra-post , z. ond.

extraseculair, nw
derdjarig.

extra, vgl. post.

lat., meer dan hou-

Extraterritoriaal-jurisdictie, f. nw lat.,
z. V. a. exterritorialiteit.
extravagéren , uw lat. (uit het lat.

EXTRA VASEREN.

F.

extra en vagari za rn en gesteld), uitspat.
ten, buiten de maat, het spoor gaan;
Onzin spreken, ongerijmde, dolzinnige dingen zeggen of doen, raaskallen ; extrava
, uitspattend, uitsporig , buitenspo--gánt
rig; overdreven, ongerijind , gek, onbedachtzaan-i ; extravagantie, f. de uitspatting , overdrijving,, ongerjmdheid , onbezonnenbeid, dwaasheid, gekheid

tolligheid, b. v. van woorden ; exuberântie van snenschen in een land, dc over-
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extravaséren, nw lat. (v. extra en va-

dre , gaan), M e d., uit de eigentlijke Vaten uittreden, uitviocijen, inz. van bloed;
extravasaat, fl het uitgetreden bloed,
de uitstorting van bloed of andere vloeistoffen in ligehamen ; extravasãtie, f. de
uittreding v. h. bloed of andere vochten

uit hunne vaten.
Extravérsie , f.

nw lat. (vgl. versie),

cuff. l)nitenwaartswending ; Med., uitschei-

ding van zuren en zouten.
Extreme., Ir. (v. h.

lat. e.rtrëmum), het

uiterste, eindpunt; het hoogste, de top,
tinne, hoogste graad; extremes, pf., elkander tegenovergestelde dingen; ook overdrijvingen; les extr4nes se touc/ent , ft(spr. V zekstrini s'tóesj) , de uitersten

raken elkander, dc strijdigste dingen vindt
men soms bijeen ; ad exts-&ta, lat., op
het uiterste; ad extrëmum , ten laatste,
eindelijk ; in extrërnis, in de laatste oogenl)hkken des levens ; extrême, als adject.:
uiterst, hoogst, buitengemeen, bijzonder,
zeer; extremiséren, nw lat. (sz) het laatste oliesel toedienen ; extremiteit, f. (lat.
extrenttas), het uiterste, uiterste einde,
eindpunt , de uiterste verlegenheid, nood
of gevaar; de laatste toevlugt ; extremiteiten, pl., de uiterste ligchaanisdcelen,
eindleden , einden of toppen aan handen
en voeten.
extrins&us, lat., van buiten, uiterlijk,
uitwendig , buitenwaarts ; extrinsicaal,
uiterlijk.
extrórsisch , nw lat., van binnen naar
buiten gerigt.
Extrovérsie, f. nw lat., hetzelfde als
extraversie.

extrucléren , lat. (extrud?re) , uitstoo-

ten , wegdrijven; extrûsie, f. de uitstooting.

extuberren, lat. (extuberãre, v. tuber,
bult, gezwel) ; opzwellen, oploopen ; extuberãtie , f. het gezwel, de opzwelling,
buil, buit, liet uitwas.
Extumescéntie, f. nw lat. (v. extumescre , opzwellen), de opzwelling, het
gezwel, de opzetting, b. v. van eenbeen ;
extumidus , opzwellend, gezwollen, bultig, ongelijk.
exuberéren, lat. (exuberãre), over zwellen , weelderig wassen, in overvloed zijn;
exuberant , overvloedig, onnoodig ; rijkelijk, weelderig ; exuberántie , f. de onnoodige overvloed, overmaat, volheid, over-

bevolking.

ExudenIsmus, n. gr. (v. ex-udenIdzein,

voor niets houden , gering achten £nz.,
V. uden, niets), wedei-legging door ruinachtenden voorbijgang of spotaehtige beantwoording der tegenpartij.
exulceréren, lat. (ex-ulcerãre ; vgl. ulens), zweren veroorzaken, zweren, tot zweren brengen ; exulcerãtie, f. de outsteking en zwering, verettering; de verzwering.
exuléren of exsuléren, lat. (exsulãre),
buiten het vaderland , in ballingschap,
als balling leven; verschillend v. exilér e n, (z. a.) ; exuMnt m. een verdrevene,
verbannene, balling.
exultéren lat. (exultre of cig. ex
sultare), van vreugde huppelen of sprin-

ge

jubelen , juichen ; exultãtie, f. het
vreugdgehuppel, gejuich.
,

n

ex ungue leönem , lat. sprw. , uit of

aan den klaauw kent men den leeuw.
Exüstie , I'. lat. (exustio), Med., de
verbranding , brandwond.
ex usu .

z. usus.

Exutormum, n. nw lat. (v. exure, afof uittrekken) , cu ff. uittrekkingsmiddel;

Med., iedere kunstzweer,, door garoubast,
spaanschevliegen, setons enz. verwekt.

Exuvlén, pl. lat. (exuviae), uitgetrokkene kleederen , aan den vijand ontnomme wapenrusting enz.; de afgestroopte
huid of hulsel, b. v. der slangen enz.
ex voto, z. votum.
Eyra, £ noord. Myth., de godin, die
de goden in hunne ziekten verpleegde.
Ezan, turk,, de oproeping tot liet gebed van de tinnen der moskeën.
Ezechiel, hebr. mansn. : de sterkte
Gods, de sterke door God ; ezechië llisten,
pl., de aanhangers van James Brothers,
die op het einde der 1 8de eeuw in Engeland optrad als de propheet , die geroepen was om de joden naar Jeruzalem terug te voeren.
Ezeisfeest , een kerkelijk feest uit de
middeleeuwen in Duitsehland en Frank
i-ijk, waarbij op kersnacht een ezel voor
het altaar gebragt, en door de geestelijken
een gezang gezongen werd , dat het gebalk van dit dier moest nabootsen ; ezelshoofd , Mar., een lang sterk stuk hout,
onder de mast van een schip , dat de
steng met den mast zamen houdt.
Ezteri , iii. de bloedsteen, bloedjaspis.
If
f. verkorting voorfae, lat., maak, Jacturn , gedaan, of fiat, lat., het geschiede,
toegestaan! Muz. = forte; ook = films,

F'AAL

FACHh1lGER-WATElt.

zoon, dochter; ook =fellow (z. a.);
ft ha ,fee.
= fecit ; f Of fern. = fernini

wassen , die of in fabrjken als werktuigen gebruikt worden , of het materiaal tot
veelsoortige fabrijkwaren leveren ; fabri
haat, n. de vervaardigde waar, het kunstvoortbrengsel; fabrikage, f. het stadsbouwineesterschap ; fabrikant , m. een werkmeester, de oprigter , bezitter, bestuurder
eener fabrjk ; ook de vervaardiger, maker
in het groot van zulke voorwerpen , die
door fabrijken geleverd worden, b. v. een
hoedenmaker, lakenwever,. wapeusmid
enz.; fabricãtie of fabricatuur, f. de vervaardiging, bewerking der waren ; fabricé
. lat. (fabricri) , vervaardigen , ma--ren
ken . l)eMerken, bearbeiden, voortbrengen;
fnbriel , door smid , metselaar of timmerman tcmaakt , uit steen of timmerbout
vervaardigd.
Fabulant , fabuleren enz., z. ond. fabel.

f of

;

nurn f. of fl = forms, fiorenen (z a.);
of fol. ook f°.=foliurn folio; f'. r'.
folio recto f°.v°. =folio verso,

f.

=

;

ond. folium if., afkorting ioor pandecten (z. a.); ook voor fecrunt, lat., zij
hebben het gemaakt; en voor finissi rn o
(z. a.); if of fff Muz. = fortissimo;
f. l.a., ft s. a.. F. M., z. ond. fi at; ft rn, z.
ond. folium; fr. =franco, ook francs.
Faal, m. arab. , een astrologisch orakelbock der St. Johannis-christenen.
Faam, z. fama.
fabarii, Pl. lat. (v. fa/a, boon), boonenëters ; eertijds iron. benaming der zangers , omdat zij, ter zuiveihouding hunner steni, veel boonen plagten te eten.
Fabel, f. lat. (fa.biila), eene verdichte
vertelling, inz. de asopische of dierenfabel, eene soort van zinnebeeldige leerverdichtsels., bestaande in het verhaal
eener verdichte zinnelijke handeling, (lie
dieren en anderen voorwerpen wordt toegeschreven , om daardoor zedelijke waarheden aanschouwelijk te maken, verdicht sel, sprookje, leugen; de fabel van een
tooneelspel, de historische stof daarvan;
fabel-epos, m. een dieren-heldendicht,
een iron. beldendicht, waarvan de ban-

delende personen dieren zijn; fabelleer,
(lat. fabuliAri,
praten, vertellen) , verdichten, leugens
vertellen , beuzelen; fabulánt , m. een
sprookjesverteller, onbeduidend snapper;
fabulist, m. n lat., een fabel- of sprookjesdichter; fabuleus (lat. fabulösus, a,
urn) , fabelachtig, naar een sprookje gelijkende, verdicht, onwaarschijnlijk; fa
bliau, n. fr. (spr. au = oo), p1. fabliaux,
fabelachtige verdichtselen, geestige en
naïve vertelsels uit de kindschheid der
fr. letterkunde; fabliers, pl. (spr.jabli-é),
de dichters daarvan, z. troubadours.
Jabrica, f. lat. (werkplaats, kunst, vervaardiging) , van kerken en geestelijke
gestichten: (le bouw, liet onderhoud, de
onderhoudskas eener kerk enz.; in jabrIcam scitolac , tot onderhoud der schoolgebouwen, bezolding der leermeesters enz.;
pro fabrica voor de kosten van onderz. mythologie; fabulëren

houd; fabrijk , fabriek, f. (fr.fabrique),

werkplaats, werkhuis, eene inrigting, waarin een zeker getal arbeiders tot hetzelfde
doel, bij geregelde verdeeling van den
arbeid, werkzaam zijn, en waar inz. machines worden aangewend (van ruimer
beteekenis dan manufactuur (z. a.);
fabrijk, m. de stadsbouwmeester; fabrijk goud, met koper gemengd goud, vaak
van zeer gering gehalte, ter vervaardiging van allerlei kleinigheden tot sicraad enz. ; ook eene soort van bladgoud
tot vergulden ; fahrijkplanten , zulke ge-
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Façade , z. ond. face.
Facehino , m. it. (spr. fakkeno ; v. Ii.

lat. fascis , pak , bundel) , een lastdrager.
Face, f. fr. (v. Ii. lat.facYes), het aangezigt, gelaat, gezigt, het aauschijn , de
voorzijde , buitenzijde ; de oppervlakte,
het vlak; dc toestand, gesteldheid der
dingen ; Mil., de voorzijde of gezigtslijn
van een bolwerk; ook de voorhoofdplaat van
paarden; face maken Mil., het hoofd
bieden, pal staan , stand houden , tegen
over staan , zich te3enover plaatsen ; en
face (spr. wig—), van voren, tegenover,
in het volle gezigt ; façade, f. (spr. fassdad'), de voorgevel, voorzijde, het front
van een gebouw ; facciata , I. it. (spr.
fatsjidta), de voorzijde, b. v. van een bedrukt of beschreven blad ; facétten , pl.,
de kanten , hoekig of ruitswijze geslepen
zijden of vlakken aan glaswaren en edelgesteenten ; facettéren, ruiten, veelzijdig,
veelhoekig of ruitsgewijs snijden of slijpen: een arbeid , die het best in Bohemen
geschiedt, alwaar de facetteusnijders eene
bijzondere klasse van glasslijpers uitmaken.
facesséren, lat. (jacessëre) , veel te
doen geven , onrust, verdriet aandoen.
Facetën , pl. lat. (Jacetiae), grappige,
luimige invallen , scherts , jokkernij,
snaaksehe of potsige woorden of gebaren;
faceteus , nw lat. , grappig , koddig,
snaaksch.
Facette, z. ond. face.
fachéren, fr. (fdclter, spr. fasj—),

boos maken, verdrieten, vertoornen ; Ia-

cherie, f.

verdrietelijkheid, ergernis, kwel-

ling , ongeneugte ; facheux , verdrietig,

spijtig, hinderlijk, ergerlijk.

Fachine , z. fascinen.
Fachinger-water (bij verbasterng ook
fachner-water genoemd) , een mineraal

water, dat een' aangenaam zuurachtigen,
eenigzins zilten en zeer verfrisschenden
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FACIES.

FACTUM.

smaak heeft en veel koolzuur bevat. Het
liet dorp F a c h i n 8 e n aan
de La li n in bet hertogdorri ]Nassau en
'noidt van daar. zoo tot geneeskundig ire
hrtuik als tot een verkoelenden drank, in
kruiken (soms 300000 'sjaars) allerwege
verzonden.
faciel, lat. (facls e), ligt, gemakkelijk ; gewillig . gedienstig, wilvaardig;
toegevend , verdraagzaam , inschikkelijk,
spraakzaam, vriendelijk ; faci1iteit f. (lat.
facili'tas) , de gemakkelijkheid, ligtlieid,
vlugheid, behendigheid ; al te groote toegevendheid, inschikkçljkheid, vriendelijkheid, gedienstigheid, genaakbaarheid ; failié, nw lat. , verligten , gemakkelijk maken.
faces . f. lat. , aangezigt , gelaat , geon Lspringt bij

stalte; in

facIem, in 't gezigt, onbe.
schroomcl ; facs ifippocratica , f. Med.,

een doocikleurig gelaat, eene in liet oog
vallende verandering van het gelaat eens
stervenden (door 111 p p o c r ä t e s het ecrsL
beschreven) ; faciaal , nw lat., het gelaat
l)etreffende, daartoe behoorende ; faciaallinie (lina facialis) , de aangezigtslijn
(naar Caniper).
Facilét of facinét, n. (v. L. it. fazzoletto , en dit van het lat. faces, gezigt),
in Opper -Duitschland gebruikelijk voor:
zakdoek , neusdoek , handdoek ; facilet
heet ook het hekken, dat hij het misoffer in de r. k. kerk gekust wordt.
fac'iius , ii. lat. , eene groote, buitengewone daad , inz. schanddaad cnz. ; Pl.
facinóra , Jur., schanddaden, boeyeustuk
ken.
faco ut ties of facio ut facas, lat.
Jur., ik doe, opdat gij geeft of doet, een
minder bepaalde en verbindende vorm van
contract in het rom. regt ; facit , a. (lat.
facit, eig. het maakt) , de som , het gezoclite en gevonden getal , het hoofdgetal, bedrag, de uitkomst.
Façon , f. fr. (spr. jasóng , v. h. lat.
facto, V. fac?re maken , eig. het maaksd), fatsoen, de 'wijze, manici'; de vorm,
gedaante van een kunstgewrocht, de wel
voegelijkheid , dc wijze van wel te leven
en zich te gedragen ; verfijnde zeden;

ook arbeidsloon, maakloon, bestede moeite
en tijd; pl. façons, pligtplegingen, omstandigheden, complimenten; Jaçois
de parler ( spr. - parlé ), spreekwijze,
zegsmanier, onbeduidende woorden ; sans
jaçons (spr. sang-jasóng), zonder cornplimenten ; een sans-façon, een plomp
mensch, viegel ; façonnéren , fa t s o e n er e n , vormen , de gedaante geven ; de
vereischte versiering aanbrengen ; façonneur of façonnier (spr. fasonjé) ,

M.

een fatsoeneerder . vormer,, gebloemde
stof- of lintwerker, smaakvol kunsteuaar;
de modelteekenaar in de fabrijken; fa-

çonnier, m. een compli rn entenmaker,
overhoffeljk mensch.
Fac- sim le, n. lat. (Jac simle, d. i.
maak gelijk !), de naauwkeurige copie in
plaat- of steendruk, inz. van handschriften en naamteekeningen, een schrift'even
handschriftafdruk; facsimiléren,-beld,
1'eoI., naauwkeurig namaken.
Facta, z. factum; factice , fr. (spr.
faktIes) , nagemaakt, gekunsteld, somtijds ook verzonnen, ten onregt toegekend.
Factie , f. lat. (factio) , eene partij,
een rot, aanhang, eene geheime verbind
tegen liet bestaand gezag , de kui--tenis
perij of kabaal bij eene verkiezing ; f'aciti nist, m. een partijganger. opruijer, muio

ter: factieus, Ir. (factieux), oproerig, muitiek, woelig„ onrustig; factionnaire , rn.
(spr. fa1cijonsur'), Mil., de schildwacht,
wachthebbende soldaat.

z

factisch, z. ond. factum;factievewerk
-worden
of factitiva , p1. nw lat. Gram.,

afgeleide werkwoorden, die eene verrigting
beteekenen , door welke het voorwerp in
de door het stamwerkwoord aangeduide
handeling verplaatst wordt, b. v. d r e
ken, doen drinken, zogen, doen zuigen, vellen, doen vallen enz. ; factor,
rn, pl. factoren, lat. (eig. wie iets doet,
een maker) , Arith. , vermenigvuldigers,
zamenstellers, zulke getallen, door welker
vermenigvuldiging een ander getal (product) ontstaat:, zoo heeten 2 en 3 de factoren van 6; eerste factoren , zulke zamenstellende deden van een getal, die
ondeelbare of eerste getallen zijn , b. v.
van 12 zijn 2 en 3 de eerste factoren; voorts zijn factoren in het algemeen: de werkzame bestanddeelen of
krachten, door welker zarnenwerking een
geheel als product ontstaat; factoor, m.
de opzigter van een handelshuis of acne
fabrjk, zaakgelastigde, zaakvoerder, boekhouder, werkmeester, bestuurder; ook
wel de brievenbesteller (fr/acteur); factorage , f. (spr. - rdaij'), het loon voor
dc zaakwaarneming, de provisie, het
commissiegeld ; factorij . f. de post en de
woning eens factoors; ook een magazijn
of depô t van koopwaren; een handelskantoor, door eenen staat, cane handelmaatschappij enz. in vreemde wereiddeelen gevestigd; factorie- handel, z. v. a.
commissie-handel (za.); factoréren,
met cane vreemde factorij zaken doen.
Factotum of fec totum , n. lat., eig.
ccii doe-al, een mensch , die alles in alles is, die alles geldt, een al-doener; het
drijfrad, de regterliand, het middelpunt
in huiselijke of ook openbare zaken.
Factum, n., pl. facta, lat. (v. facre,

doen), het gedane, de daad, de daadzaak,
handeling, het voorval, gebeurde; j'actuin
eulpösurn, Jur., cane strafbare daad, zulk

FACTUUR-

FALBALA.

eene, waarbij den bedrijver een gebrek aan
oplettendheid ten laste wordt gelegd ; f.
doldsumn, eene arglistige, boosaardige daad;
f. naturae, een natuurlijk, toevallig voorv al, toeval; factum infectum fiéri nequit,
sprw., gedane dingen hebben geen' keer;
facta communia, pl. Jur., handelingen, die
met wederzijdsche inwilliging des eischers
en des gedaagden geschieden; facta concludent a, daadzaken, uit welke met logische
zekerheid gevolgtrekkingen gemaakt kunnen worden; res facti, f. de gebeurde zaak,
daadzaak; spécies facti, z. species ; facto,
door de daad ; de facto, volgens de daad
werkelijkheid, in der daad; op eigen-zakof
gezag, eigenmagtig, dadelijk, zonder verdere
omstandigheden, zonder aanvraag; de facto
et absque jure, op eigen gezag en zonder
rept, eigenmagtig en wederregtelijk; factisch, daadzakelijk, werkelijk, wezentlijk;
op daadzaken legrond, door daadzaken be-

naam eener aromatische plant) , een u t
heemsch plantengeslacht , waarvan eene

wezen ; factische omstandigheden, daadzaken , invloedhebbende gebeurtenissen.
Factuur, f. lat. (factura, het maken,
de vervaardiging) , eng. invoice, de lijst
der waren met de berekening der prijzen,
de warenrekening, koop- inkoop- en ver
factuurboek, het boek-koprenig;ht
der goederenrekening; facturier, ni. fr. (spr.
fakturi -e), de handelsbediende, welke dit
boek houdt; facturéren, over verkochte of
ingekochte waren omstandige rekening afleggen.
Faculteit, f. lat. (facultas), de natuur
kracht, gave, geschiktheid, het ver-lijke
om iets te doen ; de volniagt , he--mogen
voegdheid; op hooge scholen : eene der vier
hoofdafdeelingen van de gezamentlijke wetenschappen: godgeleerdheid, reg isgeleerdheid, geneeskunde en wijsbegeerte; ook de
gezamentlijke professoren en doctoren, die
tot een bijzonder wetenschappelijk vak
behooren; facultatief, tot een ambt, bedrijf
enz. bevoegdheid gevend, bevoegd makend,
magtigend; facultist, m. een medelid eener
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soort wegens haar ijzerhard hout ook staalboom heet, de zadelboom.
Fagopyrum, n. lat.-gr., de boekweit.
Fagot, n. fr. 1) takkebos, rijstos, m i,t saard; 2) een houten blaasinstruinent met,
vollen diepen toon, ook bassop (z. a.); fa
gotaille, f. (spr. —td lj') , de afdarnining
met rijshout of takkebossen ; fagotéren,
takkebossen maken, rijshout binden; onder elkander werpen; belagchelijk kleeden;
fagoteur, m. een takkebosbinder; een broddelaar, knoeijer; fagotier, m. (spr fag/to;

ti-c'), een potsenmaker; fagotin, in. (spr.
—tang), een aangekleede aap, hansworst;
fagotino, m. it., Bene kleinere soort van
fagot, baspijp; fagotást, m. de bassonblazer, fagotspeler.
Faiblage, f. fr. (spr. fébldazj'), eig. ver
te min in gewigt en ge--zwaking;het
halte, dat den muntmeesters is toegestaan,
het remedie; faiblesse, f. (spr. féble'ss' ),
de zwakheid, zwakte, krachteloosheid; onmagt, tekortkoming.
Faïence, z. fayence.
failleren, faillite enz., z. ond. falléren.
Faineant, m. fr. (spr. fine-dug) , een

nietsdoener, doenniet, ledigganger, lanter fanter, straatslijper, dagdief, luiaard; faineantise, f. (spr. fine-angtíez'), de ledig
luiheid , het ledigloopen, straatslij--gan,
pen, lanterfanten.
faisahel, fr. (spr. fèzdbl'; v. faire, doen,
maken), doenlijk, mogelijk uit te voeren;
raadzaam; faisancen, pl. (spr. fézdngsen),

verpligtingen, heerendiensten, inz. v. eenen

pachter boven zijne te betalen pacht ;
faiseur, m. (spr. féz—), een maker, ver
-rite,nz.ouskrpije;fat,
n. (spr.

fè), eene daad , feit ; fait van

iets maken , gebruik of aanwending van
iets maken , zich met iets bezig houden
of er al zijne vlijt op aanwenden ; iets
drijven ; ook zich daarop laten voorstaan,.
zich daarmede gewigt bijzetten; van iets
faculteit.
au fait ( spr. of P) zijn, het ten volle ver
Facunditeit, f. lat., de welsprekendheid,
wel begrijpen.
-stan.
sierlijkheid van taal ; face ndus, welspre- .
Faisserie, f. fr. (spr. Piss—), open gekend; welbespraakt.
werkt of doorzigtig mand- of korfwerk.
fade, fr. (waarsch. v. h. lat. fcztuus,
Fakirs, pl. arab. (fakir), eig. armen;
vergt. echter ook het enig. to fade verwelken, verschieten, kwijnen). onsmakelijk, mul].arllejaansche boetende bedelmonniken;
laf, flaauw, smakeloos, zouteloos, onbeval- indische kluizenaars, die zich zelven op velig, wanvoegelijk; facteur. f. lafheid. sma- lerlei wijzen pijnigen.
Falak of 1. falakah, turk. (v. h. arab.
keloosheid, ongezoutenheid, zouteloosheid;
fadaise, f. (spr. fadéz'), beuzelarij, zotter- , flak, spleet, iets opgespletens), een hout
nij, nietigheid, wisjewasje, laffe taal, plat- niet Benen strik, waarmede in Turkije de
voeten worden vastgesnoerd van zulke overheid, annoozele praat.
faeces of feces, pl. lat., heffe, droesem, treders, die de bastonnade moeten ontvandrab, grondsop, moer; ook de drek, de uit - gen; ook z.. v. a. bastonnade (z. a.).
Faland. , eene oud -duitsche benaming
werpselen; faeculent. drabbig, dik, troebel;
feeculentie, f. het dikke, drabbige bezink - des duivels, nog hier en daar gebruikelijk.
sel, het slibbige, onzuivere.
Falbala, f. fr. (een door zekeren heer d e
Fagara, f. (v. h. arab. fdghirah, de L a n g 1 é e onder Lodewijk Xi V in scherts
;
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uitgedacht woord), een ruim geplooid boord se] afhangende versierde zoom aan vrouMenk1cederen gordijnen enz.
Falcâde, f. fr., in de rijschool: het sterke buigen der achterpooten van een paard,
kleine courbettes voor het stil houden,
waarbij het paard met snelle bewegingen
schijnt te gaan zitten.
Faichoin, i 1., eene russische lengtemaat,
ruim een' vadem bedragende.
falciclia quarta, £ lat. Jur., het vierde
gedeelte eener erfenis , dat de erfgenaam
van de door hem uit te reiken, te ruim
gestelde legaten des erfmakers vooraf kan
inhouden (naar den voorsteller dier bepa
ling, den rom. volksiribuun Falcidius
in het jaar 41 voor Christus).
Falcöna, f. mid. lat. (v. h. lat. falco,
valk), faucon, m. Ii'. (spr. fokong), eene
soort van vroeger gebruikelijk grof geschut,
eene veldslang (hoogd. falkaune); falconét, n. (verklw. V. falcona), eene kleine
veldslang, de kleinste soort van veldge
schut.
Faldage, n. eng. (spr. fuildeedzj); mid.
lat. faiclagium, v. Ii. angels. en eng. fald,
fold. schaapskooi), het drjfregt in Engeland;fâldfee, n. (spr. —fie), drijfgeld.
Faldistorluin, n. mid. lat. (waarsch. v. h.
angels. fald, omtuining, traliewerk; v. a.
van falten, vouwen, dus oorspr. een vouwstoel, een stoel, die zich laat zamen slaan?),
de bisschopszetel in de roomsche kerk.
Falérner, m. een hij de oude Romeinen
beroemde 'wijn uit het gebied van Falerne
in Campanië.
Falibourde, f. fr. (spr. —bóerd') , een
sprookje, leugen, eene fabel.
Faligoterie, f. fr. (spr. —g/tot'r'Ie), gekheden malle kuren, onnoozele streken.
Fa11aca, f. lat., het bedrog; Log., eene
bedriegelijke sluitrede , een schijnbewijs;
fallacia 01)tiCa, een gezigts- of oogenbedrog eene oogmisleiding ; fallacieus, bedriegelijk, misleidend, b egoochelen d .
falléren of 1. failleren (spr. faj—) of
falliet L failliet zijn, fr. (faillir, eig. feilen, ontbreken), buiten zijne schuld niet in
staat zijn om te betalen, zijne betalingen
moeten staken, zich voor buiten staat ter
betaling verklaren ; falilbel of faillible,
fr. (spr. fa(jIbel), aan dwaling onderwor
pen, fiilbaar; fallibiliteit, f. de mogelijkheid tot dwalen, feilbaarheid; bedricgelijkheid; fallimént (it. fallirnento) of fallissement, a., 1. faillite, f. fr. (spr. faj'Iet'),
het onvermogen om te betalen, het staken
der betalingen , de betalingsonmagt, het
niet frauduleus bankroet ; een falliet of
failliet, m. een ter betaling onvermogende.
Falsuin, n., pl. falsa, lat. (v. fallre,
misleiden, bedriegen), opzettelijk bedrog,
vervalsching; falsi -rekening, z. V. a. regi1a
falsi, z. ond. regel; falso bordóne, it. of
-

FAMILIE.

faux bourdon , fr. (spr. fo boerdónçj),

Muz., vrije begeleiding (accompagnement)
van een koraal of cantus firmus , of ook
de begeleiding van de bovenstemmen in
sxtenaccoordcn ; falséren of falsificeren,
vervalsehen; falsãtie of falsificatie, fC vervalsching , schriftvervalsching ; falsarlus,
m. lat., een bedrieger , vervalscher , inz.
een vervalscher van handteekeningen,
oorkonden enz. ; falset , n. (it. falsetto,
fr. fau.rset, spr. foossé) , Muz. , de discant- of altstem, die door de persing der

luchtpijp wordt voortgebragt en dc vrouwestern nabootst, de Iiussctstem , valsche
stem ; falsettjst , faussettIst, m. die met
zulk eene stern zingt; falsiloquhim , n.
lat., de valsche, hedriegelijke taal, leugen;
falsimonia, f. bedriegerij, valschheid.
Fama f. lat. (v. h. gr. piterne, geluid,
geroep), de mare, het gerucht, de algemeeIie nieuwstijding; de goede of kwade naam,
faam; de godin der geruchten, de verbreidster van goed en kwaad, jongste dochter der Aarde; salva fania, met voorbehoud
en zonder nadeel des goeden naams: fameus
(lat. farnösus, fr. fameux) , befaamd of
vermaard, zoo ten goede als ten kwade,
beroemd, berucht, wereldkundig; ook wel
al wat uitstekend, in 't oog vallend is; famösa of fameuse, f. Bot., eene soort van
anjelieren, die slechts op het bovenste gedeelte v. het bloemblad met kleurteekening
voorzien, doch van onderen altijd wit zijn;
famösus libéllus, m. lat., een schand- of
schotschrift, fameus libél; famôsa acto, f. eene aanklagt, die de eer betreft;

famösum carmen , a. een schimpdicht;
famósurn judicium , een onteerend von-

nis.
Familie, f. lat. (familia fr. familie),
de huiselijke maatschappij (ouders, kinde-

ren, verdere huisgenooten, bedienden), het
huisgezin; de gezamentlijke, onder eenen
huisvader staande verwanten ; de maagschap, het geslacht, huis. de stam; de afkomst . oorsprong; familia lterciscimnda,
nw lat., eene maagschap, die haar erfgoed
verdeelt ; familiair (lat. familiaris), vertrouwd , vertrouwelijk ; gemeenzaam, gemeen , ongedwongen, vrij ; door gewoonte
eigen; familiariteit, f. de vertrouwelijkheid, gemeenzame omgang, naauwe kennis;
zich familiariseren, zich vertrouwd of gemeenzaam maken, zich te veel vrijheid veroorlooven, zich met eene zaak naauw bekend
maken ; familiarter, vertrouwelijk, ge-,
meenzaam; familiãren, pl., eig. huisvrien
den, vertrouwden; kondschappers, spionnen, dienaars der inquisitie, ook bedienden
eener universiteit enz. in Spanje ; fami
listen , pl., eene godsdienstpartij in Engeland en Holland , die zich tot eene
fan'tilia caritätis (liefdefamilie) vereenigde, omstreeks 1575 door Heinrich iNiklas

rAMIS.

FARDAGE.

uit Munster gesticht; en familie, fr. (spr.
ang famleif'), in den huiselijken kring.

Fanfreluche, f. fr. (spr. fan8fr'iilusj',
v. freluc/te, een zijden kwastje), beuzelingen, strikken en kwikken, snorrepijperj.
fannisch papier, oud -egyptisch papier v.
10 oude duimen, = 0,26102 ned. el breed.
Fanny, vrouwenn. : eng. afkorting 'van
Fran eisen.

Famis, pl. Mere., smirnasehe zijden stoffen met goud doorwerkt.
Famn, eene zweedsche lengtemaat, de
vadem, = 1,7814 ned. ei.
Famüius, ni lat.,

een dienaar, oppasser,

helper, inz. de dienaar eens geleerden, eens
professors aan duitsche hoogescholen, z. v. a.
a m a n U C n 5 i s ; famuléren (lat. famulöri), dienen, dienst doen, oppassen; famuiánt . rn een dienstdoende , knaap, dienaar; famulatuur, f. de dienst, oppassing,
het hulpbetoon.
Fan, n. het sanskrit der boeddhisten in

China.
Fanái, m. fr. (mid. lat. fanarurn, it.
fanníie, v. h. gr. p/tanós, kaars, fakkel), een
scheeps-, havenlantaarn; vuurtoren, vuurhaak , seinvuur op de kusten of aan den
ingang der havens; oneig. een wegwijzer,
gids.
Fanam, ook fano, fanum, port. fanio),
eene gouden en zilveren munt van verschillende waarde in 0. Indië.
Fanár, m. de wijk der Grieken in Constantinopel (zoo benoemd naar den daarstaanden vuurtoren; nw gr. fanari; vgl.
fanal); fanarióten, pl., meest rijke grieksche familiën in Constantinopel.

fanatiek (lat. fanaticus, a, urn, v. fa-

num, tempel), dweepachtig. dweepziek, vol
zotte inbeeldingen, uitzinnig; fanaticus,
m. een dweeper, geestdr ij ver, overdreven
ijveraar in godsdienstzaken , uitzinnige;
fanatiséren, lNeoi., dweepachtige gevoelens
inboezemen, fanatiek maken; fanatismus,
n. de dweeperij, geloofsdweeperij, buitensponge ijver voor geloof en meeningen.
Fanchon, f. fr. (spr. fangsjóng) verkiw.
van Fraïicisca: Fransje, als meisjesnaam.
Fandángo, m. een spaansche volksdans,
reeds bij P 1 i n i u 5 vernield, die in maat
met castagnetten gedanst wordt.,
Fandaróle, f. een luclitige, vlugge provençaalsche dans in maat.
Fanéga, f. eene graanmaat in Spanje en
Portugal, schepel: in Spanje = 56,3 kop en
verdeeld in 12 celemines, in Portugal =
54,263 kop en verdeeld in 4 alq u i res, 16
quartos, 32 oitavas en 1 28seiemin e S ; fanéga of fanegáda, eene vlaktemaat
in Spanje = 0,459 bunder.
Fanfare, f. fr. (spr.ftngfclar'; waarsch.
een klanknabootsend woord), een trompetstuk, vrolijk jagtstuk; het trompetgeschal
hij het inhouwen der ruiterij; ook geraas,
groote ophef; fanfaron, m. (spr. faiigfarong), een pogcher, grootspreker, snorker,
snoever, zwetser, 'windbuil, ijzervreter, opsnijder; fanfaronnáde of fanfaronnerie, f.
pogcherij, grootspraak, snoeverij, zwetserij
enz.; fanfaronnéren, opsnijden, pogchen,
den gebraden haan Spelen.
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Fano, fanum, z. fanam.

Fant, m. hoogd. (it. fante, waarsch. niet
h. lat. infant, kind, maar v. Is. oudd.
Iancilo, fendo, voetganger, voetkuecht; vgl.
infanterie), een Jong, winderig mensch, een
zotte, nietsbeduidende windbuil; van daar
liet verkiw. fântchen (spr. fentc/ten).
V.

Fantasie, f. it. (fantasia; vgl. phan-

Muz., een luimig spel voor de vuist,
een willekeurig sPel, eene soort van muzi
kale improvisatie; fantaséren (s = z), zonder noten, enkel willekeurig naar zijn gevoel en invallen voor de vuist spelen; fantasie),

tast, z. phantást; fant6me, z. phant3me.
Fantasrnagorie, z. phantasmagorie.

Fanti, pl. it, de kierken der kamer van
koophandel te Venetië, schrijvers van het
handeisgeregt ; ook eene soort van deurwaarders.
Faquin, m. fr. (spr. faking v. Is. it.
faccitino, lastilrager), een houten man, eene
P°P naar welke men in rijbanen met dc
;

lans stoot; een nietswaardige kerel, rekel,
schoft, schobbejak ; een onnoozele, ijdeic
gek; faquine, l (spr. fakIen'), een slecht,
gemeen vrouwspersoon, eene slet enz.; faquineriën, Pl. (spr. —ki—), scheimen- of
schurkenstreken, laagli eden; faquinimus,
n. Neol., het karakter, het bestaan v. eenen
hoogmoedigen zot.
Fara, m. (uit de talen v. d Orinoco), het
zuid -amerikaansche buideldier, z. opossum.
Faramieten, pl., eene rnuhameciaansclie
secte, die de leerstellingen van A I i volgt.
Farämund, oudd. mansn. (v. fdra, het

geslacht), beschermer v. h. geslacht, familieschuts (vgl. Edmund).
Faratélla, f. een gewigt op het vasteland van 0. Indië, = 0,8566 ned. pond.
Farce, f. Ir. (spr. jars' v. h. latJarcire,
stoppen, vullen), 1) het vulsel , fijn gehakt en met bescliuitskruini, kruiderij enz.
vermengd vleesch tot vulsel; 2) cig. een
gemengd of mengelstuk : een kiuchispel,
grappig nastukje ; malle kuur, snakerij
klucht, beiagchelijke streek; farceur, m.
een grappenruaker, koddige ofdrollige vent,
hansworst ; farcéren , vullen , met vulsel
stoppen ; gefarceerd, opgevuld, volgestopt,
inz. van wild, visch enz., b. v. een ge farceercle snoek (en niet, gelijk men, zot
genoeg , zoo dikwijls hoort : een ge foreeerdle snoek).
Farce!, farceiia, farazeila, f. een gewigt
in Arabië van 2l a 3 centenaars.
Fardage , f fr. (spr. fttrddazj'), Mar.,
rjshout, dat ter wering van de vocbtiglieid
;

FARDE.

FAST!.

in het ruim wordt gelegd; nuttelooze, hinderlijke voorwerpen, opperlast.
Farde, f. fr. Mere., eene haal Mokakoffij,
wegende 37 livres of 18,1115 ned. porden.
Fardel, n. hoogd. (it. /ardéllo), een bundel, pak; in Opper-Duitsehiand ook eene
maat voor ellestoffen.
farcléren, fr. (farder), blanketten, opsinukken , een schoon voorkomen geven;
een' valschen glans of de appretnur aan
lakens of stoffen geven; bemantelen, verbergen.

stekende pijl gebonden, de pijlbundels, die
als teeken van gezag door de lietores
voor de hooge overheidspersonen in het
oude Rome gedragen werden.
Fasch, rn een stuk sterk zoolleder, ter
lengte van 14 en ter breedte v. 7 palmth.
Fasching (spr. fasflng) , in Opper
-Duitschland,
vastenavond, earinval.
Iusda , f. lat., een band, zwachtel; fascia
invérsa, f. Chir., het omgekeerde of omge
slagen windsel f lata, eig. dc breede
zwachtel; Anat., de breede dijeseheede, een
pezi g vlies, dat de spieren van dc bovendij
omgeeft; f stellãta , Chir. , sterverband;
fascia triangulãris ad ocuios , het drie.hoekig oogverband ; fasciãtie , f de inbinding of inwikkeling in zwachtels of
windsels.
FascIkel, m. lat. (fascicuilus , verklw. v.
Iascis), een bundel, bos, pakje, eene verzameling enz.; vgl. convoluut; fasciculé
in bundels of bossen bijeen doen, op-ren,
bossen, tot pakken binden.
fascinéren lat. (fascinare), betooveren,
begoochelen, beheksen ; verbl inden; fascinatie, £ de zoogenaamde beheksing, betoo
Fascnus,-vering;bld,ms
m. eene romeinselie godheid, die tegen betoovering en hekserij beschermde.
Fascines, fr. (it. fascmna, v. Ii. lat.fas
takkebossen, mut--eis,bundl)rjhot
saards, die bij waterwerken, bij dcii bouw v.
veldschansen, batterijen enz., ook hij belegeringen, om de grachten voor de vesting
tot het stormloopen te vullen, gebruikt
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Farding, z. farthing.
Fardo, n-i. eene inhoudsmaat voor

drooge
waren in Spanje en te Goa, = 20 a 21 ned.
pondeti.
Farenteit, z. gordién ond. gordiaansche knoop.
Fargot, fargo,

m. in België en N. Frankrijk cciie baai koopwaren van 1 centeniar.
Faribólen, pl. fr., sprookjes, gekheden,
vodderij, wisjevasjes, praatjes voor de vaak
Farien, farin of farin-suiker, m. (v. h.

lat. farina, meel), mccl- of poedersuiket,
keukensiiiker , z. moscovade ; farineus,
melig: Piet., te dof te mat van kleur.
Farinélla, f. nw lat., eene soort v. paddestoel of champignon.
Farinet, m. fr. (spr. Jariné), de dobbel
slechts op eene der zes zijden-stei,d
oogen heeft.
Farm, n. eng. (z. v. a. het fr. ferme),
eene pachthoeve, boerderij; farmer, m. een
pachter, hoefpachter.
far niente , z. dolce; faro, z. pharaospel.
farouche, fr. (spr. /aróesj'; V. h. lat.
ferox), wild, schuw, schuchter, menscheri
schuw; ruw, gestreng.
Farsáng (vgl. parasange), eene armenische mijl, waarvan er 25 op eeiien graad
8aan.
Farthing, m. eng. (ontst. uit fourtldng,
dceling in vieren), de kleinste eng. munt
= - pen n y (z. a.); oneig. iets onbcdui
dends, van zeer geringe waarde; farthingdeal (spr. —diel), of enkel farthing, farundel, het vierde gedeelte van een morgen
of acre, = 0,10125 bunder.
Fárthinggale, m. eng. (spr. —giteel; uit
Ii. fr. vertugacle, z a.), hoepelrok der boerenvroUwen in Engeland.
Farundel, z. ond. farthing.

/as, n. lat., regt, billijkheid; Jas et ne -

Ias, met regt en onregt of op allerlei wegen,

door regtmatige en onregtmatige middelen.
Fasánt, m. (gr. phasiãnos, lat.pltasiäaus, naar de rivier Phasis in Azië), een
vogel V. het hoendergeslaclit, wiens vieesch
zeer geschat wordt, goud- en zilverfiisant.
Fasces, pl. lat. (v. h. sing. fascis, in 't
algemeen bundel) , de strafbiindels , een
1)111del roeden ofstokken rondom eene uit-

;

worden.
fascis, Hi. lat., z. hoven bij fasces;faccis

mqyor, m. lat., eene baal;Jcscis minor, een
riem papier.
Faseole, z. phaseole.

Fashion , eng. (spr. fIsjun ; v. h. fr.
façon), dragt, mode, trant, snede, levenswijs; rang, stand, staat; fashionable (spr.
fesjunnebel), naar de mode, modisch, be-

schaafd, verfijnd, deili g , fatsoenlijk, naar
de wereld; een fashionable, een man van
fijne beschaving, naar de wereld; modegek,

pronkerije, in de laatste beteekenis ook
fashionIst en fâshionmonger.
Fassie, z. ond. fateren.
Faste , fl1. fr. ( v. h. lat. fastus, trots,

praal), de pronk, praal, zwier, pracht, boovaardij, fastueus (fr. Jastueux, lat. fastuösus), pralend, pronkend. zwierig, prachtlievend, hoovaardig, hoogdravend; Ja stuöso,
it. Muz., prachtig piegtstatig, verheven.
Fasti of fasten, pL lat. (eig. de lijst der

regtsdagen, dies fasti), kalender of tijclwij zee, kalender der feesten; jaarboeken, tijd-

boeken; fasti nîajöres, marmeren tafelen,
01) het kapitool te Rome geplaatst, en waarop de namen der consuls , dictators en

andere regeringspersonen, gelijk ook de
merkwaardigste gebeurtenissen werden ge-

FASTIDIEUS.

FAUSSFR.EN.

grif eld; fasti mintres, een feestkalender
van den pontifex.
fastidieus, lat. (fastidiósus, a, um,
van fastidium, trotsche versmading, wal
langwijlig, verdrietig, lastig, wal -gin),

Fatum, n. lat., het noodlot; Myth.,
een zoon v. den Erebus en den 1' ncht ;
de blinde, onvermijdelijke voorbeschikking
der gebeurtenissen zonder grond en doel,
het lot, de bestemming ; pl. fata, lotge-

-gelijk.
tastóso, fastueus, z. ond. faste.
Fat, m. fr. (v. h. lat. faticus, laf, smakeloos) , iemand , vol ingenomenheid met
zich -zeiv en, die bij vrouwen veel meent
te gelden of wiens opschik uiterst gezocht
is , een ingebeelde zot ; gekje . pronker
lafbek; als adject. (ook wel fattig of-tje,
zelfs fatterig) , gek , ingebeeld, laf, onbeschaamd ; fatuiteit, f. lat. (fatu.itas),

vallen; fataal (lat. jatalis), door het
noodlot beschikt; noodlottig, onheilbrengend. verderfelijk, onvermijdelijk ; leelijk,
netelig, treurig e heilloos, onzalig; walgelijk of onuitstaanbaar; fatalismus, n.
het geloof aan de leer van een onvermijdelijk noodlot, de noodlotsleer, inz. Theol.,
de leer van de onbepaalde voorbeschik
zaligheid of verdoemenis, vgl.-kingto
preedestinatie ; fatalist ; m. een aanhanger van die leer, een noodlotsleeraar,
vriend der voorbeschikking; fataliteit, f.
het onvermijdelijk noodlot, een ongeluk,
Gene wederwaardigheid, een rampspoed;

lafheid, zotheid, ongerijmdheid als gevolg
van verwaandheid.
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Fata, pl. van fatum (z. a.) ; fataal,
fatalismus, enz., z. ook ond. fatum.
Fata - Morgana, f. it., luchtspiegeling,
Bene soort van l;ezigtsbedrog, waardoor
men in de verte of aan den heniel als
achtergrond, bij helder, warm en stil
weder ., beelden van allerlei voorwerpen,
als schepen, torens, kasteelen enz. bespeurt, die zich toch inderdaad niet daar
bevinden , maar een gevolg zijn eener bij
soort van straalbreking, bij welke-zonder
een temperatuur - verschil van digt op elkander liggende luchtlagen van veel invloed schijnt. De gunstige oorden voor
die luchtspiegeling, welke liet bijgeloof
voor het werk der Fata of toovergodin
Morgana houdt, zijn de kusten der
siciliaansclle zeeëngte , de groote zandvlakten van Perzië, Neder-Egypte enz.
fatigéren , lat. (fatigare) of fatiguéren. Ir. (fatiguer), vermoeijen, afmat
uitpetten, lastig vallen; uitmergelen-ten,
(een akker); Pict. & Sculp., al te gekunsteld , te angstig bewerken , zoodat de
losheid en frisch h eid verloren gaat; fatigant , vermocijend , afmattend •; langt
vvijiig, vervelend; fatigátie, f. de ver
fatigue, f. fr. (spr. fatieg lt'),-moeijcns;
cle verrnoeijenis, vermoeidheid, de afsrmattende inspanning.
Fatíme, arab. vrouwenn.: de kinderspenende (zamengetrokken Fa tm e ); fatiniieten, pl., de naam eener arabische
dynastie, die door Mahadie Obaidall a h (910-934) werd gegrondvest en
omstreeks twee eeuwen in Egypte heeft
geheerscht.
fatéren ; lat. (fatéri), bekennen , belijden; Passie, f. nw lat., de bekentenis,
aangifte , inz. de aangifte van vermogen
of inkomsten.
Fathom, tn. de eng. vadem , = 6 eng.
voeten of ongeveer 1,83 ned. el.
Fatsoen, z. facon.
fattig, z. ond. fat; fattura, it., z. v. a.

Faunus of Fatuus, 3de koning van
Italië ; hij voerde den landbouw en de ver
goden bij zijne onderdanen-eringd
in ; huwde met zijne zuster Fauna of
Fatua , en werd met haar door de
Romeinen onder de godheden geplaatst.
Fauna werd als bona dea (goede godin)
vereerd, en zoo met Cybele verward, die
mede dien bijnaam droeg.
Fausse-alarme , f. fr. (spr. Foos'— ; v.
faux, fausse, valsch.) lil. , een loos of
valsch alarm , onnoodige wapenkreet;
fausse-attaque, f. (spr. foos' attdk'), een
schijnaanval; fausse-braie, f. (spr. —bré'),
Fort., de onderwal, benedenwal; voor
terras van een slot ; fausse-clef,-grondf
m. (spr. — klee), de valsche sleutel, looper, keizer; fausse- couche (spr. —koesj'),
eene reiskraam, te vroege geboorte; faussefenêtre, f. een blind venster; faussequeue, f. (spr. —keu') , een onzuivere
stoot, misstoot op het biljart.

factuur ; Fatua , z. Fauna ond. Faunus ;
fatuiteit, z. ond. Cat.

verbuigen , krommen , b. v. tot eene

-

noodlottig voorval.
Fatuus , m., z. Faunus.
Faubourg, m. fr. (spr. fobóer); outst.

uit fors-bourg, v. h. lat. foris, buiten,
en burg, mid. lat. burgus), de voorstad.
Faucon, z. falcona.
ler (spr. fo—),
faufleren , fr. faufiler

rijgen, met zeer wijde steken naaijen;
kennissen aanknoopen , verbindtenissen
aangaan.
Faunen, pl. lat. (fauni), rom. Myth.,
veld- of boschgoden met hoornen , bok
staart, voorgesteld als laag-kepotn
zinnelijke, ontuchtige, geile wezens ; zij
waren nogtans minder leelijk dan de
:

satyrs (z. a.); fauna, f. de dierenbeschrijving of eene vermelding van al de
dieren, die in een bijzonder land of oord
inlleemsch zijn ; faunesk of faunisch, naar
een' boschgod gelijkend, grof; ruw, plomp,

zinnelijk, ontuchtig, geil.

fausséren , f. (fausser ; spr. fooss—),
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FAUSSET.

klin g ; verdraaijen, b. v. eenen sleutel;
uit de rigting of de regte lijn geraken.
Fausset, z. falset.
Faust en Faustiju

, lat. (v. faustus,
gelukkig), rnansn. : de gelukkige; vr.
Faustine.

Fatite, f. fr. (spr. foot'), fout, feil,
gebrek, misslag. verzien faute de mieux
(spr. — mjeu), bij gebrek van beter;
.sans faute (spr. sang —), zonder fout,
ongetwijkid, voorzeker , vast.
Fauteuil , m. fr. (spr. Jotnilj' ; v. Ii.
mid. lat. faldistorum, z. a ) , een armstoel, leuningstoel, de eerezetel.
faux, fr. (spr. foo; v. h. lat. falsus,
a, um) , vaisch , onecht , onwaar; fauxargent (spr. foozarzjdng), kattenzilver;
;

faux-bourdon , z. falso borcione ; fauxbrillant, m. (spr. foobrieijdng) , een

onechte of valsche edelsteen; in 't algemeen valsche glans, hedriegelijke schijn,
klatergoud, schijnverdienste, valsche wel
sprekendheid enz.:, faux-coup, m. (spr.
Iookóe), een misstoot, misslag ; faux-feu,
Mar., blikvuren, een nachtelijk scheepssein
met buskruid; ook het afbranden v. Ii. pankruid ; faux-frais (spr. foofré), kleine onkosten, bijuitgaven; fauxfuyant rn (spr.
foofwi-jdng) , cone uitviugt , een vaisch
voorwendsel ; faux-jour, n. (spr. foozjóer),
vaisch licht , verkeerde lichtgeving aan
schilderijen; vallicht; faux-pas, in. (spr.
foopa), een misstap; faux-semblant, n.
(spr.foosangbidng), valsche schijn, misleiding, verblinding; faux-titre, ru. Typ., de
verkorte titel op bet schutblad.
Fautor, ni. lat. (v.favëre, gunnen) fr.
fauteur, een begunstiger, beschermer,
bevorderaar, schutsheer, patroon; faveur,
f. fr. (v. h. lat. favor) , gunst, genegenheid, gunstbetuiging begunstiging, voor
schot , beschutting, welwillendheid, g edhei zachtheid, genade, vergeving, beleefdheid; ii la faveur, onder begunstiging, onder de bescherming, met hulpe
van; en faveur (spr. ang—), ten gunste,
ten behoeve, ten voordeele ; in trek, begeerd (van varen, effecten enz.); parfaveur, uit gunst of beleefdheid; faveurs,
Pl., gunstbetooningen ; ook eene soort van
smal zijden lint; faveur-da gen, Mere.,
nazigt-dagen , wisseluitstel, z. respijt,

d

g

dagen; favorãbel , lat. (favorabilis, e),
gunstig, genegen, voordeelig ; favoriséren

(s = z), begunstigen, gunstig, genegen
zijn; favoriet, rn. (it.favorito, fr.favorI),
een gunsteling lieveling, in zamenst. b. v.
favorietpaa rd, favorietspijs enz.,
het geliefdste paard, de lievelingsspijs enz.;
favorite, f. de gunsteling, begunstigde,
geliefde, b. v. sultane favorite, diegene onder de vrouwen des sultans, die
hij gerekend wordt de meeste liefde toe
te dragen en die hem den vermoedelj-

ken erfgenaam des troons heeft gebaard;
ook de naam van vele aanzienlijke landhuizen; N. II., het geelsnavelig waterhoen
van Cayenne; zeker openbaar rijtuig te
Parijs ; de favorite ( couleur ) iq het
kaartspel : de kleur of de soort derkaart,
die gekeerd is en den voorrang boven de
andere heeft, de beste, de kleur; favo
rieten, pl., de bakkebaarden; favorietje,
zeker mode -krulletje aan den hoofdtooi
der dames; favoritismus , n. Neol. , het
stelsel of het misbruik van het bevorderen der gunstelingen.
Favonlus , m. lat., de westewind, de
zephyr der Romeinen.
favorabel, favorite, enz., z. ond. fautor.
Favosieten , pl. nw lat. (v. h. lat. favus, honigraat), eene celvormige koraalversteening.
fax et tuba , f. lat., eig. fakkel en
trompet; de aanvoerder, aanlegger, raddraaijer, belhamel, hoofdpersoon.
Fayence of faïence, n. fr. (spr. fajdngs') ook niajoiïca, f. eene soort van
plated- of aardewerk, onecht of half porselein, halfgoed, zoo geheeten naar de
plaats der uitvinding Faenza in Italië;
v. a. echter naar het vlek Fayence bij
Frejus in Zuid-Frankrijk.
Fazénta, f. in Portugal de naam van
het departement der tollen en inkomsten,
en van het proviandwezen te water en te
land.
febris, F. lat., de koorts ;febris malIgna,
eene kwaadaardige, heete koorts; f. quartãna, eene derdendaagsehe kooits;f. quotidiana, eene alledaagsche koorts; f tertiana, eene anderdaagsche koorts; febricitéren (lat.febricitare), met de koorts behebt
zijn, de koorts hebben, aan de koorts
loopen ; febricitánt , m. een koortslijder;
febrifugum, n. het afnemen, wijken, ophouden der koorts; febrifuga, pl., koortsverdrijvende , koortsgenezende middelen;
febriel of febrilisch, uw lat., koortsachtig, koortsaardig.
Februarij , rn lat. (februarbzs) , de
tweede maand des jaars, sprokkelmaand.
De latijnsche benaming leidt men af van
de februalw of reinigingsfeesten, die in
deze maand (de laatste van het romeinsche jaar) gevierd werden, en hunnen
naam droegen naar den god F e b r 11 ii s
( van februare, reinigen), wien deze maand
geheiligd was; de nederduitsche naam
zegt zooveel als spruitkoolmaand.
ij

feces, z. faeces.
Feciales, 1. fetiales (z.

a.).

fecit, lat., of afgekort fec. , hij heeft

het gemaakt (op kunstwerken).
feculent en feculentie , z. fasculent
enz. ond. faeces.
Fecunderen , fecundatie enz. , z. foecunderen.
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FEDERAAL.
Federaal, federali smus enz, z. fcede-

raal enz.
Fee, f. (fr. fe'e; it. en sp. fala; oudd.
J ei, fete; V. li. lat. fata, eene vaarzeg
ster, ofv. h. celtisch jaer, van daar eng.
fairy), naar het volksgeloof, inz. der celtische en rornanische landen : boveninensehelijke, vrouwelijke wezens . die waarzegsters en tooveressen zijn, doch cciie beperkte magt hebben , (leels schoon gevormd
en goed, deels leelijk en boos zijn ; cciie
toovergodin ; féerie, f. fr., de tooverkunst,
betoovering.
fee , fl eng. (spr. fie z. v. a. feuclum,
z.a.)., leen, cyns, belooning, fooi.
Fejnam , m. eene munt te Suratte,
omtrent = 2 cent.
Feinte , f. fr. (spr. J'éngt'), de veinzerij , list , boze streek , vond , uitvlugt;
een misleidende stoot hij bet schermen,
f n t (z. a:).
Felicitas , enz., z. ond. Felix.
;

}

Felippo , z. Filippo.

Felix , lat. mansn. : de gelukkige ; fe liciter, gelukkig, ook heil ti! geluk er
meê! en z. v. a. bravo; felix merItis,
gelukkig door verdienste , de zinspreuk
eener aanzienlijke maatschappij van beoefenaars en beminnaars der wetenschappen en kunsten te Amsterdam; Felictas,
f: de vergode gelukzaligheid bij de oude
Itomeinen : felicitéren , geluk wenschen;
felicitãtie . f. de gelukwensching, heilwensch, zegenwensch.
Fellah , m. arab. (v. falak, ploegen),
landbou wer, landbouwdrijvend Arabier.
Felloplastiek, z. phelloplastiek.
Fellow, m. eng. (spr. jellou; ijsl. fe-

lag , deensch Jdlle), gezel, genoot, makker , kameraad ; ambtgenoot ., medelid, inz.
medelid van eene inrigting voor hoogcr
onderwijs, van een collegie in Engeland.
Feloek, f. (fr. felouque, it. felucca;
V. ii. arab. feluilca/t, v. Jul/c, schip), een
snelscluip een klein sloepvormig vaartuig
zonder verdek , met zeilen en riemen,
voor de kustvaart, inz. in de Middellandsche zee.
Felonie , f. (fr. felonie, mid. lat. fe
een trouwelooze, opstande--lonia,v.je
ling ; fr. félon ; vgl. ook filou ; waarsch.
uitgegaan v. h. duitsche fe/len , feilen),
de schending der leenpligten van ernen
vasal jegens zijnen leenheer of ook omgekeerd, leenmisdaad, leenpligtschending;
trouwbreuk jegens de overheid ; in Engeland iedere doodmisdaad.
Felour, eene noord -afrikaansche koperen munt. omtrent = cent.
Fels , eene koperen munt te Marocco,
omtrent = 2 :li cent.
Feip, z. fuip.
feminiju , lat. (femininus, a, urn, van
femma, vrouw, vrouwelijk ; een femini-

nam, ii. een vrouwelijk woord ; genris
feminïni , van het vrouwelijk geslacht;
feminiséren , barb. lat. , vrouwelijk of
verwijfd maken.
femme de c/tam6re , f. fr. (spr. faam,'
de sjangbr') , kamenier; femme de charge
( spr. - sjdrzj'), huishoudster.
femoraal, lat. (v. femur, dij), wat het
dijbeen betreft, tot de heupen behoort.
Fencibles , pl. eng. (spr. fénsibb'ls,
van to fence , beschuitten . verdedigen),
kustbewaarders, strandverdedigers.
Fenegriek, n. (lat. foenum graecum),
eig. grieksch hooi , een sterk riekend medicinaal kruid , dat wei als huismiddel
gebruikt wordt.
Fenetrage , f. fr. (spr. - trdazj', van
fentre , venster), het vensterwerk, de gezamentlijke vensters van een gebouw.
feodaal , feodaliteit , enz. fr., voor feudaal enz., z. feuclum.
Féodor ,, russ. mansn. , z. v. a. Theo.door; Feodosa , z. v. a. Theodosia.
Ferandine , z. Ferrandine.
Ferdinand, mansn. , oorspr. sp. Fernándo , ontstaan uit het oudd. H e ri
m an, z. Herman.
Ferding, ook ferd, ferto, ferton, op

vele plaatsén van Duitschland en ook
hier en daar in Rusland de naam eener
munt , die het vierde gedeelte caner andere is; vgl. farthing.
Ferédsche , f. arab., een turksch overkleed , naar onze kameijaponnen gelijkende.
Feriën , pl. lat. (feriae) , feestdagen,
Vrije dagen, rustdagen, dagen van outspanning ; feriae caniculãres, vrije honds
dagen , hondsdagen-rusttijd.
Fero , in de zegswijzen : iemand in
ferio overtüigen, d. i. hem eene dragt
slagen toedienen , afrossen (met iron. zinspeling op het lat. ferre, slaan, en féri'ó, een verouderd scholastiek woord, dat
zekere soort van sluitreden aanduidde.
Ferlét, II. een werktuig der papiermakers en boekdrukkers in den vorm eener
T, om er het papier mede op te hangen.
Ferlin m. fr. (spr.ferléng), eene zeld
zame oude fr. munt v. omtrent denier;
ferlin of fellin, n. eene zekere engelsche

wollenstof.
Ferimno, in. in Italië het gedeelte
van een pond.
ferm , fr. ferme , v. h. lat. firmus, a,
urn), vast, onbewegelijk , sterk, standvastiff, mannelijk, fe r m ; ferma , ook ferãta, of fermãte , f. it. Muz., een aanhouder, het aanhouden of de stilstand v.
het gezang of spel op éénen toon ; fer
mete , fermeteit , f. fr., de vastheid,

m

standvastigheid, degelijkheid, kracht; con
ferméza, it. Muz., met kracht en stout-

heid.
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FERMAN.

Ferman , minder goed firman , m.
perz., bevel; inz. een schriftelijk bevel des
turkschen keizers., keizerlijke verlofbrief

(patent); pas, aanstelling enz.; ook in
0. Indië de schriftelijke vergunning aan
vreemde kooplieden om handel te drijven,
handelspas.
Ferme, f. fr. (v. h. lat. firma, dewijl
zij aanvankelijk met muren als bevestigd
[ferm ] waren), de boerderij, pachthoeve,
meijerij , het landgoed ; de pacht, ver
. m. (spr. fermjé), een-pachting;ferm.
pachter; Eermier general (spr. — zjeneral), een opperpachter , benaming van
hen, die weleer de inkomsten (termes)
des konings van Frankrijk in pacht hadden ; fermage, f. (spr. f ermdazj ), het
pachtgeld, de pacht.
Fermént, n. lat. (ferrnentum, v. ferv re, opbruisen, gisten), het gest- of gistmiddel, de geststof, hetgestdceg, zuurdeeg,
de gest; fermentum morbi, n. de ziektestof;
f, ventriculi, het maagsap; fermentéren
(lat. ferrnentáre), in gesting brengen;
gesten., in gesting geraken ; ferrnentábel,
nw lat., voor gesting, vatbaar; fermentatie , f. de gesting, het gesten ; oneig. de
groote gemoedsbeweging, de volkswoeling,
het oproer ; fermentatief, gesting ver
-tiveknd,
bevorderend.
Fermete, fermeteit, z. ond. Eerra.
Fermoir, n. fr. (spr. — rnodr, v. fer2ner, sluiten) , boekenhaak of -slot, z.v.a.
clausuur ; de sluithaak in plaats van
Bene gesp ; ook Bene soort van beitel.
Fernambuk, n. (naar de landstreek en
stad Fernambuco of Pernambuco in Brazilië) of braziliehout, eene voortreffelijke, zware, zeer harde houtsoort uit Brazilië in Z. Amerika, van roodachtig gele
kleur ; zij wordt inz. tot verwstof en
rooden inkt gebruikt.
feroce, it. (spr. feruotsje; v. h. lat.
ferox), Muz., wild, onstuimig; ferociteit, f.
lat. (feroci'tas), de wildheid, woestheid,
grimmigheid; onmenschelijkheid, wreed
-heid.

Feróle, f. Bot., een groote boom van
Guiana , die liet feroë-, gesatineerd of
atlashout oplevert, dat eene schoonti
roode, met geel gevlamde kleur heeft, de
atlasboom.
Feronia, f. rom. Myth., eene oorspr.
sabinische godheid van duistere beteekenis; men houdt haar voorde godin der boomvruchten , boomkweekerijen en lustwaranden ; v. a. de godin der vrijgelatene slaven.
Ferráde, f. fr., brandteeken, het merk,
dat den stier in dc zuidelijke landen met
een gloeijend ijzer wordt opgedrukt.
Ferrage, f. fr. (spr. ferrd a.z^ j' ), het loon
der muntstempelsnijders; ook dat der lakenplombeerders; liet boeijen der misdadigers.; het beslaan der paarden.

FESTON.
Ferraille , f. fr. (spr. • — rd &'),
), oud

ijzer, oudroest.
Ferrandine, f. fr. Mere. , eene soort v.
half zijden stof, welker inslag uit wol,
katoen enz. bestaat.
Ferronnière , f. fr. (een metalen voor-

hoofdband, darnes- hoofdsieraad van paar
edelgesteenten, goud enz. (eig. ijzer--len,
koopster; zoo geheeten naar de schoone
vrouw eens ijzerkoopers la belle ferronníére, die in 1538 de minnares van ko-

ning Frans I was).
ferrugineus, nw lat. (v. ferrugo, ijzer

ijzerhoudend, ijzerachtig.
-roest),
Ferruminátie , f. lat. , het aaneenwel-

len van het ijzer; de verbinding van twee
stukken metaal zonder een derde als sol deersel te gebruiken.
fertiel , lat. (f ertilis) , vruchtbaar ,
winstgevend; fertiliteit, f. (fertilï"tas),
de vruchtbaarheid , weligheid ; fertiliseren (s = z) , barb. lat. , vruchtbaar maken, bevruchten ; bezwangeren.
Ferto , herton , z. ferding .

fervent , lat. (férvens, v. f ervére, bruisen , gloeijen), ijverig, vurig, blakend;
hitsig, heet; fervesceren, verhitten, outgloeijen, toornig worden, blaken ; férvor,
m. lat., of ferveur, f. fr. , de ijver, inz.
bij zaken van godsvrucht, bij het gebed
enz., innige vrome aandrift; hitte, gloed;
fervidor, z. thermiclor.
Fes , z. fez.
Fescenninen, pl.,, of fescennijnsche ge-

dichten, lat. (fescennini, stil versus ,
naar eerie oude stad F e s c e n n i' a in
Etrurië), eene soort v. oud-rom. scliimpof spotverzen, vol plompe aardigheden en
onzedelijke uitdrukkingen , die bij wijze
van zamenspraak door twee personen
werden opgezegd ; oneig, wulpsche brui
-loftsgedichn.
Festiloog, m. lat.-gr., eene feestenlijst,
lijst der heiligdagen.
Festin , n. fr. (spr. festéng), het feest,
lastmaal , eeremaal , de vreugdedisch ,
smulpartij, het fes tij n ; festíno, m. it.,
een it aliaarisch

gemaskerd bal, Bene avond
-vermoing;
ook z. v. a. soirée.
festzna lente! lat., haast u langzaam!
spoed u met bedachtzaamheid ! festinatie, f. de ijlvaardigheid, spoed, gezwind heid.

festief, lat (festivus), feestelijk ; fes tivo of cola festività,

it. Muz., feestelijk,

met plegtigheid ; festiviteit, f. feestel ij kheid , plegtigheid, vreugdefeest.
Feston, m. fr. (spr. festóng; van het
lat. festum , dus oorspr. een feestelijke
tooi ?), fe s t o e n, een loof- of lofwerk van
bloemen een opgehangen slingersnoer van
loof, vruchten en bloemen enz. ; bloem twijgen ; festonneren, met bloem - en loofwerk versieren, omzoomen, behangen.
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Fate, 1. fr. (v. h. lat.fe$tum), een feest,
feestdag., vierdag, verjaardag, naamdag,

stamleen; f. /tabitatiönis , een leen, welks
voorwerp een woningsregt is; f. ltei-ed'itarigastinaal enz., z. festin ; fête-Dieu, d. i.
urn, een erfleen; ,e ignobile of plebëjum,
eig.God
sfeest : de sacrarnentsdag ; fté
een onadellijk, burgerlijk of boerenleen; f
ren (fr. fter), vieren, feestdag houden;
intra cortein, een binnen het gebied van
iemand fêteren ,hem hoogelijk ceren,
den landheer gelegen leen; f. rnasculnum,
wel ontvangen, feestelijk onthalen, vleijen. een mannelijk of mansleen; f. mixtum, een
Fetfah, 1. fetwa (z.a.).
gemengd leen, waarin bij gebreke van manFetiales.pl., priesters in het oude Rome, nelijke erfgenamen ook vrouwen tot de
die een collegie van 20 personen uitmaak- erfopvolging werden toegelaten; f. nobile,
ten, en wier voornaamste taak was den oor- een adellijk of ridderleen, riddergoed f.
log te verklaren, over den vrede te onder- novum, een nieuw leen; f. oblätum, een
handelen, geschillen met of tusschen de leen , door overdragt des oppereigendoms
bondgenooten te beslissen cnz., veldpries- ontstaan; f. officii, een ambaehtsleen;f
ters , herauten van vrede en oorlog.
oppignorãturn, een verpand leen; f. plebeFetisch of fetiche, rn (v. Ii. port. Jum, z.f. ignobile f. rusUcuin, een boerenfeitiço , tooverij ; ook: opzettelijk , door leen; f. seculãre, een vorsten of vaanleen;
kunst gemaakt , lat. factWus, dus van f. urbãnum, een l)urgerleen ; f. venaUcum,
een leenregt op eene jagt; f. vetus, z. f.
facre?) een afgod, een of ander zinnelijk voorwerp der afgodische vereering bij antiquum; f vivum, een levend leen, d. i.
de negers in Guinea enz. ; ook een too- zulk een, waarop de bruiker leven of zich
vermiddel ; fetfschmus, n. de fetischdienst, ophouden moet; feudi acquisit/o, f. de
de vereering van zoodanige voorwerpen.
verwerving van een leen; f. alinatlo, f. de
Fettich, m. eene munt van zeer ge- vervreemding van een leen; J arnssio, f.
ringe waarde in vele aziatische landen
liet verlies eens leens;f privatio, f. de outer gaan er 500 â 600 in cenen gulden. zetting uit een leen; - feudaal, een leen,
Fetus, z. foetus.
het leenstelsel of het leenregt betreffinde,
Fetwa, m. arab., eene regterlijke uitleenroerig; curia feuthUis, een leengeregt,
spraak of schriftelijk bescheid v. d. turk. leenhof; feudalis successio, t. de leensopmufti over eene betwiste zaak; ook de be- volging; feudale judicum, n. een leengekrachtiging van een vonnis door den groot- regt;Jeadali'a, pl., leenzaken; feudaalregt,
vizier, zonder welke geene misdaad met den leenregt; feudaal systeem, liet leenstelsel;
dood kan gestraft worden; fetwa-emini, ni. feudalist of feudist, i n. een leeraar of ken( v. h. arab. enim, opziener), de geheimraad ner van het leenregt; feudali smus, n. het
of helper v. d. mufti.
leenstelsel en de verkleefdheid daaraan, het
Feu, m. fr., vuur; feit dartiflee, kunst- voorstaan daarvan; feudalistisch, het leenvuur, vuurwerk; few volage (spr. —wostelsel b etreffende, of in de verkleefdheid
ldazj); Med., een roosaclitig uitslag in het daaraan gegrond; feudaliteit, f. de leengelaat der kinderen.
verhouding, des leenheers regt en leenmans
Feudum, n. mid. lat. (v. duitschen oor- pligt ; fendatarus, m. een leenman, besprong; waarsch. v. h. oudd. ve/tu, angels. leende, vasal.
feo, d. L. oorspr. bezitting, dus geld, cijns,
Feuille, f. fr. (spr. fulij'), blad; feuille
en ôd, d. i. goed, ei g endom; van
daarfeli
de route, f. (spr. —cl'roet'). Mil., een marsch
ôd, eig. cijnsgoed, in tegenst. met al-0'd, z. brief, de marschaanwijzing; feuillemoi-te,
allodium), een leen, leengoed; pl. feuda,
bruingeel , donkergeel als verwelkt loof;
inz. de verzameling der longobardische feuillage, f. (spr. fuiljdazj), loof, loofleenregten ; feudum aedficIi , een leen
werk inz. gesneden of geschilderd loof;
waarvan het voorwerp een gebouw is;feufeuillanten , pl. (fr. feuillants , eig. bladdurn antquum, een oud stainleen; f. auU- dragers, naar een' tak met bladen, dien zij
cum, een hoileen;f. castaldiae of guastal- in den arm droegen), eene voormalige fr.
dïae, ambachtsleen;f. castre'nsi, burgleen;
monnikenorde van den strengen regel van
f. censuäle, cijnsleen; j collaterale., ccii St. Bernard; ook eene club van gematigde
leen v. zijverwantschap; f. cornmine, een mannen in de Ir. revolutie, die hare verga
getheenschappeljk leen; f. culinãre, een derplaats in het klooster dier monnken
keukenleen; f. datum, een gegeven leen; had ; feuillantiue , f. eene benedictijner
p. de camra, een leen ofjaarlijksch inkonon; ook eene soort van gebak, boterkoekje;
men uit de kamer;f. de cavea, leen uit den feuilletéren , bladeren, doorbladeren nakelder; f. clevoli2tum, een vervallen en in- slaan; feuilleton, ni een klein blad, blaadgetrokken leen; f. domnestcum, een stam- je; ook dat gedeelte van een dagblad, hetleen; f. ecclesiasturn, een geestelijk of welk de critiek der letterkundi g e werken,
kerkelijk leen; f extra cortern, ccii buiten der tooneelstukken enz. bevat; feuillette,
het gebied van den landheer gelegen leen; f. een fr wijnvat, bourgognervat, houdende
f. fesninnum, een vrouwenleen; f fran- ongeveer 1 ton of mud, = 134,064 ned.
cum, een Vrij leen, ecreleen;f. gentile, een
kan.
;

;

-
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FEXEN.

FIDES.

Fexen pl., naam der c r e t i n s (z. a.) in
het Salzburgsche.
Fez of Fes, rn of n. turk., een donkerrood wollen mutsje, sedert 1826 als algemeene militaire dragt in Turkije ingevoerd
( naar de stad Fez in Afrika, waar deze mut-

verdichting, vinding; liet verdichtsel; de
onwaarheid, leugen ; het voorgeven, voorwendsel; Jur., de aanneming van het niet
gebeurde als ware liet gebeurd, de onderstelling van een geval (fictio juris).
Ficti1cn, pl. lat. (fictilia), aardewerk,
plateelwerk , pottebakkerswaren ; fi ctile
een potje, inz. bij apothekers, vandaar op
recepten: detur cum fictzli, afgekort d. c.
fi et., het worde in een potje gegeven
fi ens, I. de vijgenboorn, de vijg en de
gansche daartoe behoorende plantensoort;
ook Med., de vijgwrat, zeker vleeschachtig
uitwas van verschillende hoedanigheid
meestal venerisch van aard; ficus indica,
f. de banaanboorn; ficus religidsa, I'. lat.,
de heilige vij8enboorn der Indiërs, pagoden
boom.
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sen oorspr. gemaakt werden.
fr, foei! fij ! fl donc (spr. —dong),
foei, foei!
Fiacre, m. fr., een huurkoetsier; eene
huurkoets , een tweespan, (lat op pleinen
en straten van groote steden in menigte
gereed staat (zoo geheten naar den schotschen heilige Fiacre, daar de Fransch
-manSuvg
C die in 1 650 te Parijs het
privilegie ter daarstelling van operitlijke
rijtuigen kreeg, in een huis woonde, waar de
heilige Fiacre uithing).
Fiasco, rn it. (pl. fiaschi, spr. ftdski),
eene flesch ; eene vochtmaat in Florence,
= v'r barile wijn of 2,2792 ned. kan; ook
= i'r barileolie of 2,089 ned. kan; fiasco
maken, z. V. a. bankroet maken; oneig.
mishagen, uitgefloten worden (van een toonce1stuk een' toonecispeler).
fiat, lat., het geschiede! of toegestaan!
bewilligd, verleend ! at applicatlo, men
make de toepassing; fiat justitia et perat
mundus, de geregtigheid worde uitgeoefend, al zou de wereld daarbij vergaan! fiat
lege artio of fiat secnndum astern , ook
aigekort: f. 1. a. off. s. a., Med., naar hel
voorschrift der kunst te bereiden; fiat mixtüra, afgekort F. ill., de menging geschiede!
het worde gemengd!
Fibel, f. hoogd. (uit het gr. biblos, boek,
ontstaan), een abeceboek.
fibra, f. lat., de vezel; fibrillen, p1. uw
lat. Anat., zeer kleine vezeltjes; fibreus,
vezelig; fibrine, f. Chem., de vezelstof, eene
witachtige, smaak- en kleurlooze stof, die
de spiervezel uitmaakt; fibrolith, m. Ia t -gr.,
de vezeisteen, een witachtig graauwe steen
uit het leemgeslacht.
Fibuila, I. lat., gesp, haak, kram; fibufi,

latie, f., z. infibulatie.

Ficélle, f. Ir., het bindgaren; ficelléren,
met bindgaren zamen binden, omwinden,
omwikkelen.
fichéren, fr. (ficlier, spr. fiesj—), Mil.,
horen, inboren, inheijen; feit ficlzant (spr.
—fiesjdng), Fort., inborend vuur, strijk
vuur, waarbij de kogel de voorzijde van het
naaste bastion treft; fi che, t. (spr. fiesj'),
Mii., een paal ter afstekirig der legerplaats;
een speelteeken, speelmerk , beentje; het
pennetje, waarmede men zijne winst in het
tiktakspel aanteekent, ook fichet, m. (spr.

fiesjé).
Fichu, rn fr. (spr. fiesjti), een driehoekig
vrouwenhalsdoekje , misschien om zijne
kleinte zoo genoemd (naar het adject.
ftc/in. nietig, gering).
Fictie, f. lat. (fict/o vgl. fingeren), de

Fidálgo, m., pl. ficlalgos, port., of hiclalgo pl. hidalgos, sp. (vermoedelijk v. fijo

of kijo (lat. films) de algo , d. i. zoon

van iets, van vermogen), die voorvaderen
telt; de adellijke van lager rang in Portugal en Spanje; fi dalguia, f. de hooge port.
adel.

fide, sed cui, ride I lat. sprw., vertrouw,
maar zie toe vien gij vertrouwt! vertrouw,
maar schouw!

fides, f lat., de trouw, het geloof; fides
carbonara,

het kolenbranders geloof, d. i.

een geloof zonder onderzoek, blind geloof;
f. docume'nti, de geloofwaardigheid eener
oorkonde; J. g raeca en f. pun ca, grieksche,
punische trouw. d. i. trouweloosheid, kwade

trouw ; f. jnridca, de geloofwaardigheid
in regten;f. mala, arglistighei(l;f publica,
de openbare geloofwaardigheid; f. sponsalitia, de trouw, verpligting der verloofden;
bona fide handelen, ter goeder trouw, eerlijk, opregt, zonder erg handelen; bonae fidéi emtor, een kooper te goeder trouw, die
den verkooper voor den rcgtmatigcn eige
naar houdt b. f.posséssor, m. een eerlijk
bezitter die zich iii het regtmatig bezit
eener zaak gelooft; in fidem, tee hevestiging, ter waarborging, b. v, iets attesteren
( van daar misschien f d e in e r e n beter clan
V i cl e m e r e n , z. a., voor: als echt 'waarhor
v. Ii. gebruikelijke onderschrift « infi--gen,
dem copiae" tot staving der echtheid v. Ii.
afschrift); fidem hebben, fi dem geven, vertrouwen hebben. te goeder trouw geven; fidëiconimis , n. lat. (fideicommIssum),
eene erihaking, waarbij den erfgenaam de
verpligting wordt opgelegd om het erfgoed
ot een deel daarvan, na verloop van zekeren
tijd of hij het plaatsgrijpen van zekere omstandigheden, weder aan eenen derde af te
staan onvervreemdbaar stam- of familieerijoed: fidéicomntIssum unirersãle, eene
algemeene of algeheele erfmaking v. opgen.
aard, in zoo verre zij het gansehe vermogen
des testateurs betreft; f. partieuläre, eene
gededlielijke erfmaking van dcri aard. in
;
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zoo verre zij sIechs een gedeelte betreft;
j: perpetiuin., een a1ijddurend of bestendig erioed dat altijd l)JJ de familie moet

; i familiae of familie -fideïcorr
mis, eene familievernaking, een fideicommis. dat voor a1tid of voor langen tijd in de
familie moet blijven ; fideicoinmissaïiu$
of fideicommissair, rn hij, wie zulk eene
erliiiaking ten deel valt en daarvan liet
vruchtgebruik heeft; fideicommIttens de
insteller ofveimaker v. zulk een erfgoed;fidejubéren waarborgen, borgtogt ste1len
goed spreken; fidejussio, f. de borgtogt;
fidejassor ,, rn . een borg borgtogt
stel
Ier; fideel (lat.fidelis), trouw, trouwbartig,
getrouw; gem. ook voor opgeruimd , welgemutst, lustig ; fid1es , pl., geloovigen,
naam der chriseneu in 't algemeen ; Iide1issmus , m. allergctrouwste , titel der
koningen van Frankrijk; fideliteit, f. de
trouw, trouw hartigh eid, getrouwbeid; gem.
ook voor vrolijke luim , goed humeur;
blijven
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model of monster voor de munten dient;
fiertonneur, m. de munttoeziener.
Figále, 1. een klein indiaansch vaartuig
niet eenen mast, dat zoo wei zeilen als

riemen voert.
figéren, lat. (figre, vastmaken, hechten;
vgl. fixéren), een vloeibaar ligchaam door
uitdamping , afkoeling of door eenig bijvoegsel verdikken of vast maken , doen
strenimen , stollen; figeutta , p1., strem;
mende middelen.
Figment, z. ond. fingéren.
Figuur , f. lat. (figura) , de gedaante,
gestalte; de afbeelding, afteekening, het
beeld, model, patroon; in het kaartspel: de
beer, vrouw en boer, een preritje; in het
dansen: dc verschillende lijnen, die men al
danseride beschrijft, de toeren; Geom.. de
uitgebreidheid, zooals zij door de onderlinge
ligging van hare grenzen bepaald is ; Grain.
en Log., een woordbeeld, redebeeld, eene
redeversiering, eerie zinneheeldi g e of verclelitas feudalis, de leenmanstrouw; - bloemde zegswijze tot verfraaijing der rede;
fido, rn it, vertrouwen, z v. a. crediet; ficlo Pict. en Sculp., dc voorstelling van een'
persoon of beeld ; Muz. , eene rij van
geven of fidéren, M re., vertrouwen schen
ken, crediet geven; fiducia, £ lat., vertrousnel op elkander volgende, met elkander
wen , verzekerdheid, koenheid, stouthartigverhondene toonen ; figuur maken , zich
heid; con fiduca . it. (spr. — doet sji (i), goed of slecht voordoen ; uitblinken , in
Muz.. met vertrouwen, vastheid; fiduciai'i
't oog vallen, zich onderscheiden, opzien
us, m. lat., de tijdelijke erfoedhouder, die baren, eene rol Spelen, een' grooten staat
het toevertrouwde goed weder heeft uit te voeren; wel of kwalijk hij elkauder pasleveren , de bezitter van een fidelcommis sen of komen ; figuraal , Muz. , met fi( z. a); fidücit, n. het vertrouwen, de be- guren voorzien; figurale muzijk of gefirusting; in de taal der duitsche studenten gureerde muzijk, zang enz., in tegenst.
het antwoord op de toegebragte drinkgroetc met de eenvoudige koraalmuzijk , die
geene figuren heeft ; figurabel, uw lat.,
of gezondheid s c h m ol 1 is); fiducteit, f.
het vertrouwen.
vormvatbaar, onder eene gedaante te brengen ; figurabiliteit, f. Phys. , de eigenFithbus, ni. een gevouwen strookje papier om de tabakspijp aan te steken. De schap der ligchamen om eene zekere gedaante aan te nemen , vorinvatbaarheid
oorsprong dezer zonderlinge benaming wil
men zoeken in fid(eiibus fratr)ibus, lat., figurant, m., figuránte, f. hij of zij op het
d. i. aan de vrolijke broeders: de aanvangstooneel, in het ballet enz., die slechts flwoorden der op eene papierstrook geschre- g u u r maakt, eene stomme rol vervult, eene
vene uitnoodigrng tot eene geheime tabaks- plaats bekleedt, bijspelers, bijdansers; figu
partij; men heeft haar ook afgeleid van
rtitie , f. lat. , de vorm-, gedaantegeving,
vorm; de inbeelding, verbeelding; het gede bots, fr,, (1. i. houtvezel, spaantje.
bruik van beelden in de rede, de yemen
Fido, fiduciarius enz., z. ond. fides.
van stemmende en niet stemmende-gin
fier, fr. (spr. J)el'), fier, stout, moedig,
koen, trotsch; ijdel, opgeblazen, ver m etel; accoorden; fignratief, uw lat., wat de fizinnebeeld van
ft eraine'nte, fléro of con flere'zza, it. Muz., guur van iets voorstelt, het
heftig, wild; tier-a-bras, m. fr. (spr. J)el'a- iets is; figuréren (lat. figurare), afbeel
bra, verbast. v. ii flert â bras), een snor- den, aanschouwelijk, zinnelijk of door een
ker, snoever, ijzervreter ; fierté, zinnebeeld, voorstellen , figuur maken
£ fierheid, trots, trotsche ijdelheid, over- (z. boven); voor figurant (z. boven) dienen; gefigureerd, gbloemd, b. v. van stofmoed, vermetelheid.
Gin met inigeweefde figuren; Muz., versierd,
Fiéra, f. it, jaarmarkt, mis; fierânt, in
z. V. a. figuraal; gefigureerde of figuureen misbezoeker, koopman, die dejaarinarkt
lijke getallen, in de hoogere Arith. zulke
of mis bezoekt, rniskramer.
getallen, die gevormd worden door de leden
Fierdingkar, in. deensch (v. fierding,
vierdedeel, en har, vat), eene korenmaat van alle arithrnetische reeksen van hoogere
ordeni, welker eerste lid de eenheid is, h. v.
te Koppenhagen, = schepel of 4,344 kop;
de triangulair getallen, polygo-,
vgl. ferding.
naalgetallenenz. (z.a.);figurïnen,
Fierton, ni. fr. (spr.Jjertóng), het proefgewigt , eene ronde inetaalpiaat , die tot Pl.' bijfiguren , bijbeeldjes, inz. hij land-
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FILADIERE.

FILOZEL.

schappen in 't verschiet; figurismus,
Theol., de nieening van hen, die de gebeurtenissen, in liet 0. T. geboekt, als f g u r e n
van die des N. Ts. beschouwen; figurist,
In. een aanhanger van die leer; een maker
van allerlei liguren; een danser, die ligureert of sierlijke dansen maakt; figuurlijk,
een beeld voorstellende, zinnebeeldig, verbloemd, oneigentlijk, in de gedaante van

siefzoon; filiãtie, f. het kindschap, de kinderlijke afhankelijkheid , verpligting , de
gehoorzaamheid der kloostergeestelijken
aan hunne overheid; ook wel z, v. a. affiliãtie (z. a.).
Fdïbert , oudd. mansn. : de zer be-

356

tien beeld; figuurlijke getallen, z. gefigureerde getallen; figuurlijk kenvermogen, Phi!., liet vermogen om door woor-

den of andere teekens zich een begrip
van eene zaak te vormen (cognitzo symbo
lica).
fikfakken

(v. de verouderde woorden

fikken en fakken , die beide aanraken

lieteekenen) , op en neer drentelen, slen
(leren, lanterfanten, beuzelen; fikfakker,
beuzelaar; fikfakkerij, beuzelarij.
Filaclière, f. fr., een platboômd vaartuig
op de Garonne en andere fransche rivieren.
Filagramme of filagrane, z. filigraan.
Filament, n. nw lat. (filarne'ntum, v. h.
lat. filum, de draad) de vezel, het vezelije

aan planten en dieren; in bloemen: de meeldraad, die liet stofzakje tot ondersteuning
dient; filatorftizn, n., pl. filatorïën (vgl.

fileren), een garen- of zijdewinder, een
\%erktuig tot het afwinden en tweernen der
zijde; filandres, pl. (spr. fiidngdr'), herfstdraden, lange, witte draden, die op sclioone
herfstdagen door dc lucht zweven; filet,
n. f. (spr. file), netwerk, allerlei gemaasde
stof, open kant; de trens, een zeker paardenbit; een als vermicelli gesneden gebak;
ook een lendenstuk, nierstuk, b. v. van ccii'
os, een hert; pl. filëten, Typ, de gefigureerde metalen lijnen tot scheiding van
hoofdstukken , kolommen enz. ; hij boekhinders : de vergulde , gefi g ureerde of
gebloemde lijnen en lijsten op den band
van een boek ; ook de daartoe dienende
stempels, streep- of draadstempels, fi letof fileetijzers.
fileren, fr. (filer), spinnen; Muz.,
toon zoo lang zingend aanhouden als de
stem toelaat; in 't kaartspel: bedriegen,
eene kaart ondersteken, wegmoffelen; ook
de kaarten langzaam een voor een open leggen; gefileerd, gesponnen, netvormig, tra
-lievormg.
fihia, I'. lat , de dochter;fihia legitima,
de wettige, d. i. echte dochter.-J. naturãlis,
eene natuurlijke, d. i. onechte dochter; filaal, nw lat. , kinderlijk, dichterlijk; in
zamenstellingen , b. v. filiaal-kerk, eene
docliterkerk, hijkerk , in tegeust. met de
moeder- of hooftikerk , hij wie zij is inge
lijM; filiaal-handel, een bijhandelshuis,
dat een koopman op eene andere plaats
voert enz.; filialIst , m. een gemeentelid
eerier dochterkerk; ook de geestelijke, die
daaiiii de dienst doet; filiáster , m. een
,

roemde.
filicaulisch . nw lat. (v. Ii. lat. filurn,
draad) , met draadvormigen stengel.
Çaliciférisch , ow lat, (v. h. lat. flux,

varenkruid) , N. fl., met indrukken van
varenkruid.
filieórnisch, nw lat., (v. h. lat. fluurn,
draad) , met draadvormige voelsprieten
f iliférisch, filigérisch, nw lat., met vezels bezet ; filifálisch , met vezelige lila. deren.
Filigraan , filigrain, n. (fr. fihigráne,
v. h. lat. fluuni, draad, en granum, koe-

rel), fijn, tralievormig draadwerk, doorluchtig werk van goud- en zilverdraad;
de koperen letters of figuren, op den papiervoern aangebragt en waarvan de afdruk op het vel papier zigtbaar is, dc
teekenletters ; de afdruk daarvan, het watermerk.
filipédisch, nw lat. (v. h. lat. file -ns

draad) , met lange dunne voeten.
Filipéndal , f. nw lat. (filtpendule, fr.
filipenthile , V. Ii. lat. fiium draad, en
penclilus, a, urn, hangend), BoL, de

roode steenbreek , eene plant met voed
zamen wortel, die vroeger ook in de geneeskunde tegen witten vloed werd gebrnikt (spiraea filipendula, L.).
Filippo of Felippo, m. it., eene milanesehe rekeniiiunt, omtrent 2 PI. 7 6
cent. courant.
filiróstrisch , nw lat. (v. h. lat. filunr

draad), niet langen dunnen snavel ; filitársisch , met lange dunne voetwortels;.
filitelisch , wijde iictten spinnende.

filius , i:n. lat. , de zooti ; f legitunus,
cell wettige , cl i. echte zoon ; f. naturaus , een natuurlijke. d. 1. onec li te zoon.
Fille de joie, £ fr. (spr.fieij' de zjoci'),

ccli meisje van picizier , openbaar , veil
meisje , eene hoer; fille d'honneur (spr.
- donneur) , eene eere(.lame , hofdame.
Filoche, t'. fr. (spr. filôsj'), eene soort
van weefsel ; van daar filoché, gefilo-

cheerd, geweven.
Filosélle , f. fr. (s z), Mere., grove
zijde of floret, filozél.
Filou, m. Ir. (spr. filóe; waarsc li . uit
fe lon ontstaan ; z. ond. félonie ; v. a. van
•,fi of
= lat.fides, trouw, en lou = los,
loos , dus de trouwlooze), een listige bedrieger, beurzensnijder,, gaauwdief, spits-

ft

boef, fielt , schurk ; filouterie , f. spitsboeverij , fielterij , afzetterj, gaauwdie en -

streken ; filoutéren , listig stelen of bedriegen, kapeti ; ook foppen, beet hebben.

Filozel z. filoselle.
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Fi1trum n. mid. lat., ieder voorwerp
papier, doek, spons steen enz), geschikt
ter doorzijging, een doorzijger , zijgdoek,
zijgpapier , zijgtrechter , zijgvat , kleinsdoek , fijne garen of haren zeef, doorslag (wel te onderscheiden van philtrum (z. a.); filtréren , doorzijgen, door
den zijger 1aen loopen, kleiiizen ; filtrãoorzij
; fiftreermachine,
tie , f. dc dging
:1: een werktuig ter zuivering inz. v. h.
drinkwater; filtreersteen, dc zijgstecn,
een grove zandsteen tot fihtreririg v. Ii.
daarop gegoten water.
firnicólisch , nw lat. (v. ii. lat. fi'rnus,
mist, en colre, kweeken), op mest groeijend, in mest levend..
finaal . lat. (finaiis, e), wat zich aan
liet eind bevindt, wat om te eindigen, te
sluiten dient, eindelijk , ten slotte ; als
adverb. ook finaliter; ook het doel betreffende ofuitdrukkende, van daar finale
conj unctin , Gram., oogrnerkaanduiden de
voegwoorden, bv. opdat, om te enz.;

Finésse , f. fr., de fijnheid, teederheid,
terheid , dunheid ; list, loosheid , kneep,
sluwheicl , geslepenheid , doortraptheid
Finétte , vrouwenn. : de fijne, listige, geslepene, een sluw meisje.
fingéren , lat. fingre verdicliten,
verzinnen , voorgeven ; gefingeerd, verdicht, verzonnen ; enkel gedacht, en niet
wezentlijk voorhanden ; b. v. gefingeerde
munten, zulke munten , naar welke wel
gerekend wordt, maar die niet werkelijk

(

finaal of finale, ii. . liet einde, slot, laatste; Muz. jnãle, bet slotstuk , eindstuk
van een muzijkstuk , eene opera ofeen ballet , de slotzang ; de sluittoon , slotnoot;
finaliséren barb. -lat. (s = z), eindigen,
ccii einde maken, afsluiten.
Financën, P1 (raid. lat. financa, fr.
finances , v. 11. oudd. Jiia, opbrengst, be-

lasting, dat waarsch. v. lii. lat. finis afstamt ; van daar nog het eug.fine, leengeld, geldboete, mid. lat. /iaare, belasting opbrengeu), de staatsinkomsten, open-

bare geldmiddelen, staatshuishouding, het
staatsvermogeu, de schatkist ; ook de toestand van het vermogen eens privaatper
soons, geidvoorraad, gereed geld, klinkende munt ; ook wel voor listen. streken
woeker : financiën zoeken, allerlei mid-

delen te werk stellen om aan geld te ko
men; minister van financiën, de bestuurder van 's rijks schatkist , rijksrentmeester ; ministerie van financën, de
gezamentlijke ambtenaren, die onder den
minister '5 lands geldmiddelen beheeren
het ambt van rijksschatrncester , zijn b uF C a u ; financiiel , de staatsinkomsten,
de geldzakeri betreffende ; financier, m.
fr. (spr. Jinanys'jé), een aml)tenaar hij de
staatshuishouding , bestuurder van geldhiddelen , rentweester, bankier ; een verstandig geldbebeerder , overleggend huishouder ; iron. geldschieter, geldbezorger;
financiéren , de staatsinkomsten vermeerderen , den publieken schat vergrooten;
ook het geldwinnen verstaan, woekeren.
Fináster, m. (fr.findtre), Mere., eene
soort van slechte zijde, waawede de ar.
d a s s i n C soms vervalseli t
fine, it. i%Iuz., einde.
finéren , Chem., scheiden , b. v. het
goud van het zilver.
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voorhanden zijn ; gefingeerde rekening,
z. v. a. contojinto ; figment, ii. iets ver-

diclits, eene verdichting, z. fitie.
fi ni, ft. (v. fin, spr. fang, einde), geeindigd, uit, af.
finis , m. lat., liet einde , besluit ; bet
doel, einddoel, doelwit ; finis pri'inarus,
het boofddoel f secundarius, een bij of
nevendoel ; finis coronat opus, lat. sprw.,
11 et einde kroont het werk ; fintuin, gecindigd , gesloten ; finito , it. Mere., de
sluiting der rekening ; finissage , f. fr.
(spr. finiessciazj') , of finisséring, f. de
voleinding , de laatste handleggìu g aan
een werk.
finissimo, it., afgekortff, zeer of hoogst
fijn, extra fijn.
Fint f. (v. b. it.finta, fr. feinte), veinzerij, streek, list, sluwheid , verschalking;
inz. schermlist, eene misleidende beweging hij het schermen ; eene fijne scheur
of berst in het spiegeiglas.
Fioechi . pl. it. (spr. fiokki, v. h. sing.
fi occo = vlok), de kwasten aan een' kardinaalsboed ; de met goud en zilver omvlochten zijden kwasten aan den kop der
koetspaarden , elders een kenmerk van
den hoogen rang (excellentie) des meesters.
Fiool , f. (v. h. gr. p/sidle drinkscbaal),
een glazen vat met wijden buik en langen, naauwen hals (bij scheIkuudigen in
gebruik), cciie kogelfiesch, Mil., eene soort
van stormpotten, met baudgranaten enz
gevuld, stormtiolen.
;

,

,

FiorIno of flormno . m. it. (vgl.fiorin),

eene siciliaansebe rekenmunt, een gulden of halve scudo, = B tari of ongeveer 1 gI. 20 et.
Fiorituur , f. it. (fioritura. v. Jiore,
bloem), Muz., de versiering v. Ii. gezang.
Firénki , pl. turk., d. i. Franken , bij

de Turken de gewone naam der Europevorst der Franken,

asien ; firenki-beg, de
d. i. de paus.

Firmiãnen , pl., eene soort van o a atisten in de 4de eeuw.
firm, v. firmus, z. ferm ; firma, f. it.,
de titel of benaming van een handelshuis,
de naam , onder welken een handel gedre
ven wordt , handelsnaam ; de handteeke.
fling van een huis van koophandel ; firma
geven, cenen koopmansbediende volmagt
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geven om in naam des principaals te
handelen en te onderteekenen ; firméren,
( it. firmãre), den handelsnaam ondertee

lienen ; firmament fl. lat. (firmamentum)
de herneiveste hei schijnbare lie n)elgee1f, de sterrenIiernei het tiitspansel ; fixinamentaal, ow

lat., aan den hemel, aan

het uitspansci , het hernelgeweli betreffen (1 e.
Firman, 1. ferxnan (z. a.).
firméren , z. and. firmus ; firmter,
lat., tact vastheid , standvastig, vast en

stijf.
Fiscus m. lat. (fiscus , eig. een korf,
geidmandje), het staatsvermogen, de openhare schat, 's lands inkomsten , de jentkamer, staatskas, de vorstelijke schatkainer ; Ook straf- of hoetekas ; fiscaal. m.
uW lat., een openbaar aanklager, landsregteischer , de ambtenaar,, die voor de
iialcving der wetten , inz. voor de regten
van den fiscus waakt en bij schending
daarvan As eischer in tegteri optreedt;
ook 's lands schatbewaarder; fiscalaat, n.
het aml)t des fiscaals ; fiscãlisch , wat
de staatskas (fiscus) of den openbaren eischer (fiscaal) betreft; fisealisehe goederen, zulke, die strijdig met de wet ingevoerd worden ; fiscaliséren , bestraffend
onderzoeken, bestraffcn.
fiselléren, z. ficelleren.
Fisethout, z. fustikhout.
Fisk, ook fisch, rn eene ijsiandsche re-

kenmunt.
Fisolen, z. phaseole ; fisolëren ,

pl. it.,

kleine booten te Venetië.
fissiel, lat. (jistilis), splijtbaar; fissidactflisch , lat.-gr., met gespleten , gescheiden teenen ; fissiflórisch , nw lat.,
met gespleten bloemkrans ; fissifólisch
met gespleten bladeren; fiss il ábrisch, met
gespleten lip; fissiliteit, f. splijtbaarheid;
fissjnérvisch, nw lat., met gespleten l)lad
fissipârisch, door splijtin baren.-riben;
de; fissipéden, pl. (lat.fissipédes, dieren met gespletene klaauwen of hoeven;
fissipénnisch, nw lat., met overlangs gespleten vleugels; fissiróstrisch, met gespletdn snavel; fissaur, f. ('fissira), eene
reeL, spleet, inz. beenderspieet, of Splijt.
breuk van een been.
Fistel, f. (v. h. lat. fistIila), eene buispijp; eerie naauwe, lange en diepe ettetwonde, pijpzweer; een voc li tafleider, etterpijp , etterdragt in den arm enz. om
scherpe vochten af te leiden; Muz., de
gedwongen hooge stem , z. falset ; van
daar fistuléren, d. i. gedwongen hoog zingen; fistuleus, buis- of pijpvorinig, pijpzweerach tig.
Fitz, m. eng. (vorsp. norniandisch, v. h.
fr. J ils, lat. filiur), de zoon, inz. oneehte
zoon, in zamenstellingen, b. v. Fitz-Cla
rence, Fitz-William enz.

fixe, fr. (spt.fieks', V. Ii. lat.fixus, u,
urn, v.jigre, hechten, bevestigen); vast,
bestendig, v uurhestendig of bestand tegen
liet vuni, blijvend. onbewegt-hk ; zeker,
gewis, bepaald; van daarprixf&e, ni. (spr.
pi-ie fie/vs'), ei-n bepaalde , vastgestelde,
gefixeerde prijs; idee fixe., f een vaststaand , overheersehend den kbeeld , eene
voorstelling, (lie liet gewoeci en den wil
beheerscht , de dalende inheelding eens
zielekranken; air fixe. ax. (spr. érfieks'),
vaste lucht, koolzuur of koolzuurgas;fixa
cedes, lat., een vaste zetel, blijvende woonplsts fiza vincta, aard- en nagelvast;
fixéren uw lat., vast maken, bevestigen,
vast houden, bepalen, vast stellen ; zich
met der woon neder zetten; een vast, onwrikbaar l)esluitnenlen; vesti g en, b. v. den
blik op iets; iemand fixeren, hem stijf en
strak aanzien, met de oogen als het ware
doorboren; ook zoo veel als figeren (z. a.);
fixãtie en fixéring, f. de vestiging, vastzetting, bepaling , bestendi gi ng; fixiteit,
f. de bepaaldheid, het vaststaan, de onver-.
anderlijkiieid , onbeweeglijkheid, vuurbe-.
stendigheid ; fixum , a. iets bepaalds,
vaststaands , de vaste bezoldiging, het
staande inkomen.
;

Flabbe, f., z, acht.
Flabéllum, a. lat., een waaijer; flabellãtie, £ nw lat., het luchten , wuiven met

den waaijer; Chir. , de verversehing van de

lucht onder een gebroken lid; flabellicór
nisch, met waaijervormige voelsprieten
fl abelliférisch , vaaijerdragend ; flabellifólisch ; met waaijervormig uitgespreide
bladeren ; flabe ll ipédisch , met waaijervorinig geplaaiste voeten.
flaccesséren, lat. (flaccessre), slap of
verfienst worden , flaccide (lat. fiacci
a, urn) , slap, verwelkt , verflenst -dus,
flacciditeit, f. nw lat., de slapheid, verflenstheid.
Flacon, n. fr. (spr.fiakdug), een fleseh
met een' stop van dezelfde stof
-je,dat
wordt gesloten, een reukflesclije.
Flagellum, n. lat., de geeselroede, roede; flagelléren (lat.flagellare), geeselen;
flagellánten, pl., geeselaars, geeselmonniken ofgeeselbroeders, eene broederschap
van dweepers, ingesteld in 1260 door den
kluizenaar Rainer te Perigna, die zich
voor verpligt hielden hun ligchaam op zekere tijden opentlijk door vinnige geesel-.

slagen te teisteren. Latervcrvolgd wordende, namen zij in Frankrijk den naam van
b e g xi a r d e n , in Duitschland dien van
kruisbroeders aan.
Flageolet, ii. fr. (spr. flazjole't), eene

kleine Iluit met helderen, schellen toon,
de fijn- of hoogiluit; een vogeliluitje; ook
een register aan orgels; flageoletIst, een
flageolet- of hoogfluitblazer.
iiagitium

, n. lat. Jur., eene schand-

FLAGORNEREN.

daad, schelnistuk; f1agiteus, schandeljl
scheirnachtig.
flagornéren , laag , kruipend vleijen,
fl iktlooijen, oorblazen, oodienen ; flagor
nerie, 1. de oorblazerj, fl ikilooijerij, oogendienerj; flagorneur, m. een lage vicijer,
oogendienaar, overgedienstige en valsche
aa n brener.
flagrant , lat. (Jlagrdns . v. fiagrare,
hrandcn),als brandend, in vlammen staande, hevig; duidelijk in t oog vallend, openbaar, pas gebeurd; in flugrdnti, lat., en
0

flagrant clélit, fr. (spr. angflag/zráng delie) , op lieeterdaad (bv. betrapt), toen de
misdaad zoo even begaan werd; flagrântie,
f. hitte, vuur, gloed, hefti li eid.
flamanci, Ir. (spr.fiamdng), vlaarnsch,
wat tot Vlaanderen behoort, aan Vlaande
ren eigen is; nederlandsch.
Flambart, rn fr. (spr.flangbdar) , eene
iSScherSsIOeJ) O) de fransche kusten; Mar.,
het St. Elmsvuur.
Flambeau, rn. fr. (sprJIangbó), de fakkel, toorts , f1 a ni h o ti w , de vasfakkcl
groote \vaskaars;ook een hooge luchter of
blaker.
Flamen, rn. lat., pl. fl amnes, een oudrorn. priester van eene bijzondere godheid,
aanvankelijk slechts 3 in getal , nl. de

flasnen Diãles, Martiälis en Qnirinãlis,
de priester van Jupiter, Mars en Romulus;
later tot 15 vermeerderd.
F1amngo , of fr. flamánt (spr. finnidng; V. Ii. lat. fiamma , \vegens zijne
roode kleur), een groote watervogel met
eetbaar vleesch aan de kusten der warme

landen; hij behoort tot de familie der breedsnavelige steitloopers en wordt gemakkelijk
,vin zijnen in het midden geknakten bek
herkend; eert ds droeg hij den naam van
ph ren ocopter us, en komt nog onder
dien van korkorre en bech arn voor.
Fiamrnétte, f. Ir. Chir., de laatvlijm.
ij

ij

FIanél , 1fl. (fi'. fianelie, eng. flannel,
mid. lat. fianelia; V. Ii. lat. lana?), cciie
ligte, lij nwaadachtige, geweven wollensiof.
flanéren, nw fr. (jianer), ledig rondslenderen; zich met nietighcden ophouden;
flaneur, iTU. een rondsienderaar, gaper,

lanterfanter.
Flank, f. (fr. lefianc; v. liet oudd. anc/ta), de zijde, Mii., de zijviakte, strijklinie
van een vestingwerk ; het uiterste einde
van den kgervleiigel; flankéren (fr.fianquer), van ter zijde bestrijken of dekken,
met zijwerken voorzien; fanqueur, n. (spr.
flank—), een ligtgewapend ruiter ter herkenning of verontrusting van den vijand,
voorlooper ,, t i ra i 11 e u r;, flanconáde, f.
in 't schermen : een zijstoot. zijhouw.
Flarden, pl. (waarsch. door letterverzetting ontstaan uit f1 a d d e r) , loshangende, afjesehenrde stukken , nafladde

rende lappen.

FLEUR.359
Flath-innis, ii. celtisehe Myth., het pa-

radijs der oude Galliërs.
flatteren, fr. (flatter; waarscli. van het
duitsch flattern. jiadderen ; ijsl. fiadra,
kwispelstaarten; v. a. vanflatare, v. h. lat.
flare, als 't ware toewuiven. aanwaaijen?),
vleijen liefkozen, valsche hoop geven,

naar den mond praten ; flatterie , 1. dc
vleijerij , lielkozing , iets vleijends ; flatteur. rn. de vleijer.
Flatus, m., pl. flatus, Med., winden
flatulent, nw lat., aan winden onderhevig; nietig, onbeduidend, ijdel; flatuléntie, f de winderigheid, opzetting van winden.
flauto, m. it., de fluit; liet fluitregister
bij liet orgel; flauto dolce (spr. dCltsje), z.
fldte donee; flautopíccolo , it., de kleine
dwarsfluit, klein oetaaffinitje; flauto Iraverso, of fr. flte traversiëre, de dwarsfluit, duitsche fluit; flautdado, it. Muz.,
fluitend; flautmno, m. de flag eoletstem der

viool.
flavescéren , lat. (fiavescëre) , geel,
goudgeel of blond worden; flavicauclisch,
m. lat., geelstaartig; flavicólliseh, geelhalzig ; flavic6rnisch , lat. , blondharig,
flavicórniseh , nw. lat., met gele voelsprieten; flavifemôrisch, niet gele dijen;
flavigâstrisch , geell)ilikig; flavigulair,
met gele keel; flavilábrisch , met gele
lippen ; flavipéclisch , geelvoetig ; flavipénnisch , flaviptérisch, niet gele ViCLi
gels ; flaviróstrisch , met gelen snavel;
flavisquansisch , met gele schubben; f Iavivéntrisch, geelbuikig.
flebile, it. (lat. flebilis, e), Muz., klagelijk. jammerend, weeriend, smeekend.
Flèche, f. fr. (spr. fles:j'), eig. de pijl,
Fort., eene soort van klein pijlvormig buitenwerk . pijlschans.
flectéren, lat. (flectre), buigen); van
daarflectamus genia, laat ons dc knie
buigen; inz. Gram., een woord verbuigen,
het al zijne naamvalsveranderingen doen
ondergaan; flexie of flexuur, £ lat., de
buigi ng, kromming; woordbuiging, verbuiging ; flexibel , huigzaam , buigbaar,
lenig gedwee , handelbaar ; Gram., voor
verbuiging vatbaar; flexibiliteit, f. de
buigzaamheid, gedweeheid, lenigheid; liexicaulisch, met geliogen stengel; flexi-.
fólisch , met golfswijze bladeren; flexi
péclisch , niet gebogene voeten ; flexor, m.
Anat., eene buigspier.
Flegma, z. phiegma.
flenzen , het spek van de walvissehen,
robben enz. in kleine stukken (flensstukken) snijden.
Flet of flecht-daller, rn eene deensehe zilvermunt, ongeveer = 1 gi. 50 ct.;
fletmark , f. insgelijks eene deensehe zil
vermunt, omtrent = 60 et.
Fleur , 1'. fr, bloem , bloesem ; bloei,
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bloeitijd, de tijd, waarin zekere dingen
hare grootste schoonheid, kracht enz. bezitten : in de fleur van het leven ; in
liet bes te gedeelte , de Volle kracht des
levens ; fleuret . n. fr. (Spe. fleur dus
genoernd vegens het bloemvormig knopje
aan het einde) een schermdegen , rappier; ook vlokzijdc fi lozél, gew. floret;

zijde ; fleuretten , pl. fr. (fleurettes, eig.

b1oemjjcs, van fleur, bloem), vleijerijen,
zoete woordj es, minnepraat; fleurig, bloeijend, gezond, vrolijk van voorkomen ; fleu
rlst, m. ook florist, m. een bloernenvriend,
1)loernkenner , bloernkweeker , bloemist;
bloemenschulder ; fleuron , m. (spr. fleurónq), bloernwerk, bloernsieraad, bloementooi lofwerk van bloemen.
flexibel flexie,flexuur, z. o. flecteren.
Flihustier, m. eene vereeniging van

eng. en fr. zeeroovers en vrijbuiters, (lie
zicli op het einde der iGde eeuw op het
eiland St. Christoffel vestigden en den
Spanjaarden in de westindische wateren
veel te doen gaven (zoo gehecten naar
liet eng. flyboat, ned. vileboot, d. i. snelboot, kleinjagt, omdat zij bij hunne zeerooverijen in zulke booten voeren ; v. a.
zon liet woord ontstaan zijn, uit het eng.
freebooter, Vrij buiter), ook boucanier.
Flint, m. eng., vuursteen, kiezel ; flintglas, eene in Engeland vervaardigde glassoort (van wit zand, gezuiverde koolsiof
potasch, rood 1oodoxde of menie,-zure
wat salpeter en borax, iets rijker aan lood
dan het kristal) , welke tot vergrootgiazen
wordt gebruikt, en in behoorlijke verbin
ding niet crown gl as volkomen kleurboze beelden beeft; vgl. achrornatisch
en Dollond.
Flip, iii. een eng. drank uit bier, brandewijn en suiker; ook eene zarnentr. v. d.
mansn. Philippus (z. a.).
Floers, fl eene ligte, dungeweefde stof
V. zijde ; fijne wol, zwart gaas, knp (waarsch.
zoo genoemd omdat het oorspr. v. o r e tzijde gemaakt 'werd).
Flora floreal enz., z. ond. flos.
,

Floreen (nw lat. florenus, it. fiorino),

rn. gulden, bloem- of leliegulden,
eene in de lide eeuw door de stad Florence geslagen goudrnunt welker naam
uien afleidi deels van genoemde stad, deels
van de lelic (for .; fioi no digiglio), waarmede zij gestempeld was. Uit dezen fibreen otitstond de g o ti d g u I d e n der middeiceuwen en de g u 1 d e n der latere tijden, dien men nog tegenwoordig vaak met
aanduidt.
fi. Florence
, m. fr. (spr.flordngs ), Mere.,
florijn,

-

'

flcrentijnzche tal'. dunne ligte taf, sterke
tal tot i'oering ; florentijusch lak, eene

voortreffelijke verw, door een' franciska
ncr monnik te Florence uitgevonden,
toen hij hij ccii mengsel van cochenille

en sal tartai-i toevallig een zuur goot;
florentijnsche school, de beroemde schildeis en beeldhouwers van F 1 o r e n c e
sedert de 1 3de eeuw, toen zich de eerste
kunstenaars uit Griekenland in die stal ne
der zetleden; florentijnsch werk, eene
soOrt van mosaikwerk van edelgesteenten
en snarmerstukken ; z. verder ond. Lbs.
Florijn, Z. floreen.
Flos , m. lat., bloesem, bloem enz.; Lbs
africnus , m. de fiuweelbioem, eene oorsprorikelijk afrikaansche bloem ; flores,
Pl', bloemen, bloeserns ; oneig. de fijnste
en edelste uitgescheiden deden der ligchamen ofstoffen : fibres stanni, tinbloemen, uit tinoxyde; fibres snip/sus,
zwaveibboernen ; fibres zinci, zinkbboemen,
witte, ligte vlokken van zinkoxyde, z.va.
ni/tilurn a/bunt fibres spas-si , verstrooi
de, zaamgebragte bloemen, bloemlezing;
Flora, f. lat., de bloemgodin; ook het
boek, waarin de opgave van al de in een
land of oord inheemsche planten te yinden is, b. v. zweedsche Flora, de be-.
schrijving der in Zweden wassende blocmen; floreál, m. fr., in het voorni. repu
blikeinsche Frankrijk de bloeimaand, de
8ste maand van het republ. jaar, van 20
april tot 19 mei; Florentinus of Florentijn en Florentine, nw lat. mans- en vrou
wenn. : de bloeijende ; florentne, f. fr. (spr.
ii orangtIen), florentijnsche atlas, vorm-satijn borescéntie , £ nw lat., de bloei,
wijze van bloeijen, bloesemverhinding , onderlinge stand der bloesems of bloemen;
floret, n. het bovenste , grovere spinsel
van den zijworm ; ook de afval van goede
-

;f

zijde ; fboretzijde ook fleuret , vlok- of
floszijde, ruwe zijde, fibozel ; fboretzijde-

lint, lint van vlokzijde; Florian en Fboriãne, mans- en vrouwenn. : (le bloeijende;
fboriditeit, f. nw lat., de bloeijende toestand; floriférisch , bboemdragend ; flo-

rilegluin , ii. eene bloemlezing, verzameling van schoone stukken uit schrijvers;
vgl. anthobogie; fborimanic, f. de overdievene zucht of liefhebberij voor bloc-

men; Fboris, mansn., verkorting v. Flo
r e is t i n U s; floréren, lat. (florre), bloeijeu, in welstand zijn, gedijen, voorwaarts
gaan, in voorspoedige omstandigheden ko-

men, zich verheffen ; florissant, fr. (spr.

fios iessIng), bloeijend ; florist, z. LIeurist, ond. fleur ; floscIlae (verklw. van
-

fi os), Log., bboempjes, redebloempjes, re

eletooi, op sierlijkheid jagt makende schrijfof spreekrnanier ; fbosculéren, bloemi -ijk
schrijven of spreken ; fboscuiens, vol re ,
debloempjes.

fbottéren , (Ir. fiotter), drijven, dobberen ; onzeLer zijn, weifelen ; fbottilbe , f.
fr. (spr.flo ttc1j' ; veiklv. v. jiotte, vloot),
eerie kleine vloot inz. v. gewapende sche-

pen, smaldeel, klein eskader.

FOGLIETTO.
hou , fr. (spr.floe), Piet., fl aatiw, week,
zacht, mat.
Flouche I'. Ir. (spr. floes]') of fluse
arab. (eig fuA2s, pl. v.fels, kleine rnutit),
eene kleine rekenmunL teBassora en Marocco, = T rnamo tid L
Fluaten , z. fl uor.
fluctuéren , lat. (fiuctuäre), dobberen,

'veifelen , aarzelen , onzeker , besluiteloos
zijn; fluctuãtie, f. het golven, kabbelen van
ingeslotene vloeistoffen en vochten , de

vochtgolving; het weifelen hij het nemen
van een besluit, de wankelmoedigheid,
besluiteloosheid , onbcstendigheid; fluctueus , goifvormig, kabbelend , golvend,
woelig, in hevige beweging.
flulde , lat. (fluiclus , a. um) , vlocibaar, vlietend ; oneig. ongedwongen ; flux
dum, n. een vloeibaar ligchaam, iets
vloeibaars , eene vloeistof; fluidurn uni
i'ersãle , de vooronderstelde algemeene
vloeistof der magnetiseurs ; fluicifsten, pl.,
de aanhangers v. h. dierlijk magnetismus,
als voortvloeijendc uit het bestaan dier
-

-

vloeistof; fluiditeit, f. nw lat., de vloei-

baarheid ; gemakkelijkheid in overgangen,
ongedwongenheid cener rede ; fiumen dicendi, n. lat. de redevloed, de gemakkelijke, vloeijende voordragt ; fluminél , m.
vervalscht saffloers.
Fluit, f. (fr. fidte). 1) fluitschip, eene
bijzondere soort v. driemast-vrachtschepen
van bijzonder maaksel, voerende doorgaans
300 lasten, (in deze heteekenis, alsmede
in die van smal en lang drinkglas, komt het
woord van vlieten, vloed); 2) een
bekend hiaasinstrurnent ; fluitist . in. de
fluitspeler ; /ldte d bee, eene fluit meL 9
gaten, waarvan het blaaseinde de gedaante
van een' vogelbek heeft, snaveliluit; fldte
d'amour (spr. —damoe'r), dc liefciefluit
flite douce (spr. —does') of it. flauto
dolce , eene kleine fluit ; vgl. flauto

;

fidte traversire, z. flauto traverso.

ii amen dicendi , fluminel , z. (luide.
Fluor.

m. lat., eig. het vloeijen ; Chem.,

eene op (vermoeden aangenomene) weegbare, n iet-metallische grondstof, (le nog
iiiet afgezonderde basis van het vloeispath zuur ; fluaten, pl., de vloeispathzure zouten.
Fluse , z. flouche ; flûte , z. fluit.
fluviaal, lat. (ftuviülis, van fluvYus,
vloed), den vloed betreffende, daartoe hehoorende ; flüxie, f. (lat. fluxo, v. flure,
vlieten), de vloeijing, strooming, de vloed,
het vlieten ; Math., z. v. a. differentiaal
(Newton noemde f1 u x i ë n , wat Leibnitz
door cli fferen ti al e n aanduidde); fluxio
alvi of ventris , de doorloop , buikloop;
Ii uxus eceUacu:, m. de melkpersloop,
witte loop, chijlvloed ; f1. /icernorr/toïdã ijs, de aanbeijenvloed; /i. lachiörwn, de
zuivering der kraanivroriwen f1. menstrIt;
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us , de maaodstonden ; fl nxionnair , ni.
die aan viocijingen onderhevig is.
Fue, m. Iiar., een japansehekustvaarder.
Fo. Foe, Fohi, of Fe, in. de goddelijk
vereerde stichter der volksrodsdienst
in
0
China en Japan, z. v. a. de indische Boe'd
dha ; foIsnius n. het geloof aan Fo, de
fodienst.
Foang, z. fouang.
Focus , m. lat. (eig.

de haard) , het
brandpunt bij brandglazen en brandspiegels; in den schouwburg: eene voor bijzon
dere standen afgezonderde plaats; focaal,
wat het brandpunt betreft; focale distatie, f. de afstand, wijdte van het brandpunt,
brandpuntswijdte.
fmcundéren, lat. (frecundare of fecun,dare, v. fecimndus),

vruchtbaar maken; Fm-

cundãtie, f. de vruchtbaarmaking, bevruehting; fmcunditeit. f. de vruchtbaarheid.
fcederaal, nw lat. (v. Ii. lat. fedus, ver-

bond), het verbond betreffende; feederalis
mus, n. een verbondsstelsel ; de zucht tot
verbonden sluiten; fcnderal(st, m. een aanhanger van dat stelsel; fmderaliséren, verbinden, in een verbond vereenigen ; eene
bondsgrondwet aannemen; fcnderätie, f. de
verbinding, het bondgenootschap van verscheidene staten, inz. tot onderlinge bescherming; feederatief, verbondsmatig, tot
het verbond behoorende; verdragsluitend,
een foederatieve staat , een bondsstaat;
gelijk weleer de zeven Vereenigde nederl.
Provinciën, en heden de Vereenigde Staten
van N. Amerika; fmderatiefsystèzna, n. verbondsstelsel , statenverbond ; gefcedereerden (Jr. fede're's), de verbondenen.
Foedraal , n. (mid. lat. focierellus,
hoogd. futteral, v. futter, voering). de
scheede, koker, het overtreksel, doosje.
Foelie, f. 1) ieder dun blaadje v. metaal,
gekleurd papier enz.. dat, onder doorzi g tige
stoffen, b. v. edelsteenen, spiegelglas enz.
gelegd, hunnen glans verhoogt, daar het

de lichtstralen terug kaatst ; zij wordt in
alle kleuren, inz. uit tin en bismuth vervaai-digd ; oneig. al het onechte, waaraan
iets een' hoogeren glans ontleent; 2) muskaatbioem, eene bekende specerij, het netvormig vlies over den eersten bast van de
muskaatnoot; foeliën, verfoeliën, met foelie, bladtin beleggen, bekleeden, onderleggen; met foelie, muskaatbloem bestrooijen.
Fmrnig, m. een gewigt op IJsland, 10
deensehe ponden of4,99 ponden nederl.
Fmtus, ni. lat. (Jwtus of fetus ) , de ligchaamsvrucht, z. v. a. embryo (z. a.); fin-

taal, nw lat., tot de ligehaamsvrucht behoorende; fmtätie, f. de vruchtvorming.
Foffa, f een zeer wulpsche portugesche
dans.
Fog li etto, rn it. (spr. fooljie'tto) , cciie
vochtmaat te Rome en te Bologna, = b c
ca le of ongeveer 0,35 ned. kop.
46

FOHEKIO.
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FONTAINE.

Fohekio, ni. eig. het boek der schoonc
bloemen, de bijbel der Japanezen.
Fohi, z. Fo.
Föhn of föhnwind, m. (spr. feun—),
een in Zwitserland, vooral in het kanton
Uri, soms waaijeiide 'wind; eerst doorgaans
een noordewind , loopt hij ras naar 't zuiden en brengt bij dieren zekere onrustigheid, bij menschen een gevoel van matheid en eene soms epidemisc h e longontsteking, alpensteek geheeten , te

weeg.
foi, f. fr. (spr. fod), geloof, trouw, woord;
de bonne foi, te goeder trouw, opregt, b. v.
iets cle bonnefoi doen (gem. op de bonne

fooi doen), iets in goed vertrouwen, op goed
geluk af iets doen; ma foil waarachtig!
voorwaar! par ma fri, op mijne eer!
Foïsmus, z. Fo.
Fok, f. het zeil

aan den fokkemast of
voormast; men vil, dat het woord verbasterd
is van boegen dus zoo veel zegt als boeg
zeil.
foldtre, ft., moedwillig, ligtzinnig, darte!, kortswijlig, vrolijk; folâtréren, darte
lea, boerten; folâtrerie, f. kortswijl, grapPen, dartelheid.
-

Foliant, z. ond. folium.

Folie, f. fr., de dwaasheid, zotheid, zinneloosheid; folie cl'Bspagne (spr. despdnj'), d. i. eig. spaansche dwaasheid;
een nu eens sneller, dan langzamer dans in
maat; ook de muzijk van dien dans.
Fo1urn, n. lat., een blad, b. v. in koopmansrekenboeken; foliânt, m. een boek in
folio, d. i. in het formaat, waarbij het vel
papier slechts eens wordt toegevouwen en
vier bladzijden heeft; een gek in folio,
iron., een zeer groote gek; folio mihi, of
afgekort, f m., op mijn blad, d. i. op het
blad mijner uitgave ; f°. r°. , d. i. folio
recto, op de regter of voorbladzijde; f°. v°.,
d. i. folio verso, op de keerzijde; foliãtie,
f. nw lat., de bladontwikkeling, het uitloo
pen der boomen in de lente; folieren, 1) de
bladen van een boek met cijfers teekenen,
onderscheiden van pagineren; 2) spiegelglas enz. met foe lie (z. a.) beleggen;
foeliën. verfoeli ë n; folieus , bladrijk, vol
bladeren; foliicólisch., nw lat., op bladeren
levende of groeijende; foliiférisch, bladeren dragende; foliiféro-floriférisch, te gelijk bladeren en bloemen voortbrengende;
foliifl&risch, met op de bladeren staande
bloemen; folipáriscb, bladeren voortbrengende; foliolae, kleine bladeren, blaadjes;
folioleus, rijk aan blaadjes ; folioférisch,
blaadjes dragend; foliopédisch, met bladvormige vliezen aan de voeten.
Folli, fl1. eene turksche munt, ongeveer
= 3l. 60 ct.
Folliculair, iii. fr., een slecht dagbladschrijver ofjournalist; een papierbekladder.
0

Fo!!icuilus in lat_ het vlies, waarin hc

zaad der bloemen is besloten, vruclithulsel;
zaadhulsel; ook de galblaas; folliculitis, 1
Med., de galblaasontsteking.
follis, m. lat., de beurs, buidel, zak,
tasch; in folle, door elkander, bij de roest,
eig. in den zak, d. i. onbezien, b. & iets
koopen.
Folmens, z dolmens.

Foment, n. lat. (fome'ntum, v. fovere,
verwarmen) , een warme omslag, stoving,
een tot uitwendig gebruik dienend vloei
baar artsenijmiddel, dat door middel van
daarin gedompelde en uitgedrukte linnen
en flanellen lappen of van eene spons geap
pliceerd wordt; fomenteren, warmen, stoven , door warme omslagen versterken;
oneig. aanstoken (twist, opstand), in gisting brengen; fomentãtie, f. de stoving,
verwarming door warme omslagen; gisting.
foncé, fr. (spr. fongse') , donker, b. v.
rouge foncé (spr. roezj'—), donkerrood.
Foncét, m. fr. (spr. fongsi), de grootste

soort der fransche rivierschuiten; ook de
binnenplaat van een slot.
Fonctionaire, in. fr. (spr. fongsfonnér'),
een ambtenaar, beambte; fonctionomle, f.
de leer van dc dierlijke verrigtingen; z. verder functie.
Fond, m. fr. (spr. fóng v. h. lat/undus), de grond, bodem, grondslag; ook de
achtergrond van een tooneel; de achterzitplaatsen in een rijtuig; a four!, grondig,
door en door (b. v. iets kennen); au fond
( spr. oo—), in den grond, wel ingezien;
fonderen, z. funderen, ond. fundus.
fondaménto, rn. it. Muz., de grondbas,
;

grondstem.

Fonderie, f. fr. (spr. fongd—), eene gieterij, metaalsmelterij, smelthut.
Fondic, m., fondique, f. fr. (spr. fongdiek), Mere., eene gemeenschappelijke stapelplaats of dep ô t van koopwaren.
Fonds, n. fr., pl. fondsen, fr, eene min
of meer aanzienlijke sornme gelds tot eenig
gebruik bestemd , gelden , geldvoorraad,
grondvermogen, bet ter beschikking staande kapitaal; het kapitaal of hoofdgoed, de
warenvoorraad; de gezamentlijke werken,
waarvan een uitgever van hoeken het copieregt of regt van uitgave heeft; publieke
fondsen of enkel fondsen, de staatsschuld
brieven , de waarde der actiën daarvan,
negotiatie -kapitalen enz., z. ook fund; oneig. grondigheid, grondige kennis, voorraad
van wetenschap.
Fonduk, m. turk. (vgl. het arab. funcluk, hazelnoot), eene turk. goudiriunt, ongeveer = 6 gl. 30 ct.
Fontaine, 1'. fr. (spr. fongtein'; v. h. lat.
fontane , scil. aqua , bronwater, v. foes,

bron), de fonteí ii, bron, springbron, wel;
fontanel, f. nw lat., eig. een fonteintje

Med., eene kleine kunstzweer, die men ver-

FOTANGE.
wekt en onderhoudL om eene ziekte te voor
komen of schadelijke vochten af te leiden;
ook de ruimten tusschen de hoeken der
sehedelbeenderen bij het embryo en het pas
geboren kind, die meestaleerst in het derde
jaar met kraakbeenstofzijn opgevuld.
Fontange, F. fr. (spr. fongtdnzj') een
lintstrik op den hoofdtooi der dames, eene
soort van hoog kapsel (zoo geheeten naar
(le jonge hertogin de Fontanges, die hij
haar optreden aan het fr. hof in 1679 het
eerst dien hoofdtooi droeg.)
Fontinaliën, pl. lat. (fontinalia) , het
bronfeest ter eere van de bronnymphen in
liet oude Rome, dat den 1 3den october gevierd werd ; Fontin1is, de brongod.
Fop, m. eng. (vgl. het nederd. foppen),
een gek, zot, kwast.
Forban, m. fr. (spr. forbdng) , een zeeroover, die zoowel vriend als vijand aantast,
kaper, vrijbuiter; ook eene kleine visschers
boot.
Force , f. fr. (spr. fors') , de sterkte,
kracht, magt, het geaeld; de dwang; eene
gevangenis te Parijs ; a toute force (spr.
a toet'—), met alle kracht, met geweld,
volstrekt; parforce, met geweld; z. verder
op dat woord ; forcéren, fr. (forcer, dwingen), drijven, noodzaken, geweld aandoen,
overweldigen, overmannen, met geweld ne
men; open breken, open loopen, met geweld
openen , den toegang banen ; bestormen,
door storm veroveren ; een geforceerde
marsch, verlengde en versnelde togt, verdubbelden tred; forcéren, in 't kaartspel:
Zijne partij eene kleur aanspelen, die hij
niet heeft, en hem zoo noodzaken met troef
te bannen; noodzaken om solo te spelen;
codille force (spr. /èodIelj'—), gedwongen
C 0 di 11 e, als men genoodzaakt is op coddle
te spelen, zonder 't welk de ombre winnen
zou; spadille forcé (spr. spacileije—), het
spel, waarbij men genoodzaakt is te doen
spelen zoo dikwijls men spadille heeft;
force par tout (spr. - toe), z. v. a. casco
( z. a.); mat force, in 't schaakspel; gedwongen mat, wanneer de koning, niet schaak
staande echter niet van plaats veranderen
kan zonder zich schaak te zetten, pat.
Forceps, f. lat., eene verloskundige tang,
pelikaan.
Foreest, n. (mid. lat. foresta, hoogd.
forst, fr.fort), een bosch, woud (oorspr.
eene omheinde beplante plaats, park).
Foreign-office , n. eng. (spr. fórrin
offis), in Engeland het ministerie van buitenlandsche zaken.
Forél, f. een visch van de familie der
zalmen, die zich enkel in diepe, heldere en
koele bergstroomen .00k wel in zee ophoudt;
de zaimforel huist in de loordzce en wordt
tot 5 ned. ponden zwaar.
forénsis, 1) lat. (vforurn, z. a.), geregtelijk; van daar meclicina foreiisis, z. ond.

[MIMI ,tI
1

medicus ; foréns'is, 2) in. , P1
mid. lat. (v. h. lat. jiris, buiten, uitwendig), Jur., een buitenlander, vreemdeling,
inz. die in het land grondeigendommen
heeft ; ook kooplieden , die zich in een'
vreemden staat ophouden.
Forestagum, n. mid. lat. (v. h. mid.
lat.foresta, fr.forét, bosch), het regt, dat
de houtvester van eenen heer verpligt was
jaarlijks als leenschatting op te brengen;
ook het boschgebruik.
forfait, n. fr. (spr. forfé; mid. lat.forisfacturn, forefactum, v. for s facre, als
zeide men: daar buiten (d. i. buiten het
regt, tegen den pligt) handelen), misdrijf,
euveldaad, misdaad, om wraak roepend of
hemeltergend vergrijp (erger dan crimen);
ci forfait, koop of verkoop van waren in
eens, bij den hoop, de roest; bij aanbeste
ding, aanneming; tegen een bepaald loon
(niet stuksgewijs) h. v. betaald worden.
Forfanterie f. fr. (spr. forfangt'rte),
de zwetserij , opsnijderij , windbrekerij
snoeverij, snorkerij.
Forláne, f. it., een vrolijke boerendans
in Venetië..
Forle, egypt. munt, dezelfde als folli.
forma, f. lat., vorm, gedaante, gestalte, de schikking der deden van eenli d chaam , waardoor het zich van andere
meer of min onderscheidt; de wijze, manier van handelen, spreken, zich gedragen
volgens zekere vastgestelde gebruiken; liet
voorbeeld, de leest, z. m de I; pro forma,
lat., en pour la forme, fr. (spr. poer—),
voor den schijn, welstaanshalve; in opt mia
forma, lat., in den besten vorm; in forma
probcmnte, Jur., in bewijzenden vorm; sub
utrãque forma , onder beide gestalten
(brood en wijn bij het h. avondmaal); formaal (lat. formalis) of formeel, de gedaante of uiterlijke gesteldheid van iets
betreffende, het tegengest. van materieel;
als adverb. formaliter, vormelijk, volgens
den vorm, in tegenst. v. materialiter , zakelijk, volgens den inhoud; formeel en als
adverb. formellement (spr. formell'mcing), vormelijk, in behoorljken vorm;
uitdrukkelijk, duidelijk; formále,9 n.
lat., de vorm, de gedaante ;van iets, in tegenst. met het materiãle, dat de stof en
den inhoud eens dings aanduidt; formaliën of formaliteiten, pl., de vormelijkhe
den, de gewoonten, gebruiken, alles wat
de beleefdheid vordert, de regels en vormen van regtsplegin (T enz.; formaliséren,
S = z), de uitelijke vormen en regels
naauwkeurig in achtneiiien; zwarigheden,
pligtplegingen maken; zich formaliseren,
zijne bevreemding of misnoegen over iets
uiten, iets kwalijk nemen, aanmerkingen
over iets maken, zich beleedigd achten;
formalksmus, n. het inachtnemen der uiterlijke vormen (b. v. eerier wetenschap),
(
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zonder tot inhoud en geest door te drin

gen; ook Phil., het metaphysisch stelsel,
waarbij het bestaan der stof g eloochend en
haar enkel de vorm wordt toegekend; formalist, m. wie zich uitsluitend aan den
vorm, het uiterlijke houdt; ook een complimentenmaker, pligtpleger, geformaliseerd rnensch; formaat, n. de vorm,
de grootte, of lengte en breedte eens boeks,
afhangende niet zoo zeer van de grootte
V. Ii. papiervel, als van de wijze, waarop
het gevouwen is: eenmaal gevouwen met 4
bladzijden heet folio-formaat ; 2malen
met 8 blz. quarto -formaat (4°); 8 malen
roet 1 6 blz. octãvo- formaat (8°); wordt
van het vel, dat 24 blz. heeft, afgesneden,
en dit 5rnaal gevouwen, dan heet het duodecmo-forznaat (12°); heeft een vel 32
blz., zoo verkrijgt men na vouwing sedecirno -formaat (16°); met 36 blz. octodecimo; kleinere formaten noemt men in
't algemeen miniatuur-formaten. Al deze
formaten worden nog in groot eis klein,
soms ook in middel verdeeld , zoo heeft
men b. v. groot- en k1ein-octavoformaat

en nog een middel-formaat , dat

post-octavo -formaat geheeten wordt; forrnéren , lat. (forrnãre) , vormen , ge-

daante, gestalte geven, maken, vervaardigen, voortbrengen, verrigten, ontwerpen;
Mil., zich in rij en gelid plaatsen, zich verzamelen; zich formeren, zich-zelven opleiden, bekwamen, beschaven; formatie,
1'. de vorming, gedaantegeviiig; daarstel
ling, schepping; formier, m. fr. (spr.formjé), een leestenmaker, leestenverkooper;
formüleu, f. (lat. formula), voor bijzondere gevallen voorgeschrevene of door het
gebruik ingevoerde woorden, wendingen en
spreekwijzen, de zegswijze , woordverbin
ding, het voorschrift, de uitdrukking;
Math., eene algemeene letteruitdrukking,
de door berekening gevonden algemeene
re„ el. het rekenvoorschrift, de vaste regel;
formula conco'rdiae, f. het concordiën
1)00k, een der luthersche geloofsboeken,
op last van Augustus van Saksen in 1579
zarrien gesteld; formula rnagistrãlis, het
door den arts voorgeselirevene recept, dat
onderscheidene, onder elkander te mengen
artsenijmiddeleii bevat. in onderscheiding
van f officinalis , een recept, dat door
de pharmacopcca n ordt voorgeschreVen; formularisch, nvv lat., vormelijk, voorschriftniatig ; formulier, n. een door het
gebruik ingevoerde regel, het woordelijke
voorschrift van eenig opsel, bv. een huurcedel, testament, voorbeeld van gebeden,
brieven, verzoekschriften enz. ; formulierboek, verzameling van formulieren voor
geestelijke en wereldljke verrigtingen
formulIst , m. de vriend van formulen ;
stij ve aanhanger der vormen ofirmaliteitcn.
Fermicatie , f. lat. ( v. Jrrn7ca , de
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mier), Med., het niierenkruipen, een gevoel der huid als liepen er mieren over,
het gekriebel, jeuken in de huid.
formidãbel , lat. (Jormidabilis , van
fornsic/ãre, vreezen), vreeselijk, vcrsclirik
kelijk, geducht.
Formier,, formule, formulier enz., z,
oud. forma.
Fornax, lat., de ovengodin bij de Romeinen; fornacahin, pl., feesten te harer
eer.
Forneerhout , z. ond. fourneren.
Fornicãnt, m. lat. (fornix, eig. gewelf,

woonplaats der openbare vrouwen) , een
hoereerder; fornicara, fornicãtrix, f.
eene hoer; fornicatie, f. hoererij.

Forséte , m. noord. Myth. , Ealder's
zoon, de God der geregtigheid, die de pleiters verzoende, door sommigen. voor één
gehouden met den faieschen god F o s i t e
of Foséte.
Fort, n. fr. (spr. fôr), eene kleine vesting, schans, bijvesting; ook forteresse, f.
Forthien, n. fr. (spr. forbjéng), eene
soort van fortepiano in den vorm van klavier, uitgevonden door Friderici te Gera.
forte, it. Muz., sterk; fortepiano of pi-

anoforte, n. eig. het sterkzachte of zachtsterke speeltuig, hamerklavier, in 1717
door Schröder te Hohenstein in Saksen
uitgevonden, en achtervolgend verbeterd;
IortI$simo (spr.forties—) , zeer sterk, allersterkst , zoo sterk mogelijk.

Iortes fortuna (acijuvat) , lat. sprw.,

de fortuin helpt den moedige; met moed
begonnen, is half gewonnen.
fortificéren, lat. (fortificäre) of fortifieren, fr. (forti fi er), sterken, kracht geven, versterken; Mil., verschansen, bevestigen, versterken, vesten; fortificãtie, f.
liet vestingwerk, de vestingbouw, hevesti.ging of versterking eener plaats; de krijgs
bouwkunst, versehansingskunst.

Fortin, m. eene korenmaat in de Levant; ook fr. (spr. forténg), kleine schans,
sterresehans, hulpschans.
Fortitüdo, f. lat,, de dapperheid.
Fortuin, z. Fortuna.

fortuto , lat., toevallig , onverwacht;
casusjortuitus, in. een toeval.

Fortìina, lat., ofTche, gr. f., de Fort u in, de godin des geluks, dochter van
Oceanus , het verpersooulijke Fatum; ook
fortune, fr., gelukkig voorval, geluk, al
wat iemand goeds of kwaads kan overkomen, lot., lotgeval, ontmoeting, wedervaren; vermogen, bezitting, omstandigheden,
stoat ; fortuintje, gelukkig voorval, toe.vailig voordeel, buitenkansje; â la fortune, fr, op goed geluk; a lafortune da
pot (spr. —po) , woordel.: op goed geluk
van den pot, d. i. zooals de kok schalt, (Ie
keuken oplevert, op den daagschcn pot
(b. v. uitnoodigen); de fortune, hij toe-
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val; bonne fortune, goed geluk, gunstbewijs; Fortunãtus en Fortunãta, mans- en

vrouwenu.: de gelukkige, met goederen
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slag nemen v. voeder uitgaat; fouragéren
(spr.foerazj—), voeder of ook levensmtd-'
delen opsporen en halen, leeftogt zoeken;

fouragéring , het voederhalen, de voedefr. (spr. forwêtu) , ie• ring.
Fourbe , m. fr. (spr.foerb' , v. h. it. furmand, die boven zijnen stand gekleed is,
bo; vgl. het lat.fur), een bedrieger, schei:i,
een burgertje in 't heerenpak.
schurk; fourberïe, f. de bedriegerij, argForum, n. lat, de markt, het marktplein, de verzamelplaats, ook de regtbank, listigheid, sche l merij, schurkenstreek.
Fourgon, m. fr. (spr.foergóng ; v . h. lat.
het geregt , de regterstoel , vierschaar,
( omdat hij de Romeinen de regtszaken op furca, vork), ovenijzer, vorkvorwig rakel
de marktplaats beslecht werden); in foro, ijzer der bakkers; zeker rijtuig met een gafvoor of in het geregt; forum cambiãle, feldissel; Mil., overdekte legerwagen voor
het wisselregt , de regtbank voor wissel- de bagage, pakwagen.
Fourier of foerier, m. fr. (burner it.
zaken f. contrdctus, de bevoegde regtbank; f. coniptens de regtbank van de furiere; mid. lat. fodrarÈus v. h. oudd.
plaats, waar een verdrag of contract is aan- I uora , voeder; vgl. fourage), eig. wie voor
gegaan; .f delicti commissi, de regterlijke het onderhoud der troepen enz. zorgt, een
magt der plaats, waar eene misdaad is be-' onderofficier, belast met liet houden der
gaan; clomicilti, de regtbank der woon- monsterrol eener compagnie, de inlegeriup
of verblijfplaats; f. incomptens, eene on- clei soldaten enz., de veld- of krijgsschrijver;
bevoegde regtbank; f. originus, de regt- hoffourier, een hof-officier, die voor de aanbank der geboorteplaats; f. rei sitw , het komende gasten zorgt en in het algemeen
geregtshof van de plaats, waar de goede- de bevelen v. den bohiiaarschalk volbrengt.
fourmilléren (spr. foermielj—) , fr.
ren, inz. de betwiste goederen liggen ; f.
fous-millei-, van foursni , mier) , wemeleri,
suprmum, het opperste geregtshof.
knoeien (als mieren); fourmillement, In.
Fossiel, n., pl. fossi1ën , lat. (v. fossills, e, wat opgegraven, opgedolven wordt), ( spr. foer'mielj'mdnçj), z. v. a. formicatie.
Fourneau , in. fr. (spr. foernó) , Mii.,
delfstoffen, uit de aarde gegravene onbewerktuigde ligchanwn, mineralen ; in een in den grond gegraven en met kruid
engeren zin: versteende organische over- gevuld gat, om eenig vestingwerk te doen
blijfsels uit de voorwereld, versteeningen; springen, mijnkamer.
fourneren (fr. fournir ; on = oe), met
fossiel, als adject., versteend ; fossilist,
iets verzorgen, voorzien, bijstaan, onderin., z. V. a. mineraloog; fôssor; m. een
steunen ; iets leveren, bijdragen, aanschafgraver, sehansgraver, z. mineur.
fen, verschaffen, bezorgen; het ontbrekenFou , m. fr. (spr. foe), de gek, dwaas,
nar, een mal mensch ; ook de raadsheer of de aanvullen, volmaken , zijne bijdrage betalen, b. v. voor eene klasse der loterij, of
looper in 't schaakspel.
een lot fourneren; bij schrijnwerkers:
Fouang, Ui. eene rekenmunt te Siam,
met fijne houtbladen beleggen, inleggen;
omtrent = 14 ct.
fourneerwerk , inlegwerk; forneer ,, furFoudre, fr. (spr.ftedr'; v. h. lat.fulnier, liet hout daartoe, inleghout, fijne houtgur) , bliksem ! foudroyéren (spr. foe.
bladen; fournisseur , ook fourniteur, m.
droaj—), Mil., geweldig beschieten; neder
donderen, vuur spuwen, razen en tieren, de verschaffer, leveraar, leverancier ; fourschelden en razen ; foudroyante , f. (spr. nissement, Ii. inlage, toelage, het bijvoefoeth-o (ij anqt), een zeker zwaar knallend gen v.h. nog ontbrekende, de aanzuivering;
fourniture , £ de levering; de noodige
vuurwerk, springraket, donderster.
Fougade of ook wel fougasse, f. fr.(spr.- voorraad, behoefte.
Fourrûre , f. fr. (van fourrer, voeren,
foegh—), L%lil.,eenekleinemijn,floddermijn.
met voering voorzien), pelterij, pelswerk,
Foulard , m. fr. (spr. foelâar) , Mere.,
eerie indische bont gedrukte zijdenstof voor pels, pelsrok, pelsmantel; heimelijk iligeshawls, zakdoeken enz.; inz. zulk een zijden laschte, ondergeschovene plaatsen in een geschrift ; ook de binnenbekleeding van een
zakdoek.
Foute, f. fr. (spr. foci'), eene menigte men- schip.
fovéren, lat. (fovre), koesteren,. warm
schen, een volkshoop, gedrang, zamenloop;
groote hoop ; het gros der mensehen ;en houden ; begunstigen, oppassen, verplegen.
Foyer, m. fr. (spr.joajé; v. h. latfo
foule (spr. angfoel'), in menigte, hoopsge
cur), de haard, haardstede; het brandpunt,
wijs, met stroomen.
Fourage of fourrage , f. fr-. (spr. foe-. middelpunt, de zitplaats eener kwaal ; in
raazj'; V. h. ouddfuora, voeder, afstam - schouwburgen en dgl.: de verwarmingspaardenyoeder, legervoeder ; fou- kamer, de verzamelzaal tusschen en na dc
rage-magazijn, n. een voedervoorraads - vertooning.
Fr , it., afkorting van frate , broeder,
buis ; fourageur, in. (spr.foerazjéur) , een
voederhaler, die op het verkrijgen, in be- voor den naam der geringere monniken

ruim bedeelde.

Fort-vêtu,

fl1.

;

;

;

f.
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çebruike1ijk, b. v. fra Bartolomeo.
Fracas , m. fr. (spr. kd), het gekraak,
geraas, gedruisch, getier, de opschudding,
verwarde , luide twist; fracasséren , ver-

5 franestukken, alsook halve en tiende
francs; het lu heet decime en is 2 SOUS
der oude munt; het 1 heet centirne,
in oude munt 2 deniers, gevolgelijk
doen 5 centimes 1 son ; I1(t 1 heet
m i 1 1 im e ; de zwitsersche franc, die echter schuier enkel rekenmunt is, heeft eerie
waarde, die de helft hooger is.
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pletten, verbrijzelen.

Frack. m. (v. h. eng. frock, fr. fr oc,

monnikskap ; mid. lat.jrocus), een korte,
ligte, digtsluitende mansrok, die van voren
enkel de borst bedekt en van achteren
twee lange panden heeft.
Fractie , f. lat. (fractio, v. frangre),
Arith., eene breuk, een gebroken, gebroken getal ; ook doorsnede ; Phs., de breking der lichtstralen ; ook een zich afzon
derend gedeelte cener politieke partij ; 11-acticóllisch, nw lat., met eene kerf of insnede in het haisstuk ; fracticórnisch, met
schijnbaar gebroken voelsprieten ; fracti
pédisch, met schijnbaar gebroken voeten;
fractuur, f. (lat. fractura), Med., eene
breuk, beenbreuk ; Typ., de naam der duitsche, hoekige of gebrokene drukletters
fracturéren , nw lat., breken, inz. in vele
stukkeii breken (van beenderen) ; fragiel,
lat. (frag1is), breekbaar,, bros ; vergankeljk, bioos, zwak, gebrekkeljk ; fragiliteit , f. de breekbaarheid, brosheid ; oneig.
gebrekkelijk , veranderlijkheid, broosheid,
bouwvalligheid ; fragment, n. (lat.frag
ménturn), een afzonderlijk stuk van een
-

-

geheel, brok, stuk, brokstuk, inz. gedeeltelijke overblijfsels van oude schriften
fragmentarisch , nw lat., afgebroken, in
M.
brokstukken, stuksgewijs ;fragmentist,
il
een schrijver of uitgever van brokstukken.
fragiférisch, nw lat. (v. h. lat. [rage,
aardbeziën) , aardbeziedragend ; fragiform, aardbezieachtig.
fragrant, lat. (fragrdns), weiriekend,
geurig, liefelijk van reuk; fragrantie, f.
welriekendheid , geurigheid.
Fraicheur, f. 11-. (spr.frésj—), de aangename koelte ; levendigheid , frischheid
van kleur.
Frais , pl. Fr. (spr.frô ; v. h. mid. lat.
fredum , prijs , som, geldstraf), onkosten,
kosten , uitgaven , uitschotten ; it peu de
Ireis , met geringe kosten , met weinig

moeite.

Française, f. fr. (franzéiz'), een vro

lijke fransche dans in maat ; eene fransche vrouw, een fransch meisje.
Francatu, n. fr. (spr.frangkatzi), een

groote, bruInroodc platte appel.
Francatum, z. ond. franco.
Franceschino , m. it. (spr. —tsjeslcmno),

eene florentijnsche zilvermunt, de helft v.
een' francescone, geldende 2 f i o r i n i of
5 paoli, ongeveer = 1 gi. 40 ct., ter innerl. waarde van 1 gl. 31 ct.
franchement , f. (spr. frangsj'rndng),

vrij, vrijmoedig, openhartig, ronduit, zonder omwegen ; franchise, f. (spr. frangsjIez'), de vrijheid, vrijmoedigheid, open-

hartigheid , rondborstigheid ; postfran-chise,
vrijstelling van postgeld ; actieve—,
d. i. vrijstelling voor brieven., die de daarop re8thebbende afzendt ; passieve—, voor
brieven, die hij ontvangt.
Franchipane , frangipane , F. fr. (spr.
frangsfipdan', franzj'—) , eene schoone,

sappige herfstpeer met dikke schil.
Franciade, I fr. (spr.j'rangsiáad'), eene
tijdruirnte van 4 schrikkeljaren in de fransche republiek.
Francin, m. fr. (spr. fransng), Mere.,

fra a s ij n, volkomen zuiver, helder, vlekkeloos pergament.
Franciscus, Francisca, mans- en vrouwcnn.: de vrije; Frans, afkort. v. Francis-

cus; Fransje, verkiw. van Frans en Francisca; francisknen, m. minderbroeders of
minorieten, monniken van de orde des heil.
Franciscus van Assisi (gesticht in 1210),
wier oorspr. bestemming bedden en predi
ken was; zij splitsten zich later in verscheidene takken, als b a r v o e e r s, o b s e r
vanten , Co rdeliers, capu cij ne n,
colletten enz.
-

franciséren, fr. (franciser), een' fran -

de kraag, ge- schen vorm geven (b. v. aan een woord)
pooide halskraag der vrouwen ; Fort., de tot Franchrnan maken , verfranschen ; de
stormpaal, het paalwerk ; fraisétte , F. een Franschennaäpen ; francisãtie, F. NeoL, ver
fransching; voor fransch verklaring (b. v.
balskraagje.
van een vaartuig).
Frambana, pl. barb. lat. (v.framboos,
Franc -maçon, m. fr. (spr. frang mabraambezie), Med., uitwassen, wratten of
pokken op de huid in de gedaante van song), een vrijmetselaar; franc-maçonne
F. de vrjwetselarj.
-ne,
moerbeziën of frambozen, indiaansche pok
franco, it. (maar V. duitschen oorsprong,
ken, pokken van de goudkust, frambozenuitslag, y w (z. a.), eene huidziekte der V. frank) , Vrij, portvrj, Vrij van kosten,
zonder onkosten, vrijgmaakt; franquéren
heete landen.
Franc of frank, M. eene fr ansche munt, of frankéren, it. (francãre), vrij maken,
de eenheid van het metrieke muntstelsel, de port of bet postgeld vooruit betalen
omtrent zooveel als ecn Ii vre, geldende vrachtvrj maken; francatnur, F. barb. lat.,
47 a 48 centen, er zijn in zilver 2 en het vrij maken, de vrjmaking, vooruitheta
Fraise , f. Fr. (spr.freiz'),
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Fredaine, f. fr. (spr. —dein'; v h. mid.
lat. Jredum, prijs; oorspr. tehoogschatting
van zich-zelven, pralerij), een moedwillige,
dolle streek, jeugdige dwaasheid.
Fredegonde of Fridegonde, oudd, vrouwenn. : de vreedzame. vredelievende.
Fredon, m. fr. (spr. [redong), eene rolhug, sleping of trilling in de stem, een
triller, trillo; ook 3 of 4 gelijke kaarten in
zeker spel; fredonnéren, fr. (Jredonner),
Muz., trillen of slepen in het zingen; fre
donnement, n. (spr. —many), het trillen;
het gehommel der bijen en vliegen; het dof
gedruis van een' volkshoop.
Fredrik of Frederik, Frederika (hoogd.
Friedrich en Friederike) , mans- en vrou
wenn,: door sommigen (onderanderen Vond e 1) vertaald met V r e d e r ij k , v. a., komt
frankeren, z. ond. franco.,
frappéren, fr. (frapper, eig. slaan), be- de eerste lettergreep van het goth. fri, fre,
vreemden , treffen, verrassen, ontstellen, .[er, schot, en d rik of drich van dragen,
dus schot- of schietgeweerdrager.
indruk maken; frappant, treffend, verras
Freeholder, m. eng. (spr. frie/toolder),
send; eene frappante gelijkenis, een sprede landeigenaar.
kend gelijkend portret.
Fregat, n. (fr. fre'gate, eng. frigate, it.
Frater, rn lat., broeder, inz. orde- of
kloosterbroeder, pl. j'ratres frater concan- fregdta, van onzekere afleiding), een ligt,
guinus, een halve broeder, broeder van snelzeilend oorlogschip met een of twee
vaderszijde ; frater uterïnus , een halve verdekken, voerende van 20 tot 60 stukbroeder, broeder van moederszijde; fratres ken, in rang op de linieschepen volgende;
matruëles, pl., zonen van twee zusters, zus- een snelvliegende zeevogel, met zeer bree
terszonen; f patrueles, broederszonen, zo- de en lange vleugels , gevorkten staart,
zwarte vederen en rood gekromden bek;
nen van twee broeders; fraternél , fr., broederlijk: fraterniseren (fr.fraterniser,s=z), de fregatvogel (pelecanus aqunus , L.);
broederlijk of vertrouwelijk met elkander fregatton, n. (Ir. fregaton, spr. —tong),
leven, zich verbroederen ; fraternistie, een klein fregat.
Freia, f. noord. Myth., de godin der lieff. de verbroedering; fraterniteit, lat., of
fraternité, f. de broederschap, verbroede- de; Freir, Freyr of Freier, m. haar broering, broederlijke liefde en vriendschap, der, de zoon van INiördhr, een goedaardig
broederlijke omgang en verkeer; fraticelli, god, die over regen en zonneschijn en over
de vruchtbaarheid der aarde beschikte; het
Pl. it. (spr. —tsjélli), eene secte van \val
zwijn was hem gewijd.
d e n z e n op het einde der 1 3de ceuw;fraFreisch'ütz, m. hoogd. (spr. -sjuuts),
terntas, f. ofJratriagum, n. mid. lat., het
erfdeel van nageboren broeders; fratricide, volgens de sag e een schutter, die zich
m. lat. (fratriccla) , de broeder- of zus- door een verbond met den duivel zoogen
termoorder; fratricidium, n. de broeder- of vrijkogels verschaft, waarvan er zes onfeilbaar op elken afstand treffen, de zezustermoord.
fraus, f. lat., het geheim bedrog, de loos- vende echter den duivel toebehoort , die
heid, doortraptheid, ontrouw; fraus opUca, dezen eene rigting naar zijn believen geeft;
de door Weber gecomponeerde opera
0 p t i S c Ii bedrog, z. a.; in fraudern eredivan K i n d , welke deze sage behandelt, is
tôrurn, tot bedrog en schade der schuldei
in fraudem legis tot schade der-scher;
wereldvermaard geworden.
Frelampe, f. eene oude munt van Anjou
wet; pia frans, een vroom, welgemeend
in Frankrijk, van 12 tot 15 d e n ier s.
bedrog; frauderen (lat. fraudare), l)edrie
Frenesie, f. fr. (s z; vgl. phrenesie),
-gen,misldvrkotuhaneldijven, smokkelen; fraudãtie, f benadeeling, de hersenwoede, krankzinnigheid, dolheid,
bedriegerij, opligting; fraudãtor, m. de be- razernij; frenetiek (fr. frénétique), krank
drieger, opligter; fraudulent of fraudu
zinnig, uitzinnig, razend.
leus, bedriegelijk; frauduléntie, f. de befrequent, lat. (fréquens), wat dikwijls gedriegelijkheid.
beurt, herhaaldelijk, menigvuldig, b.v. een
Fratsen, pl. (hoogd. fratze, it.frasclta
fr c q u e n t e pols, een menigvuldige pols;
misschien verwant aan het gr. pitradzein, volkrijk, levendig, druk bezocht; frequenpraten, v. a. van fressen, vreten), eene teren (lat. frequentãre), vlijtig bezoeken,
gril, kuur, potsig bedrijf; koddig verhaal.
dikwijls bijwonen; frequentant, m. Mere.,
Fray (spr. Jra-i V. h. lat. frater) of een regelmatig jaarmarktbezoeker , koopfrille, rn sp., de ordebroeder, monnik.
man, die geregeld de duitsche missen beling der port of vracht voor brieven, paket
ten enz.
francogãllisch , nw lat., m e r o v i ng i se Ii, tot de eerste dynastie der frankische
koningen belioorende, daarvan afkomstig.
Francomanie, f. lat.-gr., z. v. a. gallomanie (z. a.).
Franje , f. (fr. frange, mid. lat. frangia , 'waarsch. v. frang&e, breken), een
weefsel, waarvan draden afhangen, die tot
sieraad voor kleederen, meubelen enz. die-,
nen; hangend, vezelig boordsel.
Frank, m. de algemeene benaming der
Europeanen in de Levant; ook een muntstuk,
z. franc; als adject. en adverb., vrij, onge
dwongen onbevangen; frank (vrank) en
Vrij, zonder eenig bedwang, dubbel vrij.

;

;

;

FREFLE.

FRISEREN,

zoekt: frequentãtie, m. het rnenigviildig

sabelen; fricassee, f. een vleeschgercgt;
klein gesneden vleescli met eene saus.
FrIetje, f. lat. (frictio, v. fricare, wrijven). de wrijving, het wrijven.
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gebruik, verkeer, de gedurige omgang; fre
quentativum, n. nw lat. Gram., een herhalingswoord, een werkwoord, dat een dikwijls herhaald doen uitdrukt, b. v. k 1 a p peren, di. telkens klappen; frequentie, L lat.
(frequentia) , de menigvuldigheid , herhaalde wederkeering, gcdurige herhaling;
talrijke vergadering , menigte, veelheid,
toeloop, ophooping.
Frère, m. fr., broeder.
Freronismus, n. de bittere, ongenadige
boekbeoordeeling , naar Freron , een
fransch belletrist en scherp recensent, inz.
van Voltaire, die hem echter met het wapen
der satyre uit het veld sloeg, zoodat zijn
naam later vel eens gebezigd werd om een'
onbeschaamden criticus of recensent aan te
duiden.
fresco , it. (gevormd uit het duitsch
frisch, versch), Muz., vrolijk, levendig,
opgewekt; fresco, n. of fresco-schilderkunst de kunst van met vaterverwen op
natte kalk te schilderen, het kalkschilderen; al fresco schilderen , op verschen,
natten kalk schilderen ; fresco-anecdote,
f. een versch of nieuw historietje.
Fret, m. fr. (spr. fré van het duitsch
vracht, eng.freightontstaan), descheeps
het vrachtgeld; de huur-vracht,zelding;
van een schip; fretéren (fr. frter), een
schip verhuren, huren; uitrusten, bevrachten; freteur, m. de reeder, eigenaar van een
schip, scheepspatroon; fret, n. (mid. lat.
furectus.furo, v. h. lat. fur, dief; v. a. van
vreten), een klein, slank, geelharig,
viervoetig dier v. h. geslacht der vezels ,
waarmede de konijnen in hunne holen
gevangen worden , de fretwezel ; fret of
forét, eene zekere boor (v. h. lat. forare,
boren).
fretilléren, fr. (fretiller; spr. —tielf—),
onrustig zijn, zich gedurig heen en weer
bewegen; fretillant (spr. fretieljdng), onrustig, heen en wcêr loopend, woelig.
Freule , f. (hoogd. frduldn, dus eig.
vrouwtje, wijfje), titel van adellijke onge
huwde vrouwen, jonkvrouw.
;

Freya

en Freyr, z. ond. Freia.

friãbel, lat. (friabiis, v.friare, fijn

wrijven), ligt fijn te wrijven, te verbrijzelen,
bros.
Friand, m. fr. (spr.frdng; v. frire, in
de pan bakken, braden, = lat. fri9 ere), een
lekkerbek, snoeper, smulbroer; friandise,
f. (spr.friangclIez') de lekkernij, snoeperij,
het lekkerbeetje; de snoepzucht, smuigraagheid; vgl. gourmand; fricandeau, m. fr.
( spr. —kangcló), een gespekt en gesmoord
stuk kalfsvlcesch; fricancléllen, pl., een botergebak uit kalfsvlcesch, met wittebrood,
kruiderijen enz.; fricasséren, fr. (fricasser), stukjes of reepjes vleesch opstoven,
fruiten; oneig. iron., inde pan hakken, neêr-

Fridolin,

oudd. rnansn. : de vreelzame,

beschermende; Fridericiãna, f. naam der
hoogeschool te Halle; Friedrichs d'or, een
pruissisch vijfthalerstuk met de beeldte nis des konings, gouden Frederik, volgens
onderscheidene keuren van 9 gl. 92 at, tot
bijna 10 gI. innerlijke waarde. Er zijn ook
dubbele en halve Friederichs d'or.
Fries, f. (fr. frise), Mere., eene zekere
wollen stof met gekruld haar; Arch., het
middengedeelte eener boofdlijst, tusschen
de kornis en architraaf ; naam van onderscheidene aangebragte sieraden in
bouw- en beeldhouwkunst, lofwerk aan
geschut enz.; friesch paard, Mil., spaansche ruiter, een groot stuk hout, met lange
ijzeren punten ofbeslagen palen bezet.
Frigga, i: noord. Myth., de gemalin van
den godenkoning Odin, dochter van Fiör
II Y n, zij, aan wie het lot van alle stervelingen bekend is.
Friggitóre, m. it. (spr. fridzji_; van
friggeie = lat. frigre, braden), een ital.
pannekoeken- of oliekoekenbakker.
Jrigdus, koel, koud, laf, fiaauw, koudhartig, gevoelloos; frigiditeit, f. de koudbloedigheid, het onvermogen ter voortteling, de koude natuur, harteloosl,eid, koel-

zinnigheid.
Frimaire , in. Ir. (spr. frimthr') , de
rijp- of vorstmaand, de 3de maand in den
voorin. fr. republikeinschen kalender, van
21 november tot 20 december.
fringéren, fr. (fringuer, oorspr. van het
angels. vringen, nederd. wringen)
sterk uitwringen, uitdraaijen, inz. in verwerijen, waar dit geschiedt door een' werktuig, fringeerijzer geheeten.
Fripier, m. fr. (spr.fripi-e'), een oude
klcêrcnkooper , uitdrager; fripire. f. acne
uitdraagster; friperie, f. de handel in onde kicederen , de voddemarkt , vodde kraam.
Fripon,m.fr. (spr. fripóng), een schelm,
guit, schurk, spitsboef, schalk, deugniet,
bedrieger ; friponnerie, f. de schelmerij ,

schurkerkj, guiterij, het hoevenstuk.
frischen, hoogd. (spr. fries/en), frisscheri, die verrigting of dat proces der
ijzerhutten, waardoor ruwijzer in sineed
of taai ijzer wordt veranderd, JouLe--bar
ren, affineren.
friséren, fr. (friser; s=z), verwant met
het duitsche fries), krullen, het haar krullen, opmaken, opkammen; Typ., het dubbeleren, d. i. dubbel afdrukken der letters, hetzij door baren lossen stand in
den vorm, of door een gebrek der pers;
Manuf., noppen, kleine knopjes of krulletjes van de haren der stoffen ma-

FIUCTUS.

ken, friseur, rn. een haarkrul l er, opma
ker; kapper; frisuur, f. (fr. frisure), dc
haarkrulling, haartooi, het kapsel; ook
het kronkelig bezetsel of opnaaisel aan een
vrouwenkleed; het noppen der lakens enz.;
frisoletlint, vlokzijde -lint; frison, a. fr .
(spr. fr izóng), eene gekrulde geringe wollenstof uit Poitou, fries.
Frisket, n. (fr. frisquette, f.) Typ., het
raam, dat op het witte blad wordt gelegd,
opdat dc inkt niet bezoedele wat wit moet
blijven.
frissonr&éren , fr. (fr issonner ; i = ie),

huiveren, rillen, trillen, beven; frissonne
ment,

II.

(spr. friesonn'rnáng), eene ligte

huivering of ruling.

front , m. ft. (spr. fróag; van het lat.
frons, gen. fiontis) , het voorhoofd; de
voorzijde, de voorgevel, het voorste gelid;
stoutbeid; driestheid; front tegen den vijand maken, hem de spits bieden, hem van
voren aangrjpen; front àfront (spr.ftongt
afrJnq), regt tegenover elkarider, man tegen man; defront, van voren; naast elkan
der; en front (spr. aug-), van voren, in
liet voorste gelid; fronthoxes, eng., frontloges, fr. pl. (spr.frongtlôzjes), de loges of
afgesloten zitplaatsen in den schouwburg
tegenover het tooneel; frontaal, nw lat., tot
het front, de voorzij de, het voorhoofd behoorende, inz. in zamenstellingen, b. v.

voorhoofd-slagader;
frontaal -been, voorhoofdbeen; frontaalmarsch, al. de beweging eener legerbende in
volle linie: frontéle, lat. of frontal, fr. n.
een hoofdsieraad, b. v. der paarden; hoofdpranger, een voormalig foltertuig, bestaande in een touw met knooperi, dat ons liet
voorhoofd werd aangetrokken; Chir., een
voorhoofdverband , een omslag met krui
den en dgl
.; ook een altaardoek; frontahers, pl. (spr. frongtaaljé) , grensbewoners van Frankrijk bij de Pyreneën; ook
marskramers; frontièrei, pl., de grenzen
fro ii ti ' e r e n; frontierstad, frontierplaats,
eene stad, plaats aan de grenzen; frontispice, fl (spr.ftongtispIes'), de voorgevel,
de voornaamste zijde van een gebouw; ook
het titelblad of de titelplaat van een boek;
frontIsten, pl., waanwijze onderzoekers of
uitvorschers; fronton, n. (spr. frongtóng),
Arch., het geveldak, driehoekig of halfcirkelvormig sieraad boven aan gebou
wen, vensters , deuren.
Frontignan , m. (spr. frongtienj ring),
een fr. muskaatwijn uit Frontignan,
cene stad in het voerm. Languedoc, doorgaans fr o n t i g n a c geheeten.
frottéren, fr. (frotter), wrijven schii
glad maken, poetsen; frot--ren,bo
teur, m. de wrjver; boender, hij, die de
vloeren boent, d. i. met was blinkend
wrijft; frotteuse, f. (s = z), de wrijfster
in het bad; frottement, n. (spr. —maag),
het wrjven ; frottoir , rn (spr. —ton-),
de wrijf-, schuur-, boenlap; wrijfborsLel;
het rolvat der speldemakers.
fructus, m. lat., de vrucht, liet voordeel,
nut; pl. fructus ; fructus conszimti, pl.,
verteerde of verbruikte vruchten; fr. ince rti, onzekere vruchten, ^ industriãles,
nijverheidsvruchten; Jr. in Iterbis, te veld
staande , nog niet afgemaaide vruchten,
vruchten in of op den balm; fr. pencléntes,
nog aan de boomen hangende vruchten;
Jr. percepte, ingcoogste, gewonnen vruchten; fr. percipléncli, in te zamelen vruchten, d. i. zulke, die de regtceigenaar, wanneer hij tot het vruchtgebruik der zaak
ware gekomen, in nog hoogere mate zou
47
frontaal-arterïe , f.

Frisuur, z. ond. friséren.
Frits, verk. v. Fredrik, (z. a.).

Fritte, f. fr. (it.jritta, v.frIggere, bakken, koken), de glasmassa, glasstof; onvolkomen gesmolten, half verglaasde ligchamen . glasschuim.
Friture, f. fr. (v.jrire, in de pan bakken), in eene pan gebruinde boter, gesmolten boter, vet of olie; ook het gebakkene,
gebradene; gebakken visch.
frivole, fr. (lat. fr ivólus, a, urn), ijdel,
nietig, gering ; onbeduidend , armzalig,

zonder waarde, kleingeestig, beuzelachtig, ligtzinnig; winderig; frivöla appellatb, mr., ligtzinnig, ongegrond, en der-

-

halve vergeefsch beroep;fr. exceptio, eene

kennelijk nietige uitvlugt of tegenwerping;
frivoliteit, f. (fr.frivolité), de nietigheid,
ij kicingeesonbeduidendheid ; beuzelarij,
tigheid, ligtzinnigheid, ijdelheid.
Frodine , oudd. (v. fr ô d , v r u o d,
vroed, wijs), vrouwenn.: deverstandige,
wijze.
Froideur , f. fr. (spr. froaci—), koudheid, koelheid, onverschilligheid.
Fronde, f. fr. (spr. fi-ongd ), cu ff . een
slinger; de benaming eeiier partij, die zich
gedurende de minderjarigheid van Lodewijk XVI tegen het hof en het ministerie
van den kardinaal M a z a r i n verzette,
en van 1646 tot 1654 in Frankrijk veel
onrust verwekte (dus geheeten, omdat men
het parlement met kinderen, die met sungers spelen, had vergeleken); frondéren
(spr.J'rongd—), eig. slingeren; opentlij ken
vrij tegen de regeringspreken, berispen,
hekelen, beschimpen, belagehen ; fron
deur, m. een onvergenoegde, een luid berisper der regering.
frondescéren , lat. (frondescre , van
Irons, gen. fronclis, loof), uitschieten, bladeren krijgen; frondescéntie, f. nw lat.,
het uilloopen der boomen: frondeus, lat..
sterk bebladerd, bladrijk, loofrijk; frondiférisch, nw lat. , Ioofdragend; frondipâ
risch, bladeren voortbrengend; frondositeit, f. nw lat., de bladrijkheid, het digte
loof der boomen.
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ingewonnen hebben; fructidór, m. fr. oogverblindend ; fulguréren (fulgurari,
v.fulç/ur, bliksem), bliksemen; fulguraal,
( spr. fruuc—), de vruclitinaand, de 1 2de
maand in den kalender der voorm. fr. re
den bliksem betreffende; fulgurãtie, f. het
publiek, van 18 aug. lot 16 sept.; fructibliksemen. weêrliehten; Chem., het blikke
ficéren . lat. , fructifiéren , f1'. , vrucht
ren van goud en zilver in den smeltkroes;
dragen, vrucht opleveren ; fructificãtie, fuiguriet, m. uw lat., een dondefsteen;
f. Bot. , het tijdperk der vruchtdraging
bliksemsinder, door den bliksem half geiruchtontwikkeling, de bevruchting; fruc- smoltene, buisvormige ophoopingen van
tst, En. een kruidkundige, die de gewaskwartskorrels, die in sommige oorden aan
sen naar hunne vruchten rangschikt; de helling van heuvels menigvuldig loodfructuarus, m. Jur., een vruchtbruiker.
regt in het zand staan.
frugaal, lat. (frugalis, e) zelfgenoegfuligineus , lat. (v.fulgo , roet), roetig,
zaam, met weinig tevreden, matig, spaar- roetachtig.
zaam; eenvoudig, karig, behoeftig, sober;
full dress, n. eng. (spr.foel—), de volli
frugaliteit, f. de genoegzaamheid, matigof geheele kleeding.
heid, eenvoudige levenswijze, onthouding;
fulmineren , lat. (fulrninãre, v.fulmen,
spaarzaamheid, eenvoudigheid.
donderslag), donderen onweêren , vreese
fruges consum?re na/i, tot verteren of
tie--lijkutvaren,schdigazen,
genieten geborene mensehen, weelderige ren, vloeken; Chem., knallen, bersten, kralediggangers, luije lekkerbekken.
ken, ontploffen; fulminant , hevig, dreifrustra, lat., vergeefs, vruchteloos, om gend, donderend, vreeselijk razend, tierend;
niet; frustreren (lat. frustrari), verijde- fulminans aurum , f. argentum , knallen, teleur stellen, misleiden; frustratie, f. goud, knalzilver; fulminäten, pl., knalde verijdeling, teleurstelling, liet verijde
zure zouten; fulminãtie f. het knallen
len.
en bliksemen v. h. slaggoud of knalpoeder;
Frustum , n. lat., een stuk, brok, deel
de afkondiging van den pauselijken kerkvan een geheel; eene hete.
ban , de banbliksern.
Fuchsia , f. ee n soort van pronkgewasFulp, feip, n. (it. velluto,felpa, sp. felsen met donkerroode , afhangende bloe- ba, v. h. lat., velluc, vlies, vacht),. fluweel.
sems.
fulvibárhisch, ow lat. (v. h. lat.fulvus,
Fucus, n. lat. (eig. eene roodkieurende geelrood, goudgeel), met geelrooden baard;
verwplant, van daar ook blanketsel), het fulvicóllisch , met geelrooden hals; fuiviwier, zeewier, zeegras, een plantengeslacht, córnisch, met geelroode voelsprieten ; fuiwaarvan men de soda bereidt; fucieten, Pl. vicrürisch, met geelroode schenkels ; fulnw lat., zeewier -versteeningen ; fucologie, vipénnisch, met geelroode vleugelen ; fulf: lat. gr., de leer van de zeegewassen, be- vivéntrisch , met. geelrooden buik.
schrijving der zeewieren.
Fumaria, f. nw lat. (fumaria officiniIFueros, pl. sp. (sing. fuero, uitzondeIjs, v,fumus, rook), de gemeene aardrook,
ringswet, spr. u= oe), voorregten of vrijhe- duivekervel , het schurltkruid , eene zeer
den (privilegiën) van zekere provinciën, inz. heilzame zomerplant; fumarolen , pl. it.,
de oude voorregten der baskische provin
opstijgende, waterachtige dampen; fumet,
ciën.
m. fr. (spr.fumé), een aangename geur v.
Iugae suspéctus, lat. Jur., verdacht we- wijnen en vleeschspijzen, eene vlugtig stree
gens vlugt of uitwijking; fugaciteit, f. nw lende kitteling op smaak of reukzenuwen,
lat. (v.fugax,vlugtig), de vlugtigheid, ver- inz. van wildbraad; fumifügisch, nw lat.,
gankelijkheid, korte duur; fugitief, vlugtig, rookverdrijvend, fumigéren, lat. (fumigãvoortvlugtig, ontvloden, ontloopen; opper
re), rooken, berooken ; fumigatie , f. nw
vlakkig.
lat., Med., de berooking, het rook of dampFuge, of it. fuga (spr.foegha), f. Muz., bad; Chem., het doordringen van een meeen veelstemmig stuk, waarin een melodisch tallisch ligchaam met de dampen van het
thema, eene keurig welluidende gedachte cementpoeder; fumist, en. een rookverdrijheerscht, die afwisselend door de eene stem ver; fumivôre, ii. fr., een toestel boven eene
na de andere op velerlei wijze herhaald lamp of vlam, waarin de damp verdwijnt,
wordt (van het duitsche fügen, voegen); rookvang; fumivórisch, nw lat, rookverfugato, it. (spr. foegh—) op de wijze der terend.
fuge gezet; fugéren, op de wijze eener fuge
Fun , rn eng. , eene pots , grap, guite
fu n.
-strek;npoma,guit
zetten of componeren ; fughétta, f. eene
kleine fuge.
FunambuJist, m. (lat. funambulus V.
fuimus Troès lat. sprw. : wij zijn Tro- funis, touw, en ambulãre, wandelen), een
janen geweest, d. i. wij zijn weg! 't is met koorddanser.
ons rijk gedaan! fuit ! hij (zij, het) is er
Functie , f. lat. (functio), de verrigting,
werkzaarriheid ; inz. de ambtsverrigting, de
geweest, 't is weg, voorbij!
beroepspligt. het ambt, beroep, de bedie
fulgént, lat. (fulgens, v. ere. blinken ), blinkend, schitterend, glinsterend, ning post; Math,, eene veranderlijke groot,
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he l d, die van eerie andere afhangt ; func
tionéren, 11W lat , offungéren (laLfungi),
den amhtspligt uitoefenen, zijn ambt waarnemen verrigten, dienst doen.
Funda , z. funta.
Fundus, m. lat. , de grond of I)Odeffl;
de grootste wijdte van eene holte, I),v, van
de maag; een grondeigendom en de daaruit komende voordeelen ; z, ook fond en

sponsachtig; fungositeit , f. nw lat., he
sponsachtige uitwas; fungmne, £ de zwamstof, eene door Br a c o n n o t dus benoemde
eigene plantenstof in zwammen of padde
stoelen ; fungiet , iii. ede koraalspons

fonds; fundus clotilis, een uitzet. bruidschat; f. instrictus, een velingerigt landgoed volledige boerderij ; ook de kostenheFaming voor aanslag, onderhoud en beheer
van ijzerbanen ; fund, n. eng., in Engeland
grond, stamgeld, kapitaal, f n d s; funds,
Pl.' opbrengsten tot dekking der staats-schuld; de staatsschuldbrieven, zie ook
fondsen; fundament, n lat. (fundaménturn) , de gelegde grond , de grondslag,
grondveste; pl. fundamenten), de grondslagen, aanvangsgronden, eerste beginselen,
eerste gronden, grondbeginselen, grondbegrippen; fundamentuîn agéndi, Ju r., d
grond van den eiseh f. dvidéndi, de verdeelings -grond J. probatiönis, een bewijsgrond; fundarnentaal, tot den grond behoorende of dienstig, wezentlijk, oorspron
kelijk ; ook de grondbeginselen of eerste
gronden betreffende; fundamentale wetten, grondwetten, zulke wetten, die den
grondslag der staatsinrigting uitmaken;
fundéren (lat. fundare), gronden, stichten; gelden funderen, gelden beleggen;
gefundeerde schuld, eene op bepaalde inkomsten aangewezene staatsschuld (z. v. a.
;

geconsolideerde schuld) ; fundãtie,

f. de

gronding , grondlegging, groiidvesting,
stichting, eerste aanleg ; fundãtor, m. de
grondlegger, stichter.
funèbre , fr. (v. h. lat.funbris) tot

de

uitvaart, begrafenis, lijkstaatsie behooren
de treurig, somber, naar, akelig.
Funechoregraphie, f. lat.-gr. (v. h. lat.
funis, touw,koord, en choregraphie,

z. a.) , dc beschrijving der koorddanserskunst, aanleiding daartoe; funechore
gráphisch , het koorddansen betreffende,
daartoe behoorende.

–

funeréren , funeraliin , funest, z. ond.
funus.
Fünfzehner, m. hoogd. (spr. fuunftsee-

ner), een zilver muntstuk van 15 k r e u tzers of omtrent 25 cent.
fungéren Z. ond. functie.
fungibel , nw lat., door verbruik te ver,

teren, uit te putten; fungibiles res , pl.
lat., verbruikbare dingen, b. v. levensmiddelen.
Fungus, m. lat., de zwam, aardzwam,
kampernoelje, paddestoel, duivelsbrood
fungus articulörum , Med. , sponsgezwel

der gewrichten , witte gewrichtszwelling;
fungus /iaematödes , bloedsponsgezwel;
f. medullüris, mergsponsgezwel ; fungeus,
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eene sponsvormige versteening.
Funta, funda , f. het russische pond,
verdeeld in 96 solotnjk het -r' van een
p u d,= 0,409 ned. pond.
Funus, II. (pl. funra) , lat., het lijk;
ook de begrafenis; funeréren, begraven
beaarden; funeraat, m. een begravene;
funerãtie , f. de beaarding, begrafenis;
funeraliën, pl. uw lat., de toebereidselen
ter begrafenis, begrafeniskosten, lijkstaatfunést, lat. (fune'stus, a, urn, en fr.
funeste), dooclelijk , verderfelijk, verderf en onheilbrengend; treurig, ongelukkig,
heilloos, rampzalig, noodlottig.
fuocdso of focoso (spr.fo/cozo), ook con
fuoco , it. (spr. fóko) Muz., met vuur, vurig, bartstogtelijk, zeer levendig.
fuori di bunco, it. (spr.fóri —) Mere.,
eig. buiten de bank; kas g eld.
furca, t: lat., vork, gaffel; furcae candinae, pl., caudijnsche vorken (fr.fourclnes
caudines), eene bergengte in Italië ttisselien Caudiurn en Benevento, alwaar in
321 voor Chr. de romeinsehe legioenen
door de Samnieten ingesloten en tot een
allersehandelijkst verdrag genoodzaakt werden; van daar eene plaats, waar iemands eer,
goede naam gevaar loopt; furciférisch, uw
lat., vorkdragend ; furcilábrisch, met gevorkte lippen; furcip il isch, met vorkswijze
gespletene haren.
Furfurätie , 1'. nw lat. (v.furfu'r, zemelen), Med. de zemelachtige haarworni, een
uitslag op het hooft!.
Furie, f. lat. (furia) , de woede, razernij; Myth., acne wraakgodin, plaagof kwelgodin, naam der 3 vreeselijke halfgodinnen, die de boozen in de onderwereld tuchtigen , in het gr. en i nn y en en
eumenIdcn genoemd, n.l. Tisiphö
na, Megiura en Alecto, met afschuwelijke gezigten en slangenharen; oneig.
een overmatig toornig, boosaardig, wraakzuchtig wijf; de hellefurie (furia infernaus), de dolworm, een bij uitstek gevaarlijke worm in noord. Bothnië ; furieus (lat.
furiOsus, a, um fr.furIeux), woedend, ra
zend, tierend, onzinnig, dol, grimmig, heftig ; furiöso, it. Muz., hevig, razend, wild,
woedend; furor, m. lat., of fureur, f. fr.,
de woede, razernij, bezetenheid; zucht, hevige begeerte ;furor amatorus, de minne
woede, liefderazernij ; f. poetcus , de dichterlijke woede, wilde geestvervoering; f
uterinus, de ontembare drift naar mannen, mansdolheid; furore, it., acne levendige, luide goedkeuring of toejuiching; furore maken 9 luiden bijval inoogsten.
,

Furlong, H. eng. (v. afurrow long, d. i.

FUROLLES
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cone yore lang), eene lengtemaat, =
mij! ofomtrent 21 ned. ellen.
Furölles, pl. fr., ontviamde uitdampin
die zich soms zoo op het land als op-gen,
de zee vertoonen , hip- of dwaallichtjes,
St. Elmus -vuur.
furtum, n. lat., de diefstal ; furturn attentãtum , een slechts beproefde , niet
volbragte diefstal f. domesticum , een
huisdiefstal door h uisgenooten of leden
, en klaarvan het gezin f. mansfe'stnm e
blijkelijke, betrapte diefstal ;f. non exhibturn, een ontkende diefstal f. periculösum , een gevaarlijke of gewaagde diefstal;
f. primurn, de eerste diefstal ; f qualificãturn, een nader bepaalde, door de wet.
;

;

;

ten als bijzonder strafbaar aangeduide diefstal, b. v. straatrooverij diefstal met braak,
met wa pen s en z. f. rei communis, de ontvreemding cener gerneenschappelîjke zaak;
f. reiteratum , een herhaalde diefstal f.
simplex, een eenvoudige , door niets bijzonders onderscheiden diefstal ; furtief,
;

;

of fur-tim , heim€lijk , diefaclitig , steels-

wijze.
Furûnkel , rn lat. (furunciflus), Med.,
een hardachtig, pijnlijk, blaauwrood outstekingsgezwel, eene bloedvin, bloedzwecr.
fuscicóllisch, nw lat. (v. Ii. lat.fuscus,
bruin) , met bruinen hals; fuscicôrnisch,
met bruine hoornen ; fuscine, f de bruine
stof uit dierlijke olie ; fuscipédisch, met
bruine voeten ; fuscipénnisch , met bruine
vlcugelen ; fuscivéntrisch , met bruinen

buik.
Fusée , f. fr. (eig. het om de klos gewondene , V. fuseau , lat. fusus , de spil of
klos) de kruidloop, lout eerier born; de
vuurpijl. rakét (z , a.); fusicórnisch, nw
lat., met spilvormige hoornen ; fusiforrn,
spilvorniig ; fusipédisch , met spilvormige

voeten.
fusie.
Z.

doodschieten met Let ge.

fusipedisch, z. oud. fusée.
Fust, n. fustage, f. (verwant met vat),
Mere. , vaatwerk, alles waarin koopvaren
ingepakt en verzonden worden; fusti, n. it.,
de aftrek, al hetgeen voor beschadiging of
onzuivcrvorcling der waren wordt gerekend ; fusti -rekening, de aftrek- of scha
-debrknig.
Fustian, n. eng. (spr.ftistijen fr.futame , sp. fustan, oorspr. arab.), hornba;

zijn, eerie stofv. garen en katoen.
Fustiekhout ook fisethout, fustoc, geelhout, geel braziliehout, v. d. verw-rnoerbezieboorn in Brazilië, Mexico en op de Antilles, dat men tot verwstof en ingelcgd
werk gebruikt; in den handel trelt men
twee soorten daarvan aan: het cuba en,
t a m p i c 0 h o u t ; ook hongaarsch geelhout, een verwhout van eenen in Hongarije wild wassenden struik (ritus cot iuus).
fustigéren, mid. lat. (v.fustis, knuppel),
geeseleri, afrossen ; fustigatie, 1. de geeseling.
Futaille f. fr. (spr. futdij'; v. h. lat.
fustis), een groot vat; een vat over een ander vat heen, voervat.
futiel, lat. (futilis , e), nietswaardig,
onheduidend, armzalig, voddig, nietig ; futiliteit, f nietswaardigheid, nietigheid, erbarinelijkheid , armzaligheid , nietsbedui-.
dende zaak.
Futürum, n. lat. (futures, a, um, toekomstig), G r am., de toekomst of toekomentururnexdcturn, de voleindigde
de tijd fu
;
toekomst, tweede of zarnengestelde toeko
mende tijd, vgt tempus ; in fuWrum of
profuttho voor de toekomst, voor het vervolg ; ad futuram nsernoram, tot toekornstig aandenken of latere gedachtenis ; fuur, m. Ir. (spr. futtur), de aanstaande,
verloofde, bruidegom ; futüra , lat., of futre, fr. f. de aanstaande, verloolde, bruid;
futus-itie, f. barb. lat., de toekomstigheid,
het toekornend aanzijn, de wording.
Fwer, m. eene chinesche zilvermunt,
=J1e inas of mase.
Fy , f. bij veeartsen zeker huiduitslag,
t

=

z), smeitbaar;
fusibel , fr. (fusible; 3
fusibiliteit f. smeltbaarheid ; z. verder
fusicornisch,

haanvuur ; lit
weer.

oud. fusée.

Füsie, f. lat. (fusYo, v.funcl ë re, gieten),
de smelting, het gieten , het gietsel, inz.
het ertsgietsel , het metaalgieten ; oneig.
de vermenging, zamensmelting van partijen, stelsels , verschillende klassen der
maatsebappij ; fusionnIst , rn 1eol., die
het stelsel van ineensmelting aankleeft.
fusiförm, z. ond. fusée
Fusil , m. fr. (spr. fuzi it. focile,
oorspr. vuurstaal, vuurtnig ; v. fuoco, fr.
feu, vuur, v. h. lat.focus), een snaphaan,
roer, geweer; fuselier, 1. fusilier (s
een snaphaandrager ,. geweervoerder,, een
ligt voetsoldaat met een geweer gewapend;
fusi ll ette , f. (spr. fuzielje'tt'), een kleine
vuurpijl ; fusilléren, met het geweer doodschieten, als krijgsstraf; fusillade, f. (spr.
Jiiel](t((l'), liet klein geweervuur, snap;

inz. varkensschurft.
Fycösis , f. Med., de haarworm der oogle-

den.
Fylla , f. noords. M yth., de vertrouweling en kamenier van (le godin Frigga.
Fyrk, fyrke, rn eene deensche kopermunt, - ,deensche rijksdaalder, z,

daalder.

G. verkorting van genius, genus, gi-agloria , gummi (zie die woorden);
gen = ç,enitivus , z. casus; gi. =
den ; g. us. of gl. m. of glor. mens. =
tia ,

GAAS
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gloriösae memorae (z. a.) ; gr.
groot
( z. a.) ; gran. = granüla, korrels ; gr. nt.
= grosso modo , grof gesneden. gestooten
enz. ; gtt. = guttae , droppels.
Gaas , IL (v. h. fr. gaze ; oorspr. van de

van den volksnaam Kelten, Celten) , de
overblijfsels van eenen weleer wijd verbrei
den volksstam (de Celten) in de westelijke
deden van Europa, in het fransche KleinBretagne, in Hoog-Schotland, Wallis, het
eiland Man en in Ierland; gaelisch,
gaelsch , de taal, welke door dien volksstam gesproken wordt, een tongval van
het celtisch, onderverdeeld in ersisch,
de taal der iersche boeren, en c a 1 e d on isch , die der schotsche bergbewoners.

stad Ga a in Syrië), Manuf. een lijjt, dun,
opengewerkt weefsel van garen, zijde enz,.
sluijerdoek . lioersdoek ; gazéren, omsinijeren, met gaas, floers enz. overtrekken;
overgazen.
Gabaniza J. turk. v. gaban, een regenmantel in het Oosten; vgl. het it. gabbcno,
eene soort van overkleed), de kostbare pels
van den sultan. des zomers met hermelijn,
des winters met zwarte -vossevellen gevoerd
( zulk een pels mag niemand buiten hem
dragen.)
Gabara, 1. gabbara, f. de naam eener
ni umie hij de oude schrijvers, inz. hij
Au gustinus.
Gabare ofgabarre, f fr. (v. h. mid. lat.
carábus, boot) , een klein, breed en plat
schip om de rivieren op te varen; een
vachtschip tot liet visiteren der in- en uitgaande schepen en het ontvangen der rep
ten ; een ligter, tot in- en uitladen van
groote, diepgaande schepen ; eene modder,schuit; een klein slagnet der visschers;
gabarot, m. een kleine ligter.
gritc'lla , mid. lat. en it. , of gabelle, f.
(V. IL arab. al-kabdlatu , belasting op ver-

bruik), Jur., de indirecte belasting, impost,
opbrengst; in Frankrijk de zoutbelasting
sedert Philips V in 1518; zoutpakhuis,
zoutmagazijn; gabella ernigratiOnis, de op
te brengen schatting v. h. vermogen eens
uitlandig gaanden , aftogtgeld
; g. liereditãtis of hereditarla, de opbrengst van
eene erfenis.
Gabier ,, m. fr. (spr. gabi-e'; v. gable,
mars van de mast, it. çjabbia, eig. kooi,
van liet lat. cava) , Mar., dc marswachter, de man op den uitkijk; gabion, m.
fr. (spr. g/iabi-óng) , Fort., een schanskorf, eene mand, die men met aarde vult
om eene horstwering te maken; gabionâ
de, f. eene verschansing van schanskorven.
Gábril. hebr. mansn.: de man Gods ofde
sterkte Gods ; naar de laterejoodsehe Myth.
een der 7 aartsengelen; volgens de rabbijnen
de doodsengel voor Israelieten ; naar den
Talmud de vorst des vuurs en des donders.
gachéren, fr. (gdclier; sp. gliasj—, eig.
kalk beslaan; slecht schilderen, kladsehil
deren; beneden den prijs, de markt verkoopen ; gacheur, m. (spr. gIiasj—), een kladder, kladschilder, een prijsbederver.
Gadoliniet , z. ytteriet.
Gaa of Gea, f. gr. (gala, g e),

de aarde;
Myth., de godin der aarde, moeder en gemalin van Uranus, in het latijn Tellus geheeten ; geeistiek , F. de aardkunde, natuurleer der aarde.
Gaels , Galen, pl. (een andere vorm
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Gagaat , gagaath , rn of gagaathkool (3r. en lat. gagãtes, v. G a ga s, eene

rivier en stad in Lycii, waar men hem int.
vond), zwarte barnsteen, slakkig aardpek,
pekkool, eene soort van steenkolen.
Gage, f. fr. (spr. g/idazj' ; v. h. mid lat.
gadiurn, vadiu rn = lat. vadiinonI'um, borg-

togt, pand), het onderpand of pand; inz
het loon , dienstloon , de bezolding ; van
soldaten: soldij, gagi e; gage d'amitie,
een vriendschapspand, geschenk der vriendschap; gage d'amour (spr. - da'móer),

minnepand, geschenk der liefde; gagé
ren, bezoldigen ; ook wedden, eene weddingsehap aangaan ; gagéring , F. (spr.
g/iazj—), de bezolding ; gage ure, f. (spr.
g/iazjiur'), de weddingscliap ; gagist, in.
(spr. g/iazjlst), een bezoldigde, in eens
anders soldij staande, zonder eig. zijn
dienaar te zijn.
Gagliârcle , z. gai ll arcie.
gagné, fr. (spr. glianjé) , gewonnen;
-

gagneur, m. de winner.
Ga il lard, m. fr. (spr. gitaijdar; v. li
lat. gallus, haan ?), 1) een vrolijke broe-

er, rare snaak1 slimme vogel; 2) de verschansing op het sc li eepsdek ; 3) eene
kleine soort van drukletter tusschen gar
monden brevier (zie drukletters);
gaillarde , Ir. of gagliarde , it. 1 (spr.
g/i (i ljdrde) , een voorm. vrolijke italiaansche (lans, ook romaneske geheeten, als
zijnde oorspr. uit Ron-ie; gaillardise, f.
(spr. g/ialjard'lez'), vrolijkheid, moedwil,
snakerij,
gajo, it. en gairneni, f1'. (spr . ghérndng),
Muz., vrolijk, lustig, blijgeestig.
Gala, f. sp. (v. h. arab. cliallada, eerekleed ? ), de hofstaatsie, het hoffeest; de
staatsiekleeding , feestelijke opschik; en
gala, fr . (spr. aug gliald) of in gala, in
hof-, pronk- of staatsiekleed, in 't beste
pak; groot gala houden, een feest met
zang, dans, prachtigen maaltijd enz. vieren , hanketteren.
Galactacrasie , f. gr. (van gala, gen.
gdlaktos , melk), de zogvloed, eene ziekte
der borsten, waarbij de melk van zelf uitvloeit; galactiet, m. di ineiksteen , melkjaspis . deifbare maansteen; galactisché
sis, f. de onderdrukking der zogafscheiding;
galactographie, ft . beschrijving v. h. zog;
galactologie , f de leer van het zog; ga'
d

-

.
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1actometastsis , f. dc zogverplaatsing;
galactometer, in. melkmeter, een door
Cadet de Vaux uitgevonden, naar den

araometer gelijkend werktuig om het
gehalte of de vervalsehing der melk naar
graden te bepalen; vgl. lactoscoop; galactophaag, rn een melketer , papeter;
galactophöra, Pl., zogmakende middelen;
galactopiométer, m. roomrneter, een door

Voigt uitgedacht werktuig Wil het hotergehalte der melk te bepalen; galacto
planie , f. de uitstorting van het zeg in het
celweefsel of in cenige holte; galactoplerösis, f. de overvloed van zog; galautoeidwg , zogafschcir
pojesis , f. cle zogbe
ding; g alactoposie, £ de meikkuur, het
melkdrinken tot herstelling; galactopoot,
m. dc melkdrinker; galactopra , f of
ga1actopyrtos, m. de zogkoorts ; galactorrhaia, f. de zogvloeijing ; ga1actoschsis , z. ga lactischèsis ; galactösis , f. de

overgang tot, verandering in melk; galac totrophie, f. de voeding met melk; ga-

lactozemie , f. het zogverlies ; galacturie,
£ het melkwateren ; galaie, £ de melkweg van den hemel.
Galan, m. sp. (vgl. gala), fr. galánt,

m. een minnaar, vrijer, verliefde; galânt,
fr. (v. h. sp. gala; of misschien voor gua-

lant = vaillant, dus eig. wakker, ridderlijk) ; smaakvol gekleed, getooid, net en
sierlijk; aardig, hoffelijk, beleefd, welle
vend, gedienstig, voorkomend, inz. jegens
h. vrouwelijk geslacht; verliefd, minneziek;
galante stijl , Muz. , z. v. a. wereldlijke
stijl , in tegenst. met den geestelijken of
kerkelijken; galanterie f. 1) opschik of
sieraden, van daar galanteriew aren,
voorwerpen, koopgoederen tot tooi, opschik,
genoegen; galanteriekramer, een
koopman in zulke goederen; 2) hoffelijkheid, beleefdheid , kiesche vrouwenvercering , dienstvaardigheid, voorkomendheid
omtrent vrouwen; ook een gescrienk uit
beleefdheid; 3) minnehandel, boelering,
liederlijkheid, van daar galanterie-zonden. galanterie-ziekten of venerische ziekten: galanthomme , m. (spr.
g/talançjtómm'), een fijn beschaafd man,
man naar de wereld, iemand van geregelde
en beschaafde levenswijze; homme galent, m. (spr. 0mm' ghaldng), een verliefd
man , saletjonker; ook galantin (spr. ghalangtèng) ; galantiséren (s = z), den verliefde, den ootmoedigen vrouwendienaar
spelen; galantine, i:. een tusschengeregt
van gespekt hoendervleesch; ook een met
hoendervleesch gefarceerde kalfskop; galantismus, n. barb. lat., dc schijnkunde,
oppervlakkige wetenschap, die slechts be-

rekend is op figuurmaken.
Galatëa, f. gr. Myth., eene nereide, die
deu herder Acis beminde, maar den cydoop Polyphêmus versmaadde.

GALENA.
Galatine,f., z. v. a. gelatine (z. a).
Galaxie, z. oud. galactacrasie.

Galbnum, n. (lat. galbdnum, gr. c/satbane, hebr. chelbnah, waarsch. v. chalab,
vet zijn) , moederhars , eene harsacltige,
genees- en heelkrachtige gom, die dOor insnijding uit eene kaapsche plant (galban
gom-eppe, L.) wordt verkregen.
Galeáucon, m. gr. (v. gala, dc kat,
en ankön, de arm), Med., de kattenarm,
zekere wanstaltigheid van den arm , uit
eene onregelmatigheid van het schoudergewricht ontstaan; galeanthropre , f. de
kattenzuclit, de waan van oenen menscb,
dat hij in eene kat is veranderd.
Galeas, z oud galei.
galeãtum exordium, a. ofgaleiitus pro-.
lögus, m. lat., z. prologus gal—.
Galei, f. (it. galea, niicl. lat. gala, gailo, enz., naar men wil van het lat. galia,

helm, als scheepsteeken op den voorsteven
geschilderd ; vgl. ook het gr. gaulos,

vrachtschip, lat. gaulus, fluitschip), een
roeischip met laag boord en 2 masten,
20 a 22 vadem lang en 3 breed, reeds in de
oudheid bekend en de eenige soort van
oorlogschcpen in de middeleeuwen; galei
is ook de naam van het houten plankje,
waarop de letterzetter de regels uitden zethaak over brengt ; alsmede die van ccii
langwerpig destilleerfornuis, eene soort
van reverbereer-oven; galeislaven, de roeijers der galeijen, waartoe de Turken en
barbarijsche roofstaten meest gevangene
christenen, dc staten aan deMiddellandsche
zee, inz. Frankrijk en Italië, misdadigers
gebruikten ; galeistraf, eene der zwaarste straffirn in Frankrijk en andere zeestaten, die de misdadigers vroeger de galei
dienst oplegde, thans, na afschaffing der galeijen, tot vestingbouw, havenarbeid enz.
veroordeelt; galeas, f. (it. galeazza, fr.
galeace), eene groote galei, een driemastroeischip, de grootste soort van oorlogsvaartuigen der republiek Venetië tijdens
haren hoogsten bloei ; ook de naam van
kleine, in de Oostzee gebruikelijke vaartuigen; galede, f. eene kleine galei; galjoen,
n. (sp. galeon, m.; vgl. het turk. kaliûn,
groot zeeschip), eig, eene groote galei; een
spaansch zilverschip, groot koopvaardijen oorlogschip enz. om het zilver enz. uit
Amerika te halen; ook het voorste gedeelte
van het schip, waar matrozen en soldaten
hun verblijf hebben ; gaijoenist, m. die
handel drijft door middel van gaijoenen,
in tegenst. met den f1 o t t i s t; galjoot, f.
(it. galeotto), de roeijer, op eene galei; ook
(it. galeotta, fr. galiote), een vaartuig met
éénen mast, klein roeischip, halve galei;
ook een vrachtschip v. 50 tot 300 tonnen;
z. ook bombardeergaijoot ond. bom.
f. Chem.,
zwavellood, loodglans,
glazuurerts.

GALENIST.

GALLIE.

GaIenist m. Med., een aanhanger van
G a 1 ë n U S een' heroemclen oud -griekschen arts ; ook werd eene partij der neden. doopsgezinden, naar haren leeraar
G a I e n u S cl e H a e n, ga1enisten geheeten ; galëniscbe aderlating, cciie tot
flaauw vordens toe gedrevene aderlating;
galenische medicamenten, eenvoudige,
of eenvoudig bereide geneesmiddelen.
Gâlenok, russ. (v. h. eng. gallon gevornid), eene russische wijnmaat,= i we
dro of emmer, bevattende 1,536 ned. kan.
Galeomachie, f. gr. (v gala, kat), de
kattenoorlog; galeomyomachre, f. de katten- en muizenkrijg, een comisch heldendicht v. Theodorus Prodrömus, eene navol
om yo en ac ho. (z.a.).-ginv.debatrch
,

Galerie, galerij, z. gallerij.
Galerne, 1'. fr., een koude noordwestewind.

Galeropie, f. gr. (v. galerds, verlicht, en
ops, oog), Med., het ziekelijke helderzien,
waarbij al de voorwerpen als in eene heldere en deels luisterrijke verrigting omdrijven.
Galet, m. fr. (spr. ghal), steenen van
allerlei gedaante en aard , strandkcijen
kitteisteenen, die door de zee worden aangespoeld; het keistrand zelf ook kristallen,
die daarin soms gevonden worden.
Galétte, fr. of galéta , it. f. eig. eene
vlade, een ronde en platte koek; slechte
vlokzijde, ongesponnen zijdeafval.
Galgânt, m. (v. h. later gr. en lat. galdnga), eene oostindische plant en haren aro
matishen wortel, die een voortreffelij k mid del tee spijsvertering is.
Galiancönen, pl. gr., wanstaltige menschen, met korte armen en kromme beenen.
Galionst, en. iemand, die handel drijft
door middel van galjoenen, g a Ij o e n i s t.
Galimafrée, f. ft., gehakt vleesch met
pepersaus, eene soort van fr i c a s s é e ; verwarde rede, wartaal.
- Galimatias, Ir. of gallimat thias, en.

ontstaan uit een in 't latijn gevoerd pleidooi over eenen haan, waarbij een der advocaten, in plaats van g allus Matthiae
(de haan van Matthias), telkens zede
galli Matthias (de Matthias van dcii haan);
derhalve woordverspreking, wirwar van
woorden, onverstaan baar, verward gesnap,
onzin, brabbeltaal, kramerlatijn.
Galiondschi-aga, en. turk., dc opziener
of bevelhebber der matrozen.
Galipot, m. fr., onzuivere, vaste terpentijn uit liet hout der naaldboomen of kegel
natuurlijke verdam- -dragen,o
ping van zijn oleum essentiäle beroofd.
Galitzensteen, en. witte vitriool of zinkvitriool. zwavelzuur zink.
Galjoen, galjoot enz., z. ond. galei.
Galla, z. gala.
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Galhkta, it., het halen van al de slagen in
het trisctspel door twee der; drie spe
iers; gallatóne, m. de partij, waarbij al de
trekken door één' speler gemaakt worden.
Gallego, rn sp. (spr. gajégo), een Galicii-; van daar: de van Ga!Iicië afwaai
jende noorciwestewind , warme avondwind.
Gallen, pl., kleine gezwellen of blaren
aan de uiterste leden der paarden; de uitwassen aan booinen en planten (inz. v. d.
eikenboom), die hun ontstaan aan insecten verschuldigd zijn; de ongevulde plaatsen in gegoten metaal; gallen, in verwe
rijen: door een afkooksel van galnoten
halen, een galnotenbad geven.
-

Gallerij, f. mid. lat. galeria, it,galla.
ria, fr. galerie; waarsch. van het duitsch

walen, wallen, gaan, van daar roman.

gualler, aller; derhalve in 't algemeen een

gang), Arch., eene lange, smalle kamer,
die zich daardoor van de zaal onderscheidt,
dat zij ten minste driemaal langer dan breed
is; de overdekte gang in een gebouw, tralieofhekkengang; de gang, door welke de ver
schillende vertrekken gemeenschap hebben, z. v. a Corridor; de schilderijzaal of
-gang, vorstelijke verzameling van schilderijen; oneig. eene geschiedenis, een verhaal
enz. waarin veel portretten voorkomen,
beeldengallerij ; Fort., een lange, smalle
gang naar de buitenwerken, mijngang; ook
een onderaardsche gang der bergwerkers;
Mar., liet uitstek of open balcon aan het
achterschip; in schouwburgen: de plaats
boven de loges; de toeschouwers aldaar;
ook wel de wereld, de menschen voor zoo verre zij de daden hunner medemenschen be
oordeelen; gallerij van Rubens, schilderijen, waarin Rubens de geschiedenis van
Maria van Medicis heeft voorgesteld.
Gallert, n. hoogd., z. gelatine.
Galliámbus, en. gr., pl. galliániben of
galliambische verzen, liederen, welke de
Galli, priesters van C y bele, bij hunne
offei-s zongen in eene versmaat , die
uit een' anapicstus en tribrachrs bestond
('..
Gallië. n. (lat. Gallia, f.), Frankrijk;
Galliër , Franschman, oude en nieuwe
Franken; gallicaansch, fransch (alleen van
de kath. kerk van Frankrijk gebruikelijk:.
de gallicaansche kerk, die zich van
de moederkerk alleen door grootere onafhankelijkheid van den pauseljken stoel
onderscheidt); gallicismus, en. een fransch
taaleigen, eigenaardige fr. woordenschikking of uitdrukking, de gebrekkige navolging van zulke zegswijzen in eene andere

'-.- _ -,

taal; gallicomanie of gallomanie, lat-ge.,

de zucht of overdrevene liefde voor al wat
en. een overdrijvend bewonderaar van al het fransche;
gallo-bataafsch , fransch-nedcrlanclsch;

fransch is; gallomaan,
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GALLJMATTHIAS.

gallophilus , m. een franschenvriend
vriend der fransehen.
Gallimatthias, z. galimatias.
gs11ioriismus II. onverschilligheid

omtrent onderscheid in godsdienst (zoo geheeten naar den rom. proconsul G a 11 i o , die
den apostel Paulus tegen dejoden in bescher
ming nam, dewijl men uit Handelingen
XVIIE, 12 en volg. verkeerdelijk opmaakt,
dat bij hem heidendom en jodendom even
veel golden), z. v. a. indifferentis
mus ; gallionIst , ni. een onverschillige
omtrent godsdienstgeloof, i ii d i f f e r e nt Is t ; ook z v. a. g alj o e n i s t (z. ond.
galei).
Gallfsmus , n. de herseri -schedelleer
van Dr. Gall, volgens welke de verstandsaanleg en geestneiging van den
mensch uit de gesteldheid van zijnen
schedel wordt opgemaakt.
Gallitziniet, fl Min., geoxrdeerd ijzerhoudend titanium , op den Spessart
ontdekt door prins Gallitzin.
Gallo, m. eene oostindische munt, ongeveer = 4 if1.
Galloche, f. Fr. (spe. g/tallósj'; it. galbela, verwant met het lat. caliga broos,
halve laars; v. a. van Ii. lat. gallica, scil.
sola ofcrepida, gallisch schoeisel); oorspr.
houten schoenen , klompen; gew. overschoenen.
Gallomaan, gallomanie, z. oud. Gallie.

Gallon , n i. eene engeTsehe inhoudsmaat, naar de jongste wetsbepaling omtrent 4,54346 ned. kan; hij is verdeeld
in 4 quarters en 8 pints; een peek
heeft 2, een bushel 8 gallons.
-

Gallophilus, z. oud. Gallië.
Galmei, z. kalamijn.
Galnoten. pl., kkine knobbels,

als uitwassen inz. op vele eikensoorten, ontstaan
door een insect (cyrips quercus folII)
en waarvan men zieh tot zwart en bruin
verwen, alsook tot het maken van den gewonen schrijfinkt bedient.
Galon F. Fr., een lintvormig weefsel
van goud of zilver, goud- of zilverboordsel,
eene tres; galonneren, met zulk hoordsel
beleggen, omzoomen.
Galop, m. (fr. galop, it. galoppo; waarseh. oorspr. duitseli v. loopen, got1]. luaupan), de springloop, snehid, snelste ren
van een paard; galopéren, met sprongen
loopeis of rijden, rennen, voortjagen; galopáde, F. een zeer snelle dans, springdans;
gabopin, m. (spr. —ping) , een loop-,
keuken- , postjongen, boodschapper te
paard; ook voorheen z. v. a. ordonnantic
eenen generaal.
-oficerhj
Gaboubet , n. Fr. (spr. glualoebè) Muz.,
een klein fluitje met 3 gaten, zeer gemeen in Provenee, trommelfluitje.
Galvanismus, fl. de leer van Galva1.

n i, galvanisehe prikkel, spierprikkel, metaalprikkel op spieren en zenuwen, eene
soort van electrieiteit, die zich enkel door
de eigene wijze harer opwekking van de gewone ebeetriciteit onderscheidt , de door
professor Galvani in 1791 te Ilologne
ontdekte (door hem verkeerdelijk zoo geheetene) dierlijlie eleetrieiteit of aanrakings-electrieiteit, die zich zonder wrijving
vertoont, wanneer men een aantal platen
van twee verschillende metalen, b. v. zink
en koper, beurt om beurt, met bevoehtigde
bladen van bordpapier, lappen laken enz.
daartussehen, over elkander legt enz. ; zulk
een, door Volta veel verbeterd, zamen
stel heet ook eene V o 1 t a s c h e k o 1 o m of
b a t t e r ij ; galvánisch , het galvanismu
of den metaalprikkel betreffende; galvaniséren (s = z), een ligeliaain in den toestand brengen, dat het die electrische versciuijnselen toont en gewaar wordt; galva
donésmus, n. eenwerktuig oftoestel, dienende om verstikten en verdronkenen weder in liet leven te roepen; galvanométer,
m. of galvanoscoop n. een werktuig om
de kracht v. de werkingen der galvanisehe
kolom te meten ; galvanographie, F. de
aanwending van den galvanisehen stroom
tot het etsen van platen; ook de methode
van K b e 11 om op metaalplaten met eene
eenigzins lijvige en verheven staande verw
te schilderen en dan de plaat galvanoplastiseh te eopiéren, waardoor nico eene plaat
verkrijgt, die de teekening verdiept vertoont, en dus verder kan afgedrukt worden;
-

galvanomagnetismus , n. de

verbinding

der gabvanische en magnetische uitwerkselen; galvanoplastiek, F. eene door Jac o1) i te Petersburg omstreeks 1836 uitgevondene handelwijs, om op den galvanisehen
weg oplossingen van metaalzout zoodanig
te ontbinden, dat zich het metaal aan den
negatieven pool of een daarmede verbonden
geleidend vlak vast en zanienhangend afzet; men verkrijgt door die verrigting afdrukken of vormen van eenig voorwerp,
dat met den negatieven pool is verbon
of
men wendt haar aan tot verden, wel
gulden, verzilveren
Gam, eene perz. lengtemaat van 3
schreden.
GamalTel, hebr. mansn. : Gods vergelder.
Gamaches, z. camaches.

Gamánder, m. (verdorven uit Ii. lat.
chamaedrys , gr. chamaclrys , . i. eig.
aardeik), een plantengeslaeht, 'waartoe het
siagkruid, kattekruid enz. behooren.
Gaunbáde, f. fr. (v. h. it. gamba = Le.
janibe, been), een luchtsprong, vreugdesprong, kindersprong, hokkespiong, kromme sprong; rasch besluit ; gambacléren
kromme sprongen maken ; allerlei dolle
streken uitvoeren; gambaron, m. iemand,
die dikke, geheelronde beenen heeft, bijd

GAMEIINIA.

GARANT.

naam v. Robert, hertog van Normandije;
gambe, f. it. (viola di gamba), de knieviool, de basviool, die men met de knieën
vasthoudt, z. V. a. violoncel; gambist, M.
een gambespeler; gambétte, f. een naar
den kievit gelijkende (langbeenige) vogel
van Europa en Afrika ; gambit , m. fr.

peesknoop; Chir., een hard pijnloos gezwel
van de grootte eener hazelnoot, overbeen;
ganglia 4imphaUca , watervaatklieren,
watervaatknoopen; ganglia nervösa, pees
knoopen.
Gangrama . f. gr. (gangraina), Med.,
het heetvuur, eene onvolkomene of gedeeltelijke versterving ; gangroenescéntie, f.
nw lat., de overgang tot heetvuur; gan'
gra3néren , door heetvuur aangetast worden: gangrneus, heetvuurachtig.
Ganivet, n. fr. (spr. gitaniwé; vgl. liet
sp. caiiivete, fr. canif, pennemes; v. h. lat.
canna, sp. caiia, riet, wegens het rieten
heft), het snijmesje der wondheelers.
Ganjawas, pl., kleine turksche vaartui-

(waarsch. v, h. it. dare ii gambetto, d. i.

iemand een beentje zetten, arglistig met
hem te werk gaan), een misleidende zet in
het schaakspel door middel van een' voor
den raadsheer staanden looper of pion

(den gambitlooper).
Gamehnia, gaminahuja, ook gamah,
gamaheu, benamingen, onder welke eene

soort van speksteen (ook de onyx) voorkomt, die, met figuren besneden, bij de Indianen tot amulet diende (de woorden Cam al e U, C a m é e [z. a.] zijn van deze afgeleid).
0, ame1ön, m. gr. (v. gamein, trouwen),
de 'ide maand van het oude attisehe jaar
van 10 jan. tot 6 febr., waarin de meeste
huwelijken gesloten werden; men riep dan
inz. Jupiter en Juno onder den naam
van GameiXus en Gamella, als huwelijksstichters aan.
Gametrie, z. gematrie.
Gamin, m. fr. (spr. gliaméng), loopjongen, keukenjongen, straatjongen.
Gamma, n. gr., naam der letter G ( T, y);
benaming van het oude toonstelsel van
Guido, omdat het met G begon; van daar
gamma, f. fr.,Muz., de toonschaal, toonladder, z. scala; ook N. H., een nachtvlin
der met eene gouden grieksche G op eiken
bovenvleugel.
Gammaro li th , m. mid. lat.-gr. (v. h.
mid, lat. gammárus, gambarus, it. gam
bero, kreeft) , de krecftsteen ; gammarologie, t. de kreeftkunde, leer van de kreeften en in 't algemeen van de schaaldieren.
gamogástrisch , gr. (v. gdmos , bruiloft, huwelijk) , met vele zamenhangende eijerstokken ; gamologie , f. gr. eene
verhandeling over het huwelijk); gamono
nile, 1. de kennis derhuweljkswetten; gamopetálisch, met zamenhangende bloembladeren; gamosepálisch, met zamenhangende kelkdeelen; gamostlisch, met veelvoudige stijltjes.
Ganache, f. fr. (spr. ghandsj', it. ganascYa; v. h. lat. gena, wang?), het onderste
kakebeen van een paard; ook een domkop;
ganachie, f. en ganachIsmus, n. de domheid, stompzinnigheid.
Ganeönen, pl. lat. (ganeönes, v. h. sing.
ganëo), zwelgers, brassers, doorbrengers.
ganérefl, z. gano.
Ganésa, m. m d. Myth., de god der wijsheid , zoon van Siva en P a r v a t i ; hij

wordt voorgesteld als een kort dik man met
een oiifantshoofd en vier handen.
Ganglon, n. gr., pl. gangben; Anat.,
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gen.
gano, fr. (oorspr. misschien het sp. gano,
ik win, ganar, winnen), in 't ornberspel:
laat den slag loopen; ganéren, den slag
laten loopen.
Gant, m. hoogd. (mid. lat. inquantum,
incantum, fr. encan, v. h. lat. quanti, hoe
duur; v. a. van het lat. incantãre, wegens het
opentlijk uitroepen), de openbare verkoop
aan den meesthiedende , verkooping bij op
bod, veiling inz. bij onvermogen van betaling eens schuiclenaars (concours), z. v. a.
auctie; ganten, openbaar bij opbod verkoo
pen, veilen.
Gantan, n. gewigt en maat in 0. Indië,
inz. op Java voor peper gebruikelijk, doende 3 oude ofomtrent 1 ned. poriden; niet
te verwarren met een ganting dat inz. voor
rijst dient en ongeveer met 7 ned. 1Ponden
overeen komt.
Gantelet, m. fr. (spr. ghangt'l) , een
strijdhandschoen; Chir., een zwachtel, die
de gansche hand omwikkelt, pautserhand'
schoen.
Ganymdes, m. gr. Myth., een zoon van
Tros, koning van Troje, een zeer schoon
jongeling, door Zeus of Jupiter in de gedaante van eenen adelaar ontvoerd en diens
lieveling en schenker; een schandjongen.
Ganzas, m. eene rekenmunt in Pegu van
tin en koper, omtrent = 8 centen.
Garamantiet, m. de oude naam van den
agaat.
garan age, f. fr. (spr. g/iarangsdazj');
v. garance, meekrap), het verwen met meekrap; garancéren, met meekrap verwen,
ç

krapperi.
Garant, m. fr. (spr. gliardng; oorspr.
guarant, uit het duitsch w a h r e n, w a a r

b o r g e n), de borg, waarborg , goedspreker, die zich verantwoordelijk stelt voor de
daad van een ander of van zich-zelven; garántie, f. de waarborg, borgstelling, borgtogt, verzekering, goedspreking, vrijwa
ring; garantéren, doorgaans garandéren,
borg bljven,borgtogt stellen, waarborgen,
voor iets instaan, goedspreken; garantis
mus , n. het waarborgslelsel , een door
48

GAiÂS.

GARNEREN.

F o u r r i e r voorgeslagen grondslag van
taatsinrigting.
Garas, garras (uit het duitsch groschen,
ontstaan) , hongaarsch voor groschen,

f. de klerkamer, klerkas ; de gezament
lijkc kleederen ; aan boven de kamer der
bedienden en de gezamentlijke dienstbo
den; de kleedkamer bij een toonecl ; gar-

groot.

derobier, ni. (spr. —robjé), garderobière,
hij ofzij, die het opzigt heeft over denklee
dervoorraad hij tooneelen enz.; gardevue
( spr. - wit'), een' oogenscherm , lichtscherm.
gare! Ir. (spr.ghdar'), voor a (gezien) l
ruim baan ! berg u! buk ! enz.
Gargalismus, n. gr. Med., het kittelen,
inz. bet tegennatuurlijke.
gargariséren , gr. (gargaridzeïn), gorgelen ; gargarIsma , n. liet gorgelwater;

3'18

Garavelen pl., z. v. a. caravellen
(z. a.).
Garbelage, f. fr, (spy. —ldazj) , Mere.,

in Frankrijk eene belasting op koopwaren,
inz. op goederen, die uit Marseille naar de
Levant worden gezonden.
Garbo, rn it. en sp., aanvalligheid, sierlijkheid; con garbo, bevallig, sierlijk.
Garce, f. fr. (spr. ghars'), eene liederlijke deem , hoer ; ook eene maat en gevigt, z. garse ; garçon m. (spr. gharsong), een vrijgezel, ongehuwd man, vrijer,
knaap, jongen; ook oppasser, bediende in
een koffijhuis, logement enz., jan; garçon
de boutique (spr. —boetleic'), de winkelbediende; en garçon (spr. aug—) leven,

ongehuwd, als vrijgezel leven; garçon
iè re, f. (spr. g/tarsonjr'), eenjong, ligtzinnig meisje, allemansvriendin; garçon
met schandjongens gemeenschap-nérefl,
hebben.
Garde, f. fr. (it. guardia , oorspr. uit

het duitsch warta, wacht), de wachter; de
wacht, inz. de lijfwacht van eenen regent,
de beroemde lijfwacht van Napoleon, onderscheiden in oude en jonge garde, gevormd voor en na den slag bij Moscou ; in
ruimer beteekenis : uitgelezene manschap
van allerlei wapen als afzonderlijke legerafdeeling ; garde d cheval (spr. ghard' a
.cj'wal), ruiterwacht; garde du corps (spr.
kor), de lijfwacht; corps de garde,
z. corps ; gardiaan, z. ond. guardTa;
gardist, m. lijfwachter, man van de garde;
gardéren, fr. (garder), bewaken, beschut-

ten, beschermen, dekken, hoeden, wachten,
bewaren, behouden; prenez garde, wacht
U, wees op uwe hoede, wees voorzigtig;
gardez (spr. gharde), pas op! neem in acht
b. v. la reine, de koningin in 't schaakspel; gardez-vous (spr. -woe), wacht ii!
garde boutique, f. (spr. —boetiek'), winkelwacht, d. i. verlegen waar; gardechamptre, m. (spr. —sjangpétr'), veldwachter,
toeziener op overtredingen vanagt en visscherij, koddebeijer ; gardechasse, in. (spr.
- sjds.'), een jagttoeziener, koddebeijer;
gardec6te , m. een kustbewaarder, kustwachter; gardefeu , m. een vuurscherm,
ijzeren hek aan den haard; gardefou, m.

(spr. —foe) leuning aan bruggen, grachten enz. ; gardemagasin , m. (spr. maghazéng), magazijnmeester.-, gardemanche, m. (spr. —mdnzj'), overmouw, morsmouw; gardemanger, m. (spr. —mangijé), de spijskarner, etenskas, spinde; garderneuble, a. de huisraadkamer; gardenappe, m. wat het tafellaken beveiligt,
een sc h otelring, stroobord enz.; garderobe,

gargarismus, ii. of gargarisãtie, f. Med.,

de gorge li ng, het gorgelen.
Gargóte , f. fr. (spr. gltargliött') , de
gaarkeuken, het spijshuis ; ook een slecht
kostliuis ; gargotéren, in eene gaarkeuken eten ; gargotage, f. (spr. g/zargltotdazj'), de onzindelijke pot slecht toebereide maaltijd ; poespas ; gargotier ,
( spr. gharglwtjé), een gaarkok, gaarkeu-

kenhouder.

Gargouille , f. fr. (spr. gharghoeilj';

gargouiller, plassen, morsen), de waterspuwer , een karikatuurkop, die bij fonteinen het water uitwerpt ; de leeuwen-.
of drakenkop aan dakgoten.
Gargousse, f. fr. (spr.g/iarghdess'), Mil.,
de kardoes , stukpatroon , de omwikkelde
lading kruid voor een kanon.
Gari , a. eene rekenmunt in 0. Indië,
= 4000 ropijen.
Garine of kerniet , n. een arab. gewigt, = 3 onsen.
Garmond of garamond, n. eene soort
van drukietters tusschen d e s s e n di nan
en g alj a r d (z. drukletters), zoo geheeten naar den lettergieter Claude Garamo n d, gestorven te Parijs 1561.
garnéren , fr. (garnir, it, guarnre ; v. h.
duitsch wa hren, ware n), voorzien, uitrusten , omzoomen , omzetten , beleggen;
overtrekken, voeren, stofféren ; optooijen,
met het vereischte toebehooren opschikken ; Mar. , den scheepsbodem met eene
onderlaag voorzien ; ook optakelen ; garnering of garnituur, fr. (garniture), al
wat dient on-i iets volledig te maken en te
versieren, op te schikken, te stofferen, het
toebehooren , de omzetting; garnituur
eener kamer : al hare meubelen, kleeden,
gordijnen enz.; garnituur van een bed:
matras , peuluw, deken , gordijnen , enz.;
bet beslag , b. v. van een' rotting ; ook een
volledig stel van onderscheidene bijeen behoorende dingen . b. v. van kanten, porse1cm , diamanten enz. ; garnisair , m. ft.
( spr. g/tarnizér'), een soldaat als dwangin
legen ng bij achterstallige belastingschuldigen ; garnizoen , f. (fr. garnison), de
bezetting van troepen, die in eene stad, inz.
V.

GASTEflALGIE.

GARNEZ
in eene vesting, gelegerd is ; ook de plaatszelve van het garnizoen, inz. vestingeil ; de
standplaats v. troepen ; garnizoensdienst,

die dienst, welke geen zuiver militair doel
heeft, maar meer met policie in verband
staat, zooals de wacht- en patrouilledienst;
garnizonéren, in bezetting leggen.
Garnez , ni. (poolsch garnec of gar

niec, pl. garcy ,, d. i. eig. kookpot), eene
t s c hetpools. en russ. inhoudsmaat, =
werik , te Petersburg = 3,2770 5 te
Warschau = 4 kop of kan.
-j
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voe ing , ook de eigene uitspraak der Gasg

coiijers ; gascógnisch, gascónisch, grootsprekend, pogchend, snorkend; gasconná-

de , grootspraak, wirtdbrekerij , snoeverij
enz. ; gasconnéren, snoeven , liegen; een
gasconjische tongval hebben.
Gaselen, z. ghasel ; gasificatie, gasometer enz., z. ond. gas.

Gassa, gassal, eene rekenmunt te Gambron of Bender-Abassi aan de perz. golf, =
'r m a m o u d i of ongeveer 2 centen.
Gassätie, f. hoogd.
(gassation ; van

straat) , een muzijkstuk, inz. voor
blaasinstrumenten, om bij nachtmuzijk op
straat uit te voeren ; gassatim gaan, iron.
uitdrukking der duitsche studenten voor
langs straat loopen, rondslenteren.
Gassendismus , n. het wijsgeerig stelsel van Gasséndi in liet begin der l6de
eeuw.
Gasteralgie , f. gr. (van gastër , gen.
gastros , buik, maag) , Med. , de maagen buikpijn ; gasterànax of gastrmnax,
m. de verteringswerkzaamheid der maag;
gasteremphráxis, F. de overvulling der
maag, verstopping der maagvaten ; gastrepátisch , maag en lever te gelijk betreffende; gastricismus, n. de geneeskunseband).
Garzette, f. fr. (spr. gharzett'), z. v. a. dige stelling, volgens welke de meeste
ziekten uit de maag voortspruiten: ook
aigrette.
de gastrische (z. a.) koortsen; gastriGas, n. (fr. gaz, waarsch. van duitschen
oorsprong en verwant met gest, ges- bog, ni. een buikspreker; gastrilogie, f.
t i n g ; het eerst door vanH ei ni o n t dc buiksprekerij ; gastrimárg, m. een veel(gest. 1644) gebezigd voor den damp, die vraat, slemper; gastrimargie, f. de vraatuit gestende vloeistoffen opstijgt), lucht, zucht; gástrisch, wat liet onderlijf betreft, tot de maag behoort, b. v. cciie g asluchtsoort, luchtstof, luchtgeest, luchtvor
mige vloeistof, elke onzigtbare, blijvend trische ziekte, eene maag of onderveerkrachtige vloeistof; atmosphoerisch lijfsziekte , uit onzuiverheden in de eerste
gas, gewone lucht; zuepbitisch gas (zie wegen geboren, eene maagkwaal; gastri~
ook mephitis), eene voor de inademing on- cus liquor, het maagsap; gastrsrnus, n.
geschikte, verstikkende, doodelijke lucht, de overvulling der maag; ook uitwerpselen;
gastritis, f. de maagontsteking; gastrostiklucht; phlogfstisch of gephiogisti
cële , f. de maagbreuk; gastrocoIich,
seerd gas, bedorven, onzuivere lucht, stik
stoflucht, stiklucht; gedephiogistiseerd tusschen de maag en den karteldarrn liggende ; gastroduodenaal, wat tnsschen de
gas, van brandstof bevrijde lucht, zuivere
lucht, levenslucht, zuurstoflucht; gasifi- maas en den twaaifvingerigen darm ligt,
wat die beiden betreft; • gastrodynre , f.
ctie, f. luchtvorming, luchtontwikkeling;
gr., maag- of buikpijn, maagkramp ; gasgasochemie, f. de chemische behandeling
der gassen ; gasométer, m. een luchtsoort- trohysterotome, i:. de keizersnede; gasmeter; ook de groote ontvangbak of ijzeren trolâter , M. een buikdienaar; gastrolakist (20000 tot 30000 kub. voeten groot) trie f. ook gastromanie, f. de buikdienst,
voor het brandbare gas in de gasstokerij; overdrevene zorg voor den buik of de lignog verstaat men door gasmeter bepaalde- chaamsverpleging , verlekkerdheid, zwellijk het kastje, waardoor het verbruik van gerij ; gastro1inaa1, de maag en dc milt
het gas, ter verlichting van ieder huis in betreffende; gastrolith, rn een maagsteen;
het bijzonder, wordt gecontroleerd of aan- gastrolithiäsis, f maagpijn, door steenen
gegeven ; gasopyron, n. een luchtuur- in (lat ingewand veroorzaakt; maagsteenziekte; gastromalacie, £ de maagverweetuig , werktuig om gas te ontwikkelen
king ; gastromantre, f. het buikwaarzeg z. V. a taohypyron (z. a.).
gen, hij de ude Grieken eene soort van
Gascon , fr. (spr. ghaskóng) , of Gasconjer, Gascogner ,, m. een bewoner der waarzeggen uit de figuren van wijdbuikige,
provincie Gascogne in Frankrijk, die voor met water gevulde en door lichten omge
grootsprekers en praalhanzen doorgaan; vene glazen; gastromcus , m. alvleesch
gasconismus, 0. Gram., de verkeerde woord- gastronoom, m. een kunstkok, kok voor
gazse,

Garniec, z. garnez.
Garrote , sp. of garrot,

fr. rn een koevel, korte kneppel, inz. als strafwerktuig
tot verworgen van misdadigers; pakstok;
garrottéren, fr., knevelen, sterk binden;
garrotteurs , pl., knevelaars, roovers , die
de menschen knevelen.
Garse, garsa, garce, f. de gewigts eenheid in een gedeelte van 0. Indië, te
Madras = 4534,44 ned. ponden; ook eene
inhoudsmaat voor dr9oge waren, te Madras
= 4916,97 kop, te Pondichery = 366 5 36
kop.
Garter -orde, f. de eng. orde van den
kouseband (v. h. eng. woord garter, kou-

-
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lekkerbekken ; een lekkerbek, smulbr oér ;
gastronomie , f. de verfijnde kookkunst,
de kennis van lekker eten en drinken,
lekkerbekkerij ; gastropathie, f. het maag lijden ; gastrophilus, m. een buikvriend,
smulpaap, slemper, brasser; gastropódes,

voormalig ital. nieuwsblad); ook de leem
men ornkleeding of het foedraal , waarin
het porselein gebrand wordt; gazetier,
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pl. N. H., buikvoeters , buikkruipers, op den
buik kruipende wormen of slijmdieren ;
gastrorrhagie, f. de bloedbraking uit de
maag ; gastr ®sis , f. elke maagziekte; gastroscopie, f. de onderzoeking v. h. onderlijf; gastrotomie, f. de buikopening, buik
opensnijden v. h. onderlijf. -sned,ht
gasteréren , nederd. met bastaard-uitgang ; onthalen, een gastmaal geven, eene
smulpartij houden, goede sier maken.
Gatemetier , n. fr. (spr. g/taat'inetj e ;
V. grzter, bederven, en metier, z. a.), een
handwerksbederver , loonbederver , beun -

haas; knoeijer.
gauche, fr. (spr. gkoosj' ), links, scheef,
onhandig, verkeerd, ongeschikt ; gaucheti e l £ een linksch, onhandig, onbeholpen gedrag, lompheid, ongeschiktheid.
Gauchos , pl. , de bewoners der landschappen aan den PIatastroom in Z. Amerika , die zich uitsluitend met de veeteelt
bezig houden.
gaudéren (lat. gaudëre), zich verheugen , verlustigen ; gaudedmus , laat ons
vrolijk zijn , het aanvangswoord en daarom
ook de benaming van een oud studenten.
lied : het gaudeámus ; gaudium, n. eene

vreugde, verlustiging, pret.
Gauer , gaueren , 1. geberen.
gaufreren (spr. ghofr—), fr. (gaufrer,

van gaufre, wafel), Manui, niet een warm
ijzer of anderen vorm figuren op eene stof
drukken ; stoffen wateren.
Gausápurn, n. lat., eene dikke, ruige
wollenstof, en een daarvan vervaardigd
kleed, dat de romeinsche vrouwen in den
winter droegen.
Gavette, f. fr., verguld zilverdraad tot
gouddraad trekken.
Gavial, m. oostind., eene soort van kro
-kodiln0.
Indië.
Gavotte , f. fr., een kleine vrolijke dans
Cl) de daarbij behoorende rnuzijk (oorspr.
dans der Ga v o t s, bergbewoners van het
kleine landschap G a p in het fr. departement der Opper -Al pen.

m. (spr. ghazetjé), de nieuwsbladschrijver. courantier ; ook nieuwsventer.
Gazorneter , gazopyrion , z. and gas.
Gazon, m. fr. (spr. ghazóng; van liet
duitsch waxen, oudd. wasp, zode), de zode,
graszode, het grasperk; gazonnéren, met
zoden beleggen.
Gazophylacium, n. gr., de schatkamer,
z. v. a. erarium; in de middeleeuwen de
bewaarplaats der o b l a t i ë n (z. a.) in de
kerken.
Ge , je , eene lengtemaat in liet mongoolsche rijk, = 2,3 a 24 ned. ellen.
Gea, z. Gina.

G ebelis , pl., uitgelezene turksche troepen ; ook chinesche tabak.
Geberen , gueberen , pl. (pers. cdabr,

eig. eerloozen), naam door de muzelmannen gegeven aan het overschot der oude
volgelin,, en van Zoroaster's leer in het
eigen tlijke Perzië , vuuraanbidders ; ook
priesters der vuuraanbidders, magiërs ; bij
de muhamedanen in ruimer' zin voor ongeloovir en, dwaalleerbelijders.
Gecko , m. eene zeer vergiftige hagedis in Egypte en 0. Indië.
Gedal, turk., oorlog op den weg Gods,
d. i. tegen de ongeloovigen.
Gedang, in. eene oostindische inlhoudsmaat, inz. voor peper, omtrent = 4 pond.
Gedekli, pl. turk., des sultans eérewacht
te paard.
Gedrosia, pl., groote, geheel onvruclitbare zout- en zandvlakten of steppen in
Azië.
Geest , geestland , hoog liggend, zandig, onvruchtbaar land.
G efon , f. noord. i%lytli., cene strenge,
maagdelijke godin, de Diana der Scandinaviërs, welke alle vrouwen opneemt, die
als maagd sterven.
Gehenna, n. hebr., de bel, hellepoel,
het verblijf der doemelingen.
Geira, f. eene landmaat in Portugal,
57,8160 vierk. roeden.
Geïstiek, f. gr. (v. gé, aarde), de aardkunde, natuurleer der aarde.
Gelander-baschi, m. de

bevelhebber

der lijfwacht van den koning van Perzië.

Gazana, gazava, casava, f. Bene oost -

Gelasius, gr. (van gelán, lachen),

indische zilveren rekenmunt, =1 gl. 20 ct.
a 1 f 1. 30 ct. courant.
Gazelle, f. (arab. g aráb), cene herte
-geit,nzrslakvu
het ree
;elijkend dier van het gesla ht der anti1lopen. bij de oosterlingen e en beeld van

mans- en vrouwenn.: de vrolijke , lagchende ; gelásrnus , n. het lagclien, inz.
het kramp- of stuipachtig lagehen, zieke -

vrouwelijke schoonheid.
Gazette , f. fr. , de c o u rant, het
nieuwsblad (zoo genoemd naar eene kleine
llorentijnsche kopermunt g a z e t t a, ter
waarde van 4 centen, als de p ijs van een

lijk, s a r d o n is c h lagchen ; gelascopie, f.

het onderzoek en de beschouwing van liet
lagclien , om daaruit het karakter op te
maken.

fr. (spr. zjelatíen'; van
lat. geláre, bevriezen), Chem., geleistof, een slijmi8 vocht, door koking uit
Gelatine, f.

geler,

celweefsel, huiden, pezen enz., getrokken,
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aat

bij verkoeling eene lillende massa of

gelei wordt en hij het droog worden overgaat tot eene harde, brosse, kleur-, reuken smakelooze zelfstandigheid; gelati
neus , geleiachtig; gelatiniséren (s =
zich tot geleistof laten brengen , gelei
worden ; gelee, f. fr. (spr. zjele', hoogd.
gdllerte of gallert), gelei , het slijmig
verdikt, gestremd of gestold sap v. dierlijke
of plantenstoffen.
Gelbum of Gelfum , H. lat. een
riet uit Hongarije , eene soort van marcassiet of bismuth; ook de steen der wijzen.
Gelding, m. eng., een engeisch gesne
den paard , ruin , soort van hardlooper;
ook het ruinen.
Ge1donn , pl nw lat., geldinzamelingen, collecten.
Gelsoinmne, it. (spr. clzjels—), eene karakterrol in de ital. pantomime en operabuffa, de karikatuur van een ital. d a n d y.
Gemara, z. ond. talmud.
Gematrie, gametrie, f. eene kabbalistische, mathematische verklaring van de
woorden der h. schrift, waarbij de letters
als getallen worden aangenomen; gemátrisch , wat tot die zoogenaamde wetenschap behoort.
Gember , f. (oudt. ook gltençjber, gin
gebar, gr. dzingibris, lat. zingiber, uit
het indisch sringawêra, d. i. hoornvormig,
V. sringa, hoorn, en wéra, gedaante), de
kruidige wortel van een oostind. gewas.
Gemélleu , pl. lat. (gemelli) , tweelingen; gemelliflôrisch, met paarswijze staande bloemen; geinelliparisch , tweelingen
barend.
Gemind, n. eene trolsche lengtemaat,
iets kleiner dan 2 palm.
geminéren, lat. (gerninare), verdubbelen , tweevoudig maken; geminatie, f. de
verdubbeling; gemenifloriseb, z. v. a. ge-

melliflorisch.
Gemr,ien, pl.

lat. (v. gemma, eig., knop,
uitbotsel in nw lat. steenzout), edelge
edelgesteenten, inz. gesnedene steenen, ringsteenen ; gemmascéren , knoppen krijgen;
gemmãtie , f. nw

lat. (v. gemmãre, uit-

botten, knoppen krijgen) , Bot., het uitloopen der knoppen, het knoppen der gewassen; de tijd daarvan; gemmescéren,
tot een' edelsteen worden; gemmiférisch,
edeisteenen bevattende; gemmificatie, f.
de ontwikkeling der knoppen; gemmiflórisch met in knoppen beslotene blocmen; gemmiparie , f. de voortbrenging
door knoppen.
Gendarme, m., pl. gendarmes , ook
gens d'armes , fr. (spr. zjangddrm'), eig.

wapenmannen ; gewapende landruiters ter
handhaving van de openbare veiligheid,
oliciesoldaten; gendarmerie, f. de vei
gheids-ruiterij , policiewacht, de bende
der gendarmes.

f

Gêne, f. fr. (spr. zjein' ; naar men wil
uit liet hebr. gehenna , hel, pijniging?),
eig. de pijn, marteling, foltering, kwelling;
gemeenlijk, de dwang, de belemmering der
maatschappelijke welvoegelijkheid; ge
n
ren , dwingen, bezwaren, lastig vallen,
drukken, persen, spannen, beperken of insluiten ; zich generen, zich dwang aandoen, zich een klein ongemak opleggen,
getroosten ; geneer je niet, doe of ge
t' huis waart; ook iron. tot iemand, die zich
te vrijpostig gedraagt ; genant, belemmerend. hinderlijk, lastig, bezwarend, moei
jelijk; als nederd. woord beteekent genant
een naamgenoot.
Genealogie , f. gr. (v. gene'ä, geslacht,
nakomelingschap), de leer, wetenschap der
geslachten , der geslachtsopvolging, geslachtkunde, geslacht.rekenkunde, stamregister, geslachtre8ister, afstamming, geslachtafleiding, stamboom; genealoog, genealogst, m. ccii geslachtkundige , geslachtvorscher ,- geslachtbeschrjver, stamboommaker ; genealogisch, geslaclitrekenkundig, naar den stamboom; genealoische lijst; geslachtiijst ; genearch, m.g
het hoofd van eenen stam, de stamvader.
generaal, lat. (generalis, v. genus, geslacht), het geslacht betreffende of bevattende (in tegenst. van speciaal), algemeen, algemeen geldig, hoofdzakelijk;
wat alles bevat, of zich over allen of een
groot getal uitstrekt , in zamenstellingen:
opper- of hoofd- enz. b. v. generaalinten dant, auditeur-generaal enz.;
en gene'ral, fr (spr. ang zjenerdl). in het
algemeen, over 't geheel; zoo ook ge'niralement (spr. zjeneraal'mdng), of lat. generali'ter en generãtim; generaal, m. fr.
( ge'neral), een veldheer, heirvoerder; het
hoofd of de superieur eener geestelijke
orde ; ook eene schelp v. h. kegelgeslacht;
generaal -bas, in. de hoofd- of grondbas,
de grondstem van een muzijkstuk met de
reeksen van al de accoorden , waaruit de
harmonie van het stuk bestaat; generale
kaart, de kaart van een geheel werelddeel,
algemeene kaart; generale marsch in.
het opbreken en optrekken van een geheel
leger , b. v. tot een' veldslag; generale
pachters , eertijds in Frankrijk de leden
eener vereeniging, die zekere regten, b. v.
het zout- en tabaksmonopolie, voor eigene
rekening inden en den staat daarvoor eene
jaarlijksche som betaalden; generaal pardon , n. de door den staat uitgesprokene
algemeene kwijtschelding van straf wegens
een zeker vergrijp ; generale staf, Ia. de
hoogere bevelvoerende officieren van een
regiment; generaal vicarus, us. de plaatsvervanger van een' bisschop ; generalaat,
n. nw lat., de veldheerswaardigheid, het
opperbevelhebberschap , het opperbevel;
de waardigheid van een geestelijk orde1
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hoofd; generaliséren , nw lat., algemeen
maken; generalisatie, 1. de algerneenma
king; generalissimus, rn de eerste bevelhebber eener armee, heirvorst; genera1issme 5 f. bij bloemisten: eene varieteit van
den hyacinth; generalisten, pl., christe
nen , die tot geene der bestaande godsdienstpartijen willen gerekend worden
generaliteit, f. 1) de algemeenheid, eijenschap des geslaclits , in tegenst. van
specialiteit; 2) de gezarnentlijkeheir
voerders , de raad der veldheeren ; 3) dc
algemeene staten van een land.
genereren, lat. (generare) telen, voortbrengen , verwekken, maken; generatie,
L de teling, voortteling, voortbrenging, het
ontstaan; dc afstamming. de stam, het
geslacht, menschengeslacht de nakome
lingschap ; de gelijktijdig levende menschen, mcnschenleeftijcl , de dooreen genomen ouderdom, die de menschen bereiken en dien men op 33 jaren schat;
TheoL, de wijze, waarop de Zoon van den
Vader uitgaat; generatio aequivöca, f. eig.
eene dubbelzinnige voortteling; N. II., de
voortplanting zonder zaad of vruchtkiem;
generatief, nw lat., telend, voortbrengend;
generator, rn. lat., de teler, voortbrenger,
vader; de stoommaker, een ketel hij stoommachines.
genereus (spr. g = zj), fr. (ge'nereux,
V. h. lat. generösus), edelmoedig, edelden
kend, grootmoedig , mild; generositeit, 1'.
of generosité, f. de edelmoedigheid, grootmoedigheid, milddadigheid, groothartigheid, onbaatzuchtigheid; generóso, it. (spr.
dijenerózo), Muz., edel, deftig yoor te dragen.
Generificãtie , f. nw lat., vorming van
nieuwe geslachtsbegrippen; terugvoering
van soorten op geslachten.
genhris commüns enz., z. ond. genus;
genérisch, nw lat., tot het geslacht behoo
, aan een geslacht eigen, b. v. het-rend
genérisch onderscheid , geslachtsonderscheid.
Gensis, f. gr., het ontstaan, de wording,
voortbrenging; het eerste boek v. Mozes: de
genesimantie, f.
scheppingsgeschiedenis;
ij
geboortewigchelarj, d. i. de voorspelling der
lotgevallen van eenen mensch uit bijzondere omstandigheden bij Zijne geboorte;
genesiologie , f. de voortbrengingsleer;
genésisch, de voortteling betreffende ; genétisch, bet ontstaan of den oorsprong
en dc ontwikkeling v. iets betreffende, opsporende of verklarende, wording- of oorsprongverklarend ; genetische kracht,
voortbrengingskraeht ; genetische metho
de, f. die manier, welke den gang der vorming en ontwikkeling van cene Zaak
aangeeft en inzigt verleent omtrent haar
ontstaan; genetische verklaring , zulk
eene, die niet slechts dekenmerken eener

zaak, maar ook haar ontstaan leert ken
nen.
Genet, rn fr. (spr. zjen), een kleine,
wel geëvenredigde hengst, spaansch paardje, kiepper.
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Genethliàcon of genethliacuzn,'n. gr.

( v. genéthl'ios, tot de geboorte behoorende,

geboortedag), een gedicht op den geboortedag, wiegezang; genethliacus of genetbli
oloog, in. een waarZegger uit het geboorteuur ; genethliologie , f. de voorspelling,
waarzeggerij uit het geboorteuur. het planeetlezen, horoscoop trekken ; Genetcllis,
f. de beschermgodin bij het baren (Venus);
genetylldes, pl., gezellinnen van Venus
als beschermster der voortteling.
genetisch, z. end. genesis.
Genette, f. fr. (spr. zjenétt' ; waarseb. v.

genêt, lat. genista, brem, een heestergewas,

in weiks nabijheid het dier zieli gaarne ophoudt) of genétkat, een naar den bunsing
gelijkend dier, uit liet geslacht der stinkdieren in het Oosten; ook een zoogenaamd
turkseh paardengebit , met ringvormigen
kinketting; a la genette rijden, met zeer
korte stijgbeugels, op Zijn spaanseh rijden.
Genèvre of genièvre, fr. (spr. g= zj
verdorven uit het lat.juniprus), jeneverbes; brandewijn uit jeneverbessen; genevrette, f. jeneverbessenwijn.
;

geniaal, genin enz., z. ond. genius;
geniculatie, I., z. genuculatie.
Geniäles pl. ( v. h. lat. genzãlis, verma-

kelijk, vrolijk), Myth., godheden, die de
vermaken bestuurden, lustgodinnen.
Genie, n. (spr. zjenhe, uit het fransch le
genie, v. h. lat. genzüs, geest, ingenum,
aangeboren begaafdheid), bet eigenaardige
of de natuur van eene zaak ofeenen persoon, de geest b. v. eener taal, gew. d e g cni 115 d e taal , taalgeest; de natuurlijke
aanleg of vatbaarheid , natuurgave , ver
standsbekwaamheid, aangeboren geestvermogens , natuurlijk verstand , schrandereid , vernuft , vindingrijk verstand, oorspronkelijkheid ; naar Göthe's bepaling:
« die kracht des mensehen , welke door
handelen en doen wetten en regels geeft;"
een vindingrijke, scheppende geest, hij, die
iets oorspronkelijks en tevens voorbeeldigs
levert, die denkt en handelt, gelijk nog memand vóór hem gedacht en gehandeld
heeft, inz. in het gebied der schoone kunsten (geenszins hetzelfde met talent); ook
de ingenieurs- of krijgsbouwkunst, die de
versterking, den aanval, de verdediging van
plaatsen, van een camp enz. bevat (vgl.
i n g e n i e U r) ; genie-corps , z. corps de
génie.
h

Genièvre, z. genèvre.
genioglóssus , m. gr. (v. géneion , de

baard, ook de kin, met zinspeling op het
daaraan zich eerst vertoonend haar , als
teeken v. h. beginnend voorttelingsvermo
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gen) Med., de kaakbeens-ton g spier; geno
hyoidus, m de kaak -tongbeenspier.
Gensta, f. lat. Bot., een struik met geel
gespikkelde bloemen het priemkruid, de
brem, ook ginst geheeten; genista t'inctoria, l i et verwkrnid, kleine duitsche brem,

Genseeli, eene goude rekenmunt in
Egypte.
Gentiaan, f. lat. (gentãna), een blijvend , geneeskrachtig tuingewas; gentia
nine, £ nw lat., een eigen alkaldide in de,n

,

dienende tot geel verwen.
Genisten, pl, eene secte van joden, die
voorgaven in regte linie van Abraham af te
stammen.
Genitala of genitaliën, pl. lat. (v. geno, gigno, telen; gentum, geteeld enz.),
de teeldeelen. schaamdeelen; Myth., godheden, die bij den geboortestond over den
mensch gesteld waren; genitivus of genitief, m., z. ond. casus; genitocruraal, mv
lat., tot de dijen en teeldeelen behoorende;
genito-urinair tot de geslachtsdeelen en
watervaten behoorende ; genïtor m. de
teler, vader; gentrix, f. de voortbrengster,
moeder; Myth., bijnaam van Venus; genituur, f. (genitüra), de teling, voortbrenging, het bevruchtend zaad; ook dc lotsvoorspelling uit den stand der sterren bij
den geboortestond.
Genus, m. lat., 1) bij de Ouden een
geest of damon, die den meusch gedurende
zijn leven bijbleef, of die eene stad, eenen
staat eene kunst enz. beschermde, de beschermgeest beschermengel schuts- of
beschermgeest; een genius in de schoone
kunsten, een hooger wezen in de gestalte
van een gevleugeld kind, een vleugelkind,
gewiekte geest; pl. gen ië n (wel te onderscheiden van ge uIen z. genie), of geni
üssen, lat. genii, beschermgeesten, vleugelgcesten; 2) het eigen en kenmerkend
karakter, de geest cener zaak, b. v. de genius des tijds (of genus secufli), de
geest der eeuw, de tijdgeest; de genius
der taal (vgl. genie) ; geniaal sterk,,

,

,

,

,

,

,

geestig, scheppend, vindingrijk, vernuftig;
genialiteit, i: de oorspronkelijke, aangebo
rcne geestkracht, het scheppend vermogen,
vernuft in het uitvinden enz. (vgl. genie);
geniographie f. lat.-gr. de geestenhe
schrijving, leer van de beschermgeesten.
Genirah n. arab. (spr. clzjenna) het
paradijs der muhamedanen.
Gennetin, m. fr. (spr. zjenn'téng), eene
soort van Orleanswijn.
Genouillère, f. fr. (spr. zj'noeiljér: v.
genou, knie), het kniestuk van een harnas;
kniestuk, kniescheen; ook de knieriem van
sommige ambachtslieden; Fort., het benedendeel eener batterij tot aan de schietgaten de kniehoogte.
,

,

,

,

,

Genovfne, ofnuova clóppia, f. it., eene
gouden rekenmunt te Genua, die van 100
lires = 42 gL 11 ct, die van 96 lires
= 37 gi. 73 t ct. innerlijke waarde; van
beiden zijn halven en kwarten.
Genre, z. oud. genus; gens d'armes, z.
gendarme.

gentiaanwortel.
zjangttel ; v. h. lat.
gentil fr.
(spr^amilie
behoorend; dus
gentiles, tot eene
cig. van [goede] familie), aardig, lief, net jes, mooi, beleefd, wellevend, hupsch, bevallig; gentillesse, f. (spr. zjangtielje'ss'),
aardigheid, netheid, vriendelijkheid, wellevendheid bevalligheid ; gentilhomnse 7
m. (spr. zjangtieljómm'), een edelnian
adeilijk persoon.
gent7les, pl. lat., cig. aan vreemde volkeren (gentes) behoorende; van daar bij
christenschrijvers : heidenen (vgl. e t h-.
nisch); gentilismus, n. het heidendom.
Gentleman, m. eng. (spr. dzj!ntelmen;
v. gentl = fr gentil), een beschaafd man,
man van stand, van opvoeding; ieder, die
in Engeland tusschen den hoogen adel en
de werkende volksklasse staat; in het meervond gentlemen, als titel, waarmede men
aanspreekt, z. v. a. Mijne .Heeren, Weledele
Heeren! gentleman-commoners studenten op eng. universiteiten, die van eigen vermogen le ven; gentleman-pensioners, ko
ninklijke trawanten ; gentlemanlike (spr.
—laik), den man van eer gelijk, hem betamende, zij ncr waardig; gentry, f. (spr. dzje'ntrie), in Engeland de lagere of kleine adel,
en of de n oter onderscheiding v. d. hooger
bility; tot de gentry behooren k n i g h ts,
esquires, de jongere zonen der lords,
de oudste zonen der baronets zoolang de
vader leeft, en die gentlemen, welke door
stand en rijkdom den adel op zijde streven;
bijzondere voorregten zijn met dc gentry
,

,

,

,

niet verbonden.
Gentoo's, z. Hindoes.
genuaal, lat. (v. gene, knie), de knie
betreffende; genuculatie of genu fl éxie, f.
nw lat. de kniebuiging; verecring door
voetval.
,

Genueze genuine, z. v. a. genovine
genulen, lat. (genunus, a urn), aangeboren, natuurlijk; echt, onvervalscht, onvermengd, zuiver, rein; genuiniteit. f. nw
lat., de echtheid, onvervalschtheid.
Genus, ri. lat. pl. genra), het geslacht
v. ruimeromvatting dan species, de soort);
inz. Gram., het taaigeslaeht, de geslachtsvormder woorden, n.j. ni a n n e 1 ij k (masculinurn) of r o U \Y e I ij k (ferninnurn),!heide
met het lidwoorci d e, of 0 n z ij d i g, geslachteloos (neutiurn) met het lidwoord het;
gen e r i s rnasculni, feminni neutñus,
V. h. mannel., vrouwel. , onzijdige geslacht;
generis commüns, gemeerislachtig d. i.
zoo wel mannelijk als vrouwelijk (b. v.
erfgenaarn, boeteling, echtgenoot);
generis omnis, van ieder geslacht ; generis
,

(

,

,

.
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epicceni, gelijk- ofzeifsiachtig, zoodat beide
natuurgeslachten door een der beide overeenkomstige taalgeslachten worden voorgesteld (b. v. are n d, m u i s); in genre, in
't algemeen, over 't geheel; genre, n. fr.
( spr. zjangr'), het geslacht, de soort; genre-tafereel, genre -schilderij, eene schilderij, die een tooneel, eene handeling enz.
nit het dagelijksch leven voorstelt, ter onderscheiding van de historische voorstelling, die haar voorwerp aan de geschiedenis ontleent.
Genyantralgie, f. gr. (v. ge'nys, kaak,
dntron, holte, en digos, pijn), Med., pijn in
de holte der bovenkaak.
Geoblâsten, pl. gr. (v. ga ia, gë, de aarde), Bot. , aardkierners , planten, die de
zaadbollen hij het kiemen onder den grond
laten, onderscheiden in rhizoblasten
wortelhebbenden, en arrhizoblasten ,
vortelIoozen; geocaintrisch,wat tot het middelpunt der aarde betrekking heeft; uit het
middelpunt der aarde beschouwd; geocliosie, f. Med., een aardbad, overstorting met
aarde; geócisch, op de aarde levend, in de
aarde wonend; geoccIisch, de omwenteling
der aarde voorstellende; geocc1on, n. ofge-

lengte eener plaats , haar afstand van
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ocyclische-machine, f. een werktuig om

aanschouwelijk te maken hoe de afwisseling
derjaargetijden, het lengen en korten der
dagen enz. daardoorveroorzaakt wordt, dat
de as der aarde onder cenen hoek van
op het vlak der ecliptica helt; geodmsïe, 1'.
de kunst der land-. of veidverdeeling, de
aardmeting, landmeting; geodaat, m. een
landmeter; geode, f. Min., de adelaarsteen,
arendsteen, klappersteen (aetiet); geognosie en geognostiek, f. de kennis der aard-.
Jagen of aardschichten, de bergkunde, leer
van de zainenstelling, den bouw der vaste
aardkorst geognöst, m. een kenner dier
leer; geognöstisvh , daartoe behoorende;
aard- en bergkundig; geogonie of geoge
nie en geologie, f. de leer van het ontstaan
en de vorming des aardbols; geogonst en
geoloog, fl1. een onderzoeker of kenner der
aardwording, aardvorming; geologisch, de
aardvorming betreffende, daartoe bchoo
rende; geograaph, rn een aardrijksbe
geographie, f.-schrijveadkung;
dc aardrijksbeschrijving, aardrijks- of landenkunde; de mathematische, physische
;

en politische geographie, de wiskundige,

natuurkundige en staatkundige aardrijks
of de beschrijving der aarde-beschrijvng,
met betrekking tot de meetbare, natuurlijke
en burgerlijke ofstaatkundige verhoudingen
van hare oppervlakte; geográphisch, aardrijksbeschrij vend, tot de aardrijkskunde hehoorende; de geographische breedte of de
poolshoogte eener plaats op aarde , de afstand der plaats van den evenaar naar het
noorden of zuiden, van daar n o o r d e r- en
zuider breedte; de geographisehe

eenen zekeren meridiaan of middageirkel;

geohydrograaph, m. een aard-. en waterbeschrijver; geohydrographie, f. de aard-

en waterbeschrijving ; geománt , m. een
aard- of zandwaarzegger; geosnantre,'f. de
aard- of zandwaarzeggerij , punteerkunst,
die verborgene zaken door middel van punten in het zand en dgl. zoekt uit te vor
geoniántisch, tot die kunst belioo -schen;
m. een aardmeter, meet--rend;gomt,
kundige, meetkunstenaar; geometrie, f. de
aardmeting, meetkunde, leer der ruimteuitgebreidheid; geometrisch, tot de meetkunde behoorende , meetkunstig ; eene
geometrische schrede, 5 fr. voeten of

1,6242 ned. el; geonomie, f. de kennis
der aardsoorten en hare aanwending, de
aardbouwkunde; geopbágen, p1., aardeters; geoponie , £ de aardbearbeiding,
land of veldbouw; geopozûca .,
, plverza
meling van grieksche geschriften over den
landbouw; George, gr. (geOrgos , v. gë
aarde en ergon , werk , arbeid) , in platduitsch Joris en Jurriaan, mausn.: landbouwer, hoer , akkerman , landeigenaar;
george-daalders , St. joris -daalders, algemeene benaming voor de daalclers die
St. Joris in strijd met den lintworm of
draak voorstellen en waaraan n-ien vroeger de kracht van amuletten toekende
georç,cl'or, m. een gouden George, een harioversch vijfthalerstuk, ongeveer= 10 gl.
courant; er zijn dubbele en halve van;
george -nobel, eene onder ilendrikVllE geslagene eng. goudmunt met het beeld van
St. Joris, geldende Gza shilling of ongeveer
4 gL; george -orde, f de orde van den kousenband, naar de ridderketen met het beeld
van St. Joris; georgtum-sidu s , a. de pIaneet Uranus, door Flerschel in 1781 ontdekt en door hem naar Georg 1V zoo geheeten; georgia-augusta, f. lat., de hooges hool te Göttingen, naar haren stichter,
den keurvorst Georg August (of koning
George LI) zoo geheeten ;georgca, Pl.
gr., het landelijk gedicht, de gezangen van
Virgilius, van, Delille over den landbouw, velddichten; georgine, f. Bot., eene
sclioone buitenlandsche eenjarige tuinbloem (naar George IV van Engeland door
Wildenow benoemd), oorspr. in Mexicoin-.
heemse li , ook dahlia genoemd; georgino,
ofgiorgino (spr. dzjorzjIno), m. eene genuesche zilverniunt, doende 1 lire en 6
S 0 1 d i fuori di banco , = 5:U ct. innerl.
•

c

waarde; georgophtlus, een vriend van den

akkerbouw, liefhebber van het landleven;
geoscoop, m. een aardbeschouwer; geoscopie, L de aardbeschouwing, inz. met
betrekking tot de weerkunde; geostatiek,
f. de leer van het evenwigt der aarde, van
het evenwigt der vaste ligchamen; geostrategie, £ de iandkrijgskunst.

GEPAJU).
Gepard of jagtluipaard, ni. (fr. gue'-

paid), een zeedier van liet kattengeslaclit,
dat tot (Ie jagt wordt afgerigt, in 0. Indië enz.
Gei'a , hebr. (gra1i , €1. i. eig. boon)
het kleinste gevgt der I-Iebraërs, ongeveer
= 2,- wigtje; ook eene llel)r. munt, die

het van eenen S i k k e 1 bedroeg, omtrent
= 4 centen.
Gerãda of gerade , f. mid. lat. (v. h.
duitsche gerdtlt, geraad, raad), Jur., liet
huisraad en kastgoed, dat der vrouw volgens het duitsclie regt na den dood des
isians ten deel valt.
Geranium, n. gr. (v. ge'rános, kraan-

vogel; kraan), een talrijk plantengeslacht,
welks zaad hij sommige soorten naar een
kraanvogel- of ooijevaarssnavel gelijkt; ook
eene kraan, werktuig ter ontlading v. schepen; geraniacéën, pl., de geraniumsoorten;
geranieten. Pl., naar kraanoogen gelijkende versteeningen.
Geránt, m. fr. (spr. zjerdng; vgl. gere'ren), Mere., een zaakvoerder, zaakwaarnemer; inz. de eerste redacteur of bestuurder
der redactie van een tijdschrift.
Gerard, Gerhard, oudd. mansn. (v.ger,
(1. i. speer): de speerstrijder, dappere, moedige; ook Gerrit, Gerd, Geurt vr. Gerarda, Gerardmne.
gerascántisch , gr. , met langdurende
bloemen.
Gèrhoa, z. Jerboa.

Gerda ofGerdur, f. noord. Myth., een
schoon meisje van liet reuzengeslacht; zij
werd de gemalin van F r e i r en de godin
der schoonheid.
geréren, lat. (ger»e) , voeren, leden,
besturen ; zich geréren , zich gedragen,
honden, voor iets uitge ven.
Geridon, z. gueridon.
Gerigônza, n. de taal der H e i d e n e n
of' Bohemers in Italië en Spanje, ook
ziriguenza geheeten.
Germãnen, pl., de oude Dutschers (vol-

gens de benoeming der oude Galliërs en
Romeinen, lat. Germãni), naar de gewone
afleiding v. het oiicld. ger., d. i. speer, dus
,eig. weermannen ofkrijgslieden; Germani,
n. bet oude Duitschland; germanisehe talen, talen van duitschen stam: de gothische,
hoog- en laagduitsche, iiederiandsche, angelsaksische, en de noordsche of scandinavische talen ; germanhsmus, rn een
duitseli taaleigen, eene eigenaardigheid in
uitdrukking olin de woordvoeging der duitsche taal germanist , m. een kenner en
leeraar van liet duitsche regt.
Germãni , pl. lat. (gerinanus , a. urn,
ljfiljk, echt), volle broeders en zusters.
germinéren, lat. (germinãre, v. germen,
spruit) , kiemen , ontkiemen, botten, uitspruiten, uitschieten, uitloopen; germinu
liet kiemen , uitspruiten enz. ; de-tief.
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kiemtijd ; germinatief, kiemend, ontkiemend; germinal, m. fr. (spr. zjer—), de
kiem-, spruit- of bloeimaand, de 7de maand
of eerste lentemaand in den kalender der
voorm. fr. republiek, van 21 maart tot 1,9
april; germiniparie, f. uw lat., de voortplanting door spruiten.
Gerocomie en gerocomiek, f. gr. (v. g eras, de ouderdom, grijsheid), Med., de doelmatige leefregel voor oude lieden, de kunst
om den ouderdom te verplegen; gerónt, m.
( gr. ge'rön, pl. ge'rontes), een oudste; roadsheer, raadslid; gerontIsmus, n. de zwakheid van den geest inden ouderdom; ook
de politiek der grijsaards; gerontocomurn , n. een verplegingsluis voor grijzen,
oude-mannen- of vrouwenhuis; gerontocratie, f. de regering van cenen raad dec
oudsten; gerontóxon, of 1. gerontotóxon,
n. Med., de halvemaansvormige verduiste
ring aan den ondersten rand van het hoornvlies, die hij oude lieden vaak wordt waargenomen ; geruile , f. (gr. gerousia) , de
raad der oudsten (z. v. a. senaat) ; nw
grieksche staatsraad.
Gerouin, in. een gewigt te Cairo, het
centenaar.
-

Gertruida, Geertrui, oudd. vrouwenn.
( Gtfrdret, v. gr, speer, en drsit, sterk): de
speersterke, dappere. Andere etmologìs ten (Junius, Becanus) hebben gedacht aan
gar, zeer, en drud, trad, eng. truth, trouw,
dus de zeer getrouwe; verk. Geertje, Trui.
Gerund urn, n. lat. Gram., het verrigtingswoord, doelwoord, een vorm van het
werkwoord, die aantoont, dat iets moet gedaan worden.
-

Gerusie, z. oud. ger000mie.
Geron, fl1. gr. Myth., een driehoofdige
reus met drie ligchanien, die in Spanje ceVeerde cii schoone kudden bezat; door Hercules werd hij verslagen; van hem komt de
zegswijze: « als ik Geryon ware, d. i.
als ik zes handen bezat.
Ges, ni. eene indische lengtemaat, =9
palm.
Gesazidar-aga, ni de grootschatmeester
in Turkije.
Gesoheid, n. hoogd. (spr. - sjeid), eene
korenmaat in Oostenrijk ook achtel gelieeten, = g ni e t r e of 7,6874 kop.
Gestãtie, f. lat. (gestatio), bet dragen,

omdragen, ofzich laten ronddragen; de houdincr. het gedrag; de tijd der dragt , der
zwangerschap.
Gesten, pl., z. gestus oud. gestie; gesticuleren , lat. (gesticulãri, f. de gebarenspraak, handbeweging, band- en gebarenspel; gesticulator, m. een gebarenmaker,
een redenaar, die veelgebaren maakt; ook
een goochelaar.
Gestie, f. lat. (gestlo, v. ger ë re. dragen,
doen, verrigten enz.), het (lOCfl deveruigting, de beroepsvolvoering , het betuur;
49

GEUGES.

GILET.

gesCo pro her(1e, de stiliwijgende aanvaarding cener erfenis; gestorfeudi, in. de
leenbeheerder; gestus, m., ook pl. gestus of
gesten cig. de wijze hoe men zich houdL
of gedraagt; de ligchaamshouding, -beweging of gebaren eens redenaars, inz. de
handbeweging, (le uitdrukking der handeii.
Geuges, p].turk. (djudje/i, spr. dzjoedzjee, dwerg), dwergen, die tot verlustiging
des sultans dienen.
Geumatiek ofgeustiek f. gr. (v. ge
proeven), de leer van lietgene zich
-erthai,

Giardinâria f. it. (spr. (lzjar-) , de
loge der tuiniersteis hij de Carhonari.
Gaur of Ghiaur, rn turk. (z. v. a. geher, z. a.) een ongeloovige, ketter, scheldwoord voor alle niet -muhamedanen.
Gibbon, golok, of gibeo, ni de langarm, een aap met zeer lange armen, eene
soort van orang-outang in 0. Indië.
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laat proeven; geusiodysphorie, £ de onaangename gewaarwording door (slecht)
smakende spijzen voortgel)ragt; geustonuSi l. , ziekten van de 'werktuigen des

smaaks.

Geus, rn., pl. geuzen (v. h. fl. gueux,
bedelaars), naam, die in 156 6 , onder de
landvoogdij der hertogn van Parma, aan de
verbondene nedcrl. edelen bij wijze van
verachting werd gegeven, en die later een
scheldnaarn voor de gereformeerden van de
zijde der katholijken werd; geus, F. is ook de
naam eener kleine vlag, die van de boegsteng afwaait; geuzenpenning, een in 1566
geslagen gouden en zilveren penning, vertoonende aan de eene zijde liet borstbeeld
van Philip if, en aan de keerzijde de voor-

den: fidéles cu roi jusqu' a la besace,
cl. i. (ion koning getrouw tot den bedeizak.
Geu3tiek, enz., z. geumatiek.
Ghamar. m. arab. (c/tamr, wijn, in 't algemeen bedwelmende drank, v. chamara,
gisten), roode 'wijn in 't Oosten (vgl. sahba).
Ghasél ofghazél, n., pl. ghasélen, arab.
(cuff. minnedicht en in 't algemeen minnekont , v. gliazila , verliefde gesprekken
honden), eene soort van arabische lyrische
ge(liehten van eigenaardig kunstigeri vorm,
meestal van erotisehen inhoud.
Gheria, f. de kleinste indische lengtemaat, =
Ghetto, m. it., de jodenwijk of jodenstraat te Rome en in andere groote ital. en
oosterselie steden.
Ghiaur, z. ginur.

Ghiribizzi, pl. it. (sing. ghfrThIzzo, in
't algemeen gril, inval), wonderlijke invallen, willekeurige, verrassende sprongen en
overgangen in de muzijk.
Ghun, turk., naam (Ier boden noodmunten, die soms in Turkije geslagen worden.
Giallo, it. (spr. dzjdllo), het geel; gsal-

lo antIco, oudgeel: eene geeiaehtige marmersoort, die slechts aan gedenkteekenen
van oude bouwkunst wordt gevonden; gial
lolino, z. napelsgeel; giallo santo, eene
gele planten verw voor miniatuurscliilders.
Giangürguulo, m. it. (spr. (Iz:jang/toergitoelo, d. i. eis. Hans Gorgel), karakterrol
van een' lompen vierkanten hoer op het it.
tooneel.

gibbeus (lat. gibbasas, a, urn, v. gibba, hnit, bogchel), bultig, gebult; gibbiféri3ch, nw lat., eenen buit dragend; gibbiflörizch, met gebult e bloembladeren;
gibbipénnisch, met hobbelige vleugeldeksels; gibbirástrisch, met gebulten snavel;
gibbositeit, f. het gebult ofvergroeid zijn;
de hogehel, hult.
Gibeer, m. eene rekenmnnt te Masuah
in Ahysssinid= iS'Str v. een pataca (z. a.).
Gibellinen, z.

ond. guelfen.

Gibelótte, f. fr. (spr.zjieb—), een fricassée van jonge boenders, eig. v. wildbraad (gi bier).
Gidon , hebr. mansn.: verbreker, ver-

brijzelaar.
Geduki-nankir. rn in Turkije de kleinste rnuntsoort, = z piaster (z. a.).
Gig, f. eng. (spr. ghig; in 't algemeen
iets l ig t bewegelijks , spelends , van daar
een drijftol, eene boot, viool cnz. ; vgl.
ook liet fr. gigue, het dnitsch gei ge),
een open dissel- oflimoenwagen met twee
raderen; eene ligte boot van ijzerblik voor
de kanaalscheepvaart.
Gigant, m. (gr. gigãs., pl. gigantes, d.i.
uit de aard geboren) , een reus. Naar de
Myth. waren de II i g a n t e n zonen van de
Aarde of van G w a en Uranus , die aan
Zeus het bezit des troons betwistten, den
Olympus hestormden enz., vgl. titans; gigántisch of gigantésk (it. gigantesco, Ir.
ggantesque), reusachtig, sterk, groot als
een reus, kolossaal; gigantomachie, I. de
reuzenstrijd in de iljth.; gigantologre, I.
de leer van de reuzen; gigantosteologie, 1
de leer van de ieuzenbeenderen.
Giglinto, m. it. (spr. clziljidto; v.
glio, lelie), eene florentijnsche rekenmunt,

een dukaat ofruim 5 gi.
Gigot, m. fr. (spr. zjigho), bout (v. een
schaap enz.); ook de van boven zeer wijd
wordende mouwen aan vrouwenkleederen;

Pl. gigots.

Gigue , I. fr. (spr. zjieqh'), een klein
vrolijk muzijkstuk ter begeleiding v. zckc
ren dans; die dans zelf.
Gilbert, oudd. mansn. (eig. GuIlbert,
d. i. W i 1 h e r t van. wil—, aangenaam, en
beet , beret/ti, schitterend , beroemd) , de
aangenaam blinkende, roemvolle ; ook de
naam cener maat voor brandhout te Frankfort.

Gunt, ii. fr. (spr. zjiié; naar men wil van
den mansn. Gil le, d. i. .gi (I 'us , dan
een hansworst in een wambuis gekleed),

GILSTE1.
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GIROUETTE.

een vest, lijfje, buis zonder mouwen, mansborstrok: çjilet hydrostatique, (spr. gilè-ti
drostatlek'), een zwemhuis, s c a ph ander.
G il stein, m. Min,, eene soort van tuf-

steen, eene variiteit van den ta l ksteen in
Zwitserland en elders.
gilvicephálisch, lat.-gr. (v. h. lat. gilvus, geelac li tig, graauw, vaal, en gr. kephalë, hoofd), met geelachtig of grijs hoofd;
vaallialzig; gilvipédisch,
n lat., grjsvoetig.
Giznle , ii. noord. Myth., het verblijf der
goeden en deugdzamen na den ondergang
der Asen, volgens de vol us pa.
Gin, in. eng. (spr. dzjin; afkomstig van
juniper, fr. qenivre), jenever, korenbrandewijn.
Gine, 1. djin, m. arab. (spr. dzjin; vgl.
het lat. genius), een damon hij de Ara
gilvicóllisch, rn

bieren.

terhoudende, zwavelzure kalk, een mineraal, dat inz. totstukadoorwerk, afgietsels
van standbeelden, vazen enz., tot vervaar
diging van kunstmarmer en pastelverw

gebruikt wordt.
Gipsy, m. eng. (spr. dijIpsie) een heiden, bohemer, lid van eenen omzwerven
,

den stam (z. heidenen).

Giraffe, £ (v. het arab. zorafélt, egypt;.
sor-ap/ic', d. i. langhals), de kameelpardel
in Afrika; Astr., een sterrebeeld v. d. noordPool.
Girande, f. fr. (spr. zjirthtgd'; v. h. lat.
clyrits, kring, gyraTe, it. girare, in een'
kring draaijen) , eene springfontein met

vele buizen of pijpen, uit welke waterstralen in de hoogte springen, die wegens de
daarin beslotene lucht een hevig gebruis
veroorzaken; ook een vuurwèrk, dat eene
meni te raketten op eens naar alle rigtingen opwaarts werpt, eenel vuurschoof.,een
g

Pl. eng., de wairnusketten der
Hindoes. in 0. Indië, met lontsloten voorzien.
Gingang, n. javaansch (ginygang, dat
ook weggaan vergankelijk, verbleekend
beduidt), of eng. gingham (spr. çjhIngltem;
fr. quingant (spr. gltèngdng), Mere., eene
oostindische stof van katoen , soms met
schors gemengd; inz. het fijn eng. namaak
sel daarvan, g in ga n g; gnghamets, Pl.,
gestreepte en gebloemde katoenen weefGingals,

,

sels.

vuurrad ; girandole (spr. zjirangdóol'),

it. girândola (spr. dzji—), £ een staande
armblaker met verscheidene armen; een
vuurrad, vuurzon of vuurkrans hij vuurwerken, inz. hei beroemde vuurwerk op
den Engelenberg le Rome, waarbij 1000
raketten op eens opstijgen; ook een sieraad
van diamanten.
Girant, z. ond. giro.
Girasole, it. (spr. (lZJiraZdle v. girare,

Gingibrachuns, m. nw lat., de scheur-

zich draaijen, en sole, zon), girasol, Ir. (spr.
zjirasol), in. de zonnesteen, het zonneoog,

buik aan de armen; gingipedluin, n. de
scheurbuik aan dc voeten.
Gingiras, pi. Mere., oostindische zijden
stoffen.

kattenoog, eene soort van opaal of halfedelgesteente; ook een ital. paddestoel.
Girib eene lengtemaat in Perzië,
1000 guezen of ellen.

Ging1mus, m. gr. Anat., scharnierge-

wricht, waarbij de beenderen zoodanig vereenigd zijn, dat alleen buiging en uitstrekking mogelijk is; ginglymödisch, of ginglymoïdãlisch , wederzijds inpassend of
ingevoegd, ingewricbt.
Ginsong, rn (spr. dzjinsong), de krachtwortel, een wortel van kruidigen smaak en
ennwprikkelende kracht, die door dc Chi
iiezen bijna tegen goud wordt opgewogen.
Ginst, z. genita.
Ginungagap, noord. Myth., de gapende

diepte, die er, volgens de Edda, bestond,
eer nog aarde en hemel was voortgebragt.
yiocondanse'nte , gioconddse , giocondevole, con giocoiuk'zza it. (spr. clijo—),

Muz., aangenaam, 'bevallig, liefelijk, innemend; giocoso , qiocosaménte, giojóso,
giojosétto), Muz. (spr. dijo—, en s =
schertsend, lustig, los weg.
Giorgino (spr. dijordijino), z. georgino ond. Georg.
Giovine Itâlia,1. it. (spr. clzjówine—),
hetjonge Italië, een geheim genootschap,

dat de omverwerping der regering ten doel
heeft.
Gips, n. gr. (gypsos, lat, gypsum), va -

Giro, m. it. (spr. dzjiro, v. h. lat. gyrus,

kring), de omloop, inz. de geldomloop, het
omschrijven, e ii d o ss é r e n o 1 schriftelijk
overdragen eens wissels van den eeneii be-

zitter op den anderen; ook een vergader
huis der kooplieden tot afsluiting van zaken, omtrent z. v. a. beurs ; girobank, 1.

eene aanwijzings- of overschrijvingsbank,

'waarbij geldsommen door enkel aan- en afschrijven van den een' op deri ander' worden over gedragen, z. de poito-bank; girogeld , giro-va1üa , £ de gebruikelijke

betaalkoers bij de bepaling van zekere wisselprijzen; giréren (spr. diji—; it. girare),
eeiien wissel of eene vordering op een ander schriftelijk overdragen; girant, in.
(spr . dijiránt), de aanwijzer, overdrager,
omschrijver eens wissels; giraat, in. (spr.
dzji—), degene, op wien een wissel wordt
over gedragen.
Gironde, f1 fr. (spr. ZJiróflg(l'), eene gematigde republikeinsehe partij inde fr. i -c-

volutie (zoo geliceten, dewijl de hoofden
daarvan uit het departement der C i r o n de
waren);, girondisten, pl. (fr. girondins)
aanhangers dier pal-tij.
Girouette, f. îr. (spr. zjiroe-étt; van liet

GITANO

GLIADINg.

draaijen), dc
\vindwijzer, werhaan; Mar., dc vleugel, topstaander; oneig. een veranderlijk, onbe
stendig, wispelturig mensch.

vische taal; glagolitische letters, glagoalphabet , een eigen oudslay. alphabet.
g land ila, lat., p1. glandulae; eig. verklw
V. glans, eikel), Anat., klier, klieren, Jialf
vaste, half weeke deden, meestal rond van
gedaante, die grootendeels nit vaten zijn
zamen gesteld en uit het bloed een vocht
bereiden en afscheiden, dat van het bloedzelf verschilt ; glandulae conglomrnerãtae,
Pl. , korrelige klieren ; çjl. marnmariae
borst-. of boezemklieren ; gl. mesenterii
darmscheilklieren ; yl. parotides, oorklicren ; gl. pituitai/ae, slijmklieren; glandu-
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lat. gyrare, it. grare, zich

Gitano,m. (spr. cliitdno;eig. een Egyptenaar , van het lat. ggptiãnus) , pl.
gitanos; een omzwervend heiden , bohe
mer ; g itana , eene heidin (z. heidenen).
Gittith, hebr., een woord, dat in het opschrift van vele psalmen voorkomt; waarschijulijk een speeltuig ter begeleiding van
die gezangen.
Giulio, fl1. it. (spr. dzjóelio), eene zilvermunt te Rome en te Florence, van 20 tot
25 centen.

Giunta, f. it.

(spr. (lzjóenta) , in het

oudeVenetië: de raadsheeren aan den staats
raad toegevoegd, j u nt a.
Giuskóre, rn turk., de voorlezer in de
moskee.
Giussina, f. eene munt te Bologna en
Venetië, omtrent = 3 gi.
giusto, it. (spr. clzjóesto; v. h. lat. justus,
a, urn), j uist, gepast, overeenstemmend.
Givodan, z. v. a. Odin ofWodan (z. a.)

Glabella, f. nw lat. (v. glaber glad,
kaal), de ruimte tusschen de beide wenkhraauwen; glabrifólisch , met gladde bla
deren; glabriteit, f. gladheid, kaalheid.
Glace, f. fr. (spr. gidas'; van het lat.
çjlacies, ijs), kunstmatig bereid,eetbaar ijs;
roornijs; spiegeiglas , een spiegel ; glace
ne, f. (spr. çj/tias'rIe), dekunstom spiegelglas te maken; de spiegelgieterij; glacière,
f. een ijskelder; eene ijsgroeve; glacéren,
doen bevriezen ofverstijven, tot eene gelei
laten verkoken; oversuikeren; ook zekere

-

voorwerpen, als linten, handschoenen enz.
blinkend maken, hen glanzen, een' spiegelenden glans geven; g lacé -bandschoenen,
geglansde handschoenen enz.; glace, n.
niet goud of zilver besponnen zijde.
Glacis, n. fr. (spr. glasI; v. h. mid. lat.
jlatia en dit v h. duitsche glad, glatt),
de veldborstwering , verweerhelling, de
zachte en ef1ne helling of glooijing, die
van de kruin des bedekten wegs begint en
in het veld uitloopt.
Glaçon, m. fr. (spr. g/tlas6itg vgl. glace), de ijsschol; Arch., een sieraad aan de
randen der waterkommen, fonteinen cnz.,
in den vorm van ijsschollen, ijskegels enz.
Gladhei n , n. noord. Myth., het paradijs

der Cclten.
Gladiator, ni lat. (v. gladYus, zwaard),
een zwaardvecliter , kampvechter hij de
opentlijke schouwspelen der oude Romei
nen; de stervende gladiator, zeker meesterstuk van oude beeldhouwkunst; gladiaörisch, op zwaardvechterswijze ; glad/i
jus etpotéstas, n. Jur., het zwaardregt, of
het hooge lijfstraffelijke geregt.
gl a golitische taal (v. Ii. slay. glagól,
woord), de oude heilige slavonische of sla
t

litisch

leus, klierachtig, klierig.
Glass-cord, n. eng. lVEuz. , eene

piano,

welker hamers op glasrepen slaan, glaskia

vier.
Glauberzout, n. Chem., zwavelzure soda,
veelvuldig als purgeermiddel aangevend;
het wordt door vele bronnen in Lotliaringen
opgeleverd.

Glaucöma , n.

gr. (v. glaukós , grijs-

blaauw), Med., de groene staar, die haren
zetel in het glasachtig li g chaam der oogen
heeft; bedrog, goocheiwerk, oogmisleiding;
glaucomateus, met de groene staar behebt;
glaucopbl1isch, met grijsgroene bladeren;
glaucopódisch , met grijsgroene voeten ;
glaucoptérisch, met grijsgroene vlengelen;
glaucosis, f. de vorming of het ontstaan v.
de groene staar, de verduistering van het
glasachtig ligchaarn.
Glaucus, m. gr. (Glaukos), Myth., een
zeegod , uien men de gave der prophetic
toekende.
Glaux, f. gr., eig. een nachtuil; eene attische munt, = 4 drach men (z. a.).
glazéren of glazüren (v. g 1 a s met bastaard-uitgang), verglazen, met glazuur overdekken, glanzend maken; glazuur, f. de
vergiazing , overglazing , het verg]asel, de

glazige stof, waarmede aarden vaatwerk
wordt overtogen ; Piet., eene overdekking
met ligte, blinkende kleuren; het glad en
blinkend bekleedsel der tanden.
glebae adscriptus, z. adscriptus ond. adscriberen.

Giëne , f. gr. Med. , eene ondiepe gewriobtsvlakte , vlakke indieping; glenoldisch, vlak uitgehold.
Gletscher, m. hoogd. (spr. ghlétsjer; fr.
glaciers, het naast v. glace, lat. glactes,
ijs;ofv. glad, glijden, glitschen), een
groot ijsveld of eene ijsmassa in de hooge
dalen der Alpen.
Gleucométer, gr. (v. çjleukos, most) of
zoet), rn een zocglycométer (v.

tigheids- of mostineter, een werktuig tot
toetsing der wijnen , inz. met betrekking
tot hun suikergehalte , uitgevonden door
C h evali er te Parijs, in 1804.
Gliadmne, f. (v. li gr. glia, lijm), Chem.,
een eigen bestanddeel van de kleefstof.

GLISSADE.

GLUTEN.

Glissâde, f. fr. (spr. 91tlie—; V. glisser,
gijdcn), het glijden, uitglijden; de sleep- of
glijpas in liet dansen; het afglijden van de
degenklitig IMJ liet schermen; glissânt. glib-

verklaring behoevend woord; gew. de uitlegging, verklaring. opheldering, woordverklaring , opmerking , aanmerking (beter
glossema); randglosse, de randverklaring,
kantteekening ; glosse, Poet., de naam van
eene poëtische kunstgreep, die eene gedacIte in een zoogen. thema aangegeven, zoodanig in vier de c i e n ontwikkelt, dat op
het einde van elke strophe een vers van het
thema staat; g1ossarum, n lat., een woordenboek ter verklaring inz. v. verouderde,
onbekend geworden Moorden ; guossarïuni
etymouogum, een afleidend woordenboek,
zulk C(fl, waarin de afstam m ing der woorden wordt aangegeven, eene taa l bron; glos
séren, W lat., aanmerkingen , inz. berispende aanmei'kingen maken; uitle g gen, ophelderen ; glosititor , m. een uitlegger,
woordverklaarder, kantteekenaar ; inz. in
de middeleeuwen: de verklaarders van liet
corpus juris civiuis te Bologna; glossalgie,
f. of glossàgra, n. gr. Med., de tongp
i jn;
glossanthrâx , m. pestkool aan de tong,
kwaadaardige tongbiaren ; gloisepiglóttisch. tong en strotk l ep betreffende; glos
glos-sit,f.deongk brad;
socële, 1. de tongbreuk , het krampachtig
uitsteken der tong; glossograaph, in. een

herig; bedenkelijk, netelig, misselijk; gussicáto, it. (spr. p/dies—), Muz., glijdend,
zacht, gesleept of slepend.
Globe, m. (lat. guobus), de kogel, bol,

kloot. inz. een kunstmatige aardbol (guobus
terrIstris), of hemelbol (giobus ecelestis);

3&9

guobus hystericus, Med., eene plaatselijke
krampachtige )ijfl hij de hysterie, bet
zoo8en. opstijgen der baarmoeder; globe de
compression, rn fr. (spr. gliloob' de kongpressjóng), Mil., eene soort v. sterk geladen
mijnen, doorBelidorinl725 uitgevonden;
globiceps, nu lat., met kogelronden kop;
globicórnisch, met kogeltjes aan de voelsprieten; globiférisch. met bolronde bloesems; globipórisch, met ronde zweelgaatjes;
globuleus, nw lat., kogelvormig. l)olVOrlïiig,
nit kogeltjes, bolletjes bestaande; globo
sieten , pl. nw lat. , ronde, als gedraaide
seheipversteeningen; globuilus, rn lat., een
kogeltje; globuli rnartiaues, pl. Med., ijzerkogeltjes, uit wijnsteen en ijzer bereid; gi.
sanE/ulnis, hioedkogeltjes; globulair -taktiek, de vuur -krijgskurist; globular la, f.
kantteekenaar, glossensehrijver; glossogra
nw lat. Bot., de kogelbloem; globulieten,
Pl. N. H., kevers met bol- of knodsvormige phie, f. de tongbesciirijving; ook liet schrij
voelsprieten.
ven van kantteekeniiïgen; glossologie, £
Glomus, n. lat. (gen. gloniris), een
de tongleer; g1osso1sis of glossoplegie, f.
kluwen; Chir., een wondstopsel, wick van
de L ongverlamming; glossomantie, f. tongpluksel; glomeriden, pl. nw lat. N. 11., kowaarzeggerij; de kunst om uit den staat dec
geldieren ; glomeriflörisch , met zamenge
tong tot eene reeds aanwezige of zich pas
; glomericárpisch , met-hopteblmn
ontwikkelende ziekte te besluiten ; glos
zaniengehoopte vruchten.
soncus, m. een tonggezwel; glossopalatiGloria of glorie, f lat., de roem, eer,
nisch , tong en verhemelte betreffende
heerlijkheid , hoogheid, glans ; dc straalglossopétren, p1., tongsteenen, slangentonkrans om liet hoofd eens heiligen ; eene gen, versteende liaaijentanden ; glossophaschilderij v. den open hemel met zijne be- rngisch, tong en keel betreffende; glswoners, een hemelstuk ; hij vuurwerken:
sorrhagie, f. bloedviocijing uit de tongvaeene groote staande zon; het gloria, een
ten; glossoscirrhus , m. een knoestgezwel
lofzang, naar den lofzang der engelen bij
van de tong, tongkanker; glossoscopie, f.
Jezus geboorte, Luc. 11, 14.: gloria in ex- liet bezien, onderzoek der tong; glossospás
ceusis Deo, cere zij God in de hoogte! gloria mus , m. de tongkramp; glossostaphylimatris , e ig. cere der moeder, eene zeer
nisch, tong en iiuig betrelThnde; glossotoschoone zeeschelp; gloria mundi, eig. roem
mie, 1. de tongontleding.
der wereld, en gloria rubrôruni, cuff. roem
Glottis, f. gr., de stemspleet, luchtpijpder rooden, Bot. , twee schoone tulpsoorspleet; glottolalie, f. het spreken in vreesriten; glorieren (lat. guoriari), zich-zelven de talen; glottologie, f. de taalleer, wetenroemen, pralen; g1orifictie. f. Theol., de schap, geschiedenis der talen; glottomanie,
verhe ffi ng v. h. schepsel tot de eeuwige f. de overdreven zucht om vreemde talen te
lteerlijkheid de verheerlijking; glorióle, £ spreken.
fr. (lat. guoriöua), armhartige roem. ijdele,
Glouton , m. fl. (spr. Itloetóng) , een
nietige praal:
lorieus (lat. gloriösus) ,
veelvraat, slokop; gloutonnerie, 1. de gulroemrijk, prijs- of roemwaardig; heerlijk, zigheid, vraatzucht.
verheerlijkt , schitterend ; ook grootspreGlucine, z. oud. glycerie.
kend , pogehend, grootsch ; guoriösae meGluektsnius, ii. J%Iuz , de voorliefde tot
nzoriae, afçek. gi. rn. ofguor. mem., roem- de muzijk van Gluck; giuckist, m. de aanrijker gedachtenis; gloriosa , f. Bot., de hanger, voorstander van Gluck's muzijk.
prachtlelie, een pronkgewas.
GIutaiin, P1 gr. (v. guutos, liet vat) .
Glosse , f (v. h. gr. guössa of glötta, Anat., de bilspieren.
tong, spraak), Gram., oorspr. een duister,
Gluten, n. lat. Chem., de l ij mstof, planfl

-

-
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tenlijrn , een stikstofhoudenâ , vliezig,
week, zeer veerkrachtig, kleverig bestanddeel, inz. in het zetmeel der graangewassen en peulvruchten vervat ; ook het
kleverige vocht van dierlijke ligchamen;
glutineus, kieverig, lij m ig; glutinantia,
Pl. (v. glutinans, lijmend, glut'inãre, lijmen), chi n , lijm-, kloof- of bindmiddelen;
glutinãtie f. de zamenlijming, het aaneenkleven; glutinatief, lijmend, verbindend,
zamcnheelend.
Glycerie, ge. (v. gijkys, glykerds, zoet),
vrouwenn.: de zoete, aangename; glycine of
glucine, f. Bot., eene amerikaansche plant
met peulvruchten; ook Min., de zoetaarde
of glycine-aarde, een metaaloxyde, in 1798
door Vauquelin het eerst in den heryl en
srnaragd ontdekt; glycium of berylluni,
n. de isietallisehe basis der glycine-aarde;
glyeon, ii. zoethout; glycipicron Ii. bit
terzoet; glycirrhlza, f. zoethout, zoetwortel; glycirrhizine, n. zoethoutsuiker, liet
eigen suikerac htig beginsel uit den zoethoutwortel; glycométer, m., z. gleucometer.
glycönische verzen, eene oud-gr. lyrische verssoort (zoo men vil dus genoemd
naar haren vinder, den overigens onbekenden dichter G 1 y k o n) , bestaande
uit eenen trochaus of spondeus, eenen
dactylus en eenen aniphimacer of dactylus

van gelijken oorsprong met het volgende
woord, dus eig. kundige geesten; 2) gr. (v.
gnöinë, inzigt , kennis, oordeel, spreuk),
gedenk- of leerspreuken; gnomïcus, rn een
vervaardiger van gedenkspreuken , leerspreukdichter; gnoniisch, in spreuken ver-
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Glyphe , glyph , m. gr. (glyplils, £, v.
inkerven, insnijden, Arch., eene
insnede , kerf, groefstreep , als sieraad
aangebragt) ; glyphnon, ii. een graveerijzer, beitel; glyphiek of glyptiek, F. de
snij-, kerf- of graveerkunst, de steensnij
beeldsnijderij;-kunst;deblhow,
glyphogéne, £ een onlangs te Parijs door
den scheikundige Delescharnps uitgevonden
bijtmiddel voor de staalgravure; glypten,
Pl., figuren in metaal of steen gegriffeld of
gebeiteld; gesnedene steenen; glyptognosie, f, de kennis der gesnedene steenen
glyptographie, f. dc beschrijving daarvan;
glyptospermáten , pl. Bot., veelvoudig gekerfde zaadkernen:g glyptotheek, f. eene
verzameling v. gesneden steenen, ook in 't
algemeen van beeldhouwwerk.
Gna, f. noord. 1lyth, de boodsehapster
der godenkoningin Frigga.
Gnathorragïe, F. gr. (v. gnathos, kinnebak, wang), bloedviocijing uit de inwendige
oppervlakte der wangen.
Gnida, f. gr., bijnaam van Venus naar
de stad G n i d e s in Carii , waar zij een'
tempel had; de gnidische Venus, liet voortreffelijke, door Praxitéles gebeitelde marmeren beeld v. Venus, dat in 1461 te Constantinopel bij eenen brand vernietigd
werd.
Gnomen, pl., 1) aard of berggeesten, in
de aarde wonende en schatten bewakende
elementair geesten (z. a.), waarsch.
glyphein,

vat, spreukvormig ; gnomische dichters,

spreukdichters; gnomologïe, f. een spreu
v. gedenkspreu--kenho,vrzamlig
ken.
Gnömon, m. gr. (eig. in 't algemeen een
kenner, aanwijzer), een zonnewijzer, astro
nomische wijzer; Arith., een getal, dat, gevoegd bij een quadraatgetal, op nieuw een
C
ft eom.
, de figuur,
quadraatg
etal geeft;
die van een parallelogram overblijft, wanneer een kleiner parallelogram, we lks diagonaal geheel in de diagonial v. h. groote
ligt, daaruit wordt genomen; de tand, aaraan men den ouderdom der paarden kent;
ook een winkelhaak, rigtsnoer.
Gnösis, F. gr., de kennis; inz. het ilooger
inzigt, diepere, geheime kennis der chr.
godsdienstleer, de godsd enst -philosophic
der eerste chr. eeuwen; gnosimâchen, Pl.,
eene christelijke secte in de 7de eeuw, die
alle leerstelsels verwierp; gnostieken, Pl.,
geheimenkenners, zo ogen. godswijzen, door
gewaande goddelijke openbaringen hoog
verlichte christenwijsgeeren in de eerste
chr. kerk ; gnosticismus, n. de leer der
gnostieken ; gnostisch , geheimkundig
guostologle, f. alweterij.
Gnu, gnou of gnoudier (spr. nióe het
woord moet van de Engelsehen afkomstig
zijn), eene soort van antilopen in Afrika.
Gobelet, m. f'r. (spr. —gltoob'lè) , eels
beker. dobbelbeker der goochelaars ; een
driukbeker, kop.
Gobalette £ fr. Mar., een klein vaartuig
met masten en vierhoekig zeil.
Gobelins, pl. fr. (spr.g/ioob'léng), fransche behangseltapijten met ingewerkte IiVuren, zoo geheeten naar haren uitvinder
G o b e Ii n , die in 1667 te Parijs eerie ta
;

.
te
pijtfabrjk oprigt
Gobemouches, m. fr. (spr. glsoob'móesj,

v. gober, ophappen, verslinden), eig. een
vliegenvanger ; van daar eene soort van
kleine hagedissen op de Antilles, die zeer
bedreven in het vliegenvangen zijn; oneig.
een rondsienderaar , een ligtgeioovige

nienwsgierioe, een jabroer.
God-dam, eng. (eig. God damn , spr.
g/iócldem). God verdoenie (mij)!
Godevaart, nsansn. (v. God. en vaar,
vrees, schrik, zoorlat men eig. Godevaar
zou moeten schrijven) , Godsvrees; de fr.

vertaling van dien naam Godefroi (godeefrol) wijst op zijn' frank-duitscheri oorsprong; men kan hem als eene vertaling v.
Ti in o t h e u s beschouwen.
Godiveau, n. fr. (spr. gliodiwdo), pastijtjes van gehakt vleesch, worstpastijtjes.

G 01 W1AASCE1E KNOOP. 391

rt1,inItIA,
Godron, ii. fr. (spr.gho (Irdng),cen ronde,
holle piooi of vouw; een langwcrpig civormig sieraad aan zilveren vaatwerk eiiz., aan
lijsten van gel)OUWefl, eijerlijst ; godronné
ren, zulk sieraad maken.
God save (spr. seev) the king, eng., God
behoede den koning, de aanvang van cen
bekend eng. voikslied.
Goëet , m. gr. (goes. pi. gdetes), toove
naar, bezweerder; goëtie, F. vermeende tooverj door aanroeping van booze geesten,
geestenbezwering ; goëtisch, betooverend,
-

bedriegeljk, tooverachtig.
Goël, m., hebr. (go el. het deelwoord van
gaal, terUg vorderen, lossen), een bloedvreker hij dejoden, de naaste bloeciverwant
eens vermoorden, die weleerhet regt bad den
moordenaar op te zoeken en hem te dooclen.
Goëlette, f fr. Mar., een vaartuig met 2
masten van 50 tot 100 tonnen, schooner.
Goffo , m. it. (als adject. : onhandig,
plomp), een domkop, mmmcl, eene karakterrol der ital. intcrmezzi.
Gog en Magog, hebr., een gevaarlijke,
verdervende vand. (Naar den propheet
Ezeciiiiil is G 0 g de vorst van het volk M ag o g, dat van het noorden af in Israël viel
en de nederlaag leed. Bij iViozes is M agog
een zoon van Japhet.
Gojim, pl. hebr. (sing. go, d. i. eig.
volk, inz. een huitenlandsch, vijandig volk),
niet-joden, heidenen en christenen.
Golf, rn (it. golfo waarsch. v. het gr.
kolpos vgl. bet zweedsch golf, deensch
gulv, kolk, afgrond), een zecboezeni, een
aanzienlijk gedeelte der zee, dat landvaarts
;

;

inloopt.
Golgas, in. Mere., turksch fianel, ligte
wollenstof.
Gólgotha, n. chald., de schedeiplaats,
de geregtsplaats bij Jeruzalem.
Golok, z. gibbon.
Gomaristen, pl., eene secte der gereformeerde kerk, de bestrijders van de leer van
Arminius (z. arminianen), zoo genoemd
naar G o m a r u s, die in het begin der I 7de
eeuw hoogleeraar te Leyden was; ook contra-remonstranten.

Gombette, f. eene gcnuesche korenmaat,
ongeveer = 2 kop.
Gomer, ni. eene hebr. korenmaat, omtrent = 4,5 kop.
Gomgom, n. een muzijkinstrument der
Ilottentotten.
Gornphisis, f. ofgomphiánius, m. gr.

(v. gómpltios, haktand, górnplws, spijker),
het voelbaar- of stompworden der tanden
door zuren; kiespijn; goniphösis, 1'. de onhewegeljke vereeniging der beenderen door
inpianting, inz. der tanden in de tandkas
sen; ook z. v. a. goniphiasis.
Gosnphrène, ook amaranthine, f. fr.,

de kogelamarant , een zeer schoon zomergewas uit 0. Indië.

Gonacrasie, f. gr., zaadvloed.
n. gr. (v. góny, knie), kniejicht; gonatalgie, f. kniepiju.
Gonda, f. eene kleine rekenmunt in
Bengalen, =-% ropij.
Gondel, f. (v. Ii. it. çjonda, verki. gondola) , een plat overdekt vaartuig in de
grachten van Venetië; ook eene fransche
boot in de Middellandsehe zee; gondelier,
fr. (spr. glsond'ljé), gondoliere, it. m. een
gondelscliipper, gondelvoerder.
GonIgra,

Gonfalon, fr. (spr. g/tonfalóng), gonfalóne, it. m. (v. h. oudd. gund-fano,

krijgsvaan), de kleine vaan aan de lans,
ook de kerkbanier; gonfalonier, fr. (spr.
gongfaiosj) , gongfaloniére , it. m. de

vaan- of banierdrager, baanderheer ; bet
opperhoofd der ital. republiek St. Marino,
ook een policie -beambte in de provinciën
van den Kerkelijken Staat.
Gong of gonggong, a. maleisch, eene

soort van tam-tam of handtrommel
der Indiërs, een bekkenvormig speeltuig,
dat hij het zingen met een' houten slok
geslagen wordt.
Gongorsmus , ii. de gezochte schrijfwijs van den spaanschen dichter Gongora op het einde der 1 6de eeuw.
Góngros , m. gr., eig. een rond uitwas,
dat zich op den stam der boomen vormt;
gongröna, f. naam door Hippocrates aan
het kropgezwel gegeven.
Gong1us, m. ge. (v. gongflos. rond),
Ilot., het ronde ligcbaampje, in de bast
van vrouwelijke planten vervat, de kiemkorrel ; gong len , kleine ronde balletjes,
pillen.
Goniomter, m. gr. (v. çjönia , hoek),
een boekmeter ; goniometrie , 1'. de boekmeetkunst , de leer der hoekmeting.
Gonne, fr. Mar. , 'fust voor wijn, sterken drank, gezouten visch ; ook teervat.
Gonocële , 1'. gr. (v. gone, zaad), Med.,
zaadbreuk ; gonorrhoe a of gonorrhée , f.
de onwillekeurige zaadvloed, niet te verwarren met blennorrhcea , druiper.
Gontine , f. eene aan de godbeden ge'wijde kapel in de oude slavonische godsdienst.
Gonygra , n. gr. , z. v. a. gongra;
gonyalgie, f., z. v. a. gonatalgie; gony-

âncon , fl1. Med., ziekelijke kromming der
knie ; gonyóncus, m. kniegezwel.
Goph, volgens de rabbijnen het verblijf
der zielen Lot op bet tijdstip van bare omkleeding met ligcbamen.
gordiaansche knoop (nodus gordus),
m. de kunstig ineen gestrengelde knoop
aan den wagendissel van den phrgischen

koning Gordius, dien niemand vermogt
te ontknoopen , maar die door Alexander
den groote met bet zwaard werd doorgehouMen ; van daar in 't algemeen een zeer ingewikkeld vraagstuk, eene hoogst moeije
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lijk te ontwarren te beslissen zaak eene
omstandigheid, waarin goede raad duur is,
een allernetclijçst geval ; den gordiaan.
schen knoop doorhakken , door een' 1)eslissenden stap, eene stoute daad enz. eene
zwariheicI uit den weg ruimen ; gorciiën,
Pl. flW lat . draadworwen, b. V. de z e n U \S'
vorm, farenteit of liet guinesche
draakje in 0. en W. Indië cnz., dat
sonis ij ned. ei lang is, gaarne onder de
huid der menschen kruipt en pijnlijke
huilen enz. veroorzaakt.
Gorge, t'. fl. (spr. g/torzj'; van het lat.
gurgulio gorge1) , de keel, gorge!; hals
en borst , l)Oezeln ; holrond lofwerk . hollijst, een naauwe l)ergpas ; de ingang of
keel van een bastion of buitenwerk ; de
rolstok, waaraa n men kaarten, platen enz.
opliangt ; gorge de pigeon (spr. —pizjong),
cluivcnhalskleur, de weèrschijn in zekere
zijden stollen; gorgeret rn (spr. /torzjer
é), dc wewiJzer, een gootvormig heelmeesters-werktuig, hij het steensnijden in
gebruik.
Gorgo of Gorgone, f. gr. Myth., een
spookachtig vrou%elijk schrikbeeld of monster; pl. gorgónen, (luie zusters : St Ii coo,
Euryàla en Medffsa , dochters van
Phorcys en Ceto, met slangenharen ontzaggelijke tanden en metalen klaauwen.,
wier aanblik versteende . vgl. M edusa;
ook een bijnaam van Minerva, omdat
zij het hoofd van Medusa op haar schild
had; gorgónisch , eig. vreeseljk schrik'wekkend , ijselijk ; steenafzettend , versteenend, niet eene steenkorst overtrekkend, overkorstend, gelijk dit b v. de bron
te Karlsbad doet.
Goris, eene kleine bengaalsche rekenmunt, iets minder dan een halve cent.
Gorschi, pI. , dappere perzische ruiters,
die bestendig in het veld legeren ; gorschi
Laschi, hun aanvoerder.
Gos, eene indiaansche lengtemaat, omtrent = 1 duitsche mijl.
Gosen, gosi. p]., russische hof-faco
of kooplieden, die enkel voor het hof-ren
handelen.
Goslingen , pl. , naam van voormalig
-

schcepsgeschut.
Gospodi pom il lou ! russ., eene gemeenzame nitdrukking in den mond der russische geestelijken , z. v a. k r i e - e 1 e is on (z. a.).
gothisch, den Gothen (een oudd. volk)
eigen, b. v. de gothische taal ; oneig. voor
ouderweisch, oudvaderlijk, oudduitseli uit
de lide tot de 1 5de eeuw, b. v. gothische
bouwkunst ; ook in den stijl ofsmaak dezer bouwkunst, met spitsbogen, krulsieraden enz.; san daar gothische letters, versierd, meest met krullen overladen monnikenschrift.
Gouache,

f. fr. (spr. gIoedSj'; it. guazzo,

guazzare, drijven, v h. duitsche watee, wasser, wasschen?), liet schilderen met waterverw , waarin een weinig
gom is opgelost ; ook détrempe.
V.

Gouden bulle, z. bulle.
Goucig-ulden, m. eeoc gouden

iiunt,

ontstaan uit den fioreen (z. a.) der Italianen , waarvan er 93 op een keulsch
mark fijn gingen ; hij werd later door den
dukaat verdrongen en kwam schier allerwege in onbruik ; hij bestaat now onder
anderen te Bazel en heeft daar 3 gi. 6 6 Ct.
inner1. waarde ; ook eene nominale munt
in h. oude nederl mnntstelsel = 1 gI. 40 ct.
Gouffre, m. fr. (spr gltoefr') de afgrond, kolk, poel, draaikolk, maalsti'oom.
Goulams, P1 pei-z. corps uit slaven, slaveozonen, renegaten dir. zamen
gesteld; goulam-agasi, de aanvoerder van
die bende.
Goularclsoh water (spr. glsoel—) een
verkoelend en opdroogend water der wondheelers, dat eene loodoplossingbcvat(waarschijnljk naar den wondheeler Thomas
Goulard te 1\Tontpellier omstreeks 1750
benoemd).
Goulu , m. fr. (spr. gltoel'á), een vraat,
gulzigaard, slokop; N. H., de veelvraat.
Gourgazidine, f. fr. (spr. g/ioerghangdIen'), eene hoer, straathoer.
Gourmand, m. fr. (spr. g/thermdng,
V. h. lat. gurges, kolk, doorbrenger), een
gulzigaard. vraat. sterke eter, een smulbroêr, lekkerbek ; gourmandise, fr. (spr.
—dIez' ), f. vraatzucht, zwelgerij, brasserij;
lekkerbekkeiij belustheid; ook een lekkerbeetje , vgl. friand ; gourmet, in. (spr.
g/ioerrnè), een \vijnkenner, wijnproevcr;
gourmette, f. de kinketting aan het stanggebit der paarden.
Gourme , f. fr., hij veeartsen : de uitvloeijing van slijmige, kleverige vochten
door den neus bij jonge paarden, cle droes.
Gout, m. Ir. (spr. ghoe; v. Ii. lat. gustus) , de smaak , het welgevallen ; a son
goût , naar zijnen smaak ; goutéren,
proeven, smaken ; een' klcinen maaltijd
hoiideii , eene vooravond-boterham gehruiken; smaak, beliagen , welgevallen in iets
vinden iets mogen lijden, goedkeuren
billijken , beamen ; gouter of gouté , n.
( spr. gitoeté), het vooravondeten ; z. ook
vesperbrood.

Goutte, f Ir. (spr. gltoett') , 1) v ii.
lat. gutta, een droppel, beetje , weinigje,
proefje, slokje; 2) Med., de jicht.
gouvernérefl , fr. (spr. goew— ; v. ii.
lat. guberncire, eig. sturen, het roer houden) , besturen , leiden , gebieden, behec
bcheerschen, regeren ; gouverneur,-ren,
rn (spr. g/zoew—), stadhouder, bestuurder
eener provincie, vesting enz. ; plaatsoverste
ook landvoogd; een huisopvoeder en leermeester, kinderbestuurder ; gouvernante,
;
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F. tie landvoogdes; de opvoedster,kindervoogcks ; aan hoven: de opperhofmeesteres ; gouvernement, n. (spr. ghoewern'
maag), het stadbonderschap , het gebied,
de werkkring van een' stadhouder; de landvoogdij ; ook ht staatsbeheer, de regering
en re g eringsvorm ; governo, no. it. Mere,
het berit, de aanwijzing, de regel, het
rigsnoer, waarnaar b. v. een commissio
nair zich te gedragen heeft; per qoverno,
tot narigt , tot rigtsnoer ,, tot bestuur in
de handelwijze.

bij de zoutwerken : het zoatwater door
verdamping (gradering) in zoutheid verhoogen , waarbij men het eenige malen
door opeengestapeld rijshout in zekere
pannen (gradeerpannen) laat druipen;
zulk eene inrigting heet een gradeer
werk , gracleerhuis, een lekwerk of verdampingshuis ; gracluale , n. nw lat., bij
de R. K. het korte tussehengezang , dat
hij de mis na het voorlezen van den epistel gezongen wordt, terwijl de priester
zich op de trappen (gradus) v. h. altaar
bevindt; graduaal-systëma, n. Jur., de
bepaling der erfopvolging volgens den afstand van den verwantschapsgraad, in tegenst. met het liniaal -systema; gradueel (Fr. graduel), trapswijze, bij opklim
ming, allengs ; graduéren, nw lat., naar
trappen of graden afdeelen ; ook met eene
academische waardigheid hekleeden, proin o v é r e II ; gegradueerci, eenen graad of
waardigheid bezittende , b. v. een gegradueerd persoon , die eene academische
waardigheid heeft, als candidaat, meester,
doctor enz., een gepromoveerde; gra-

Graad, rn (lat. grades, pl. gradus

;

schrede, trap), de grootte der kracht van
eenij cling (intensieve kracht) ; een der
evenmatige gelijke deden, 'waarin een geheel wordt verdeeld; Math., een gedeelte
van den omtrek eens cirkels, het
volgens de gewone, het volgens de nieuwere verdeeling ; iedere graad (°) wordt
volgens de eerste verdeeling in 60, volgens de tweede in 100 minuten (') verdeeld, de minuut, in GOoflOO seconden ("),
de seconde in 60 terzen (" ') enz. (eenig
zins anders is de afdeeling in graden bij
physische werktuigen) ; eene waardigheid
van geleerden , ceregraad of eerrang op
hoogescholen, h. v. de doctorsgraad;
de afstandsbetrekkjng van gemeenschappelijke stamouders (graad der bloè (I verwantschap , afstamming euz); gradus,
Gram., vergelijkingstrap (z. comparatie),
-

n. I. de positivus, coniparativus
en s u p er i a t i v u S, de stellende, vergrootende en overtreffende trap ; gradus adrnonitiöni$, pl., de berispingen en waarschuwingen , die de kerkelijke straffen voorafgaan ; gradus ad Parnassurn, eig. eene
schrede naar den P a r n a s (z. a), een alphabetiscii woordenboek met opgave der
quantiteit van ieder woord, de gelijkbeteekende woorden, gepaste hij voegelijke
woorden en poëtische ui tdrukkingen, inz.
ten gebruike der leerlingen bij de oefeningen in het maken van latijnsche verzen;
gr. cognatiönis , de verwantschapsgraad;
gr. pceni(entiãlis , pl., de verschillende
trappen der kerkboete ; gr. pro/ibitus, de
verboden graad, eene verwantschap, hij
welke geene echtverbindtenis mag plaats
hebben; gradãtinz, trapsgewijs, allengs
langzamerhand ; graclãtie , f. de trapswijze
opklimming, voortgang ; Log., de opklim
ming, de allengsche overgang van eene
zwakkere tot eene sterke gedachte of uitdrukking ; z. climax ; Piet., de onmerk
bare kleurverandering, overgang , ineensmelting der kleuren; gradins , pl. fr.
(spr. ghradéng) , trapsgewijs oploopende
zitbanken in schouwburgen, kermistenten
enz. ; graderen, nw lat., louteren, verede
len, tot ccii' hoogeren graad van deugdelijkheid brengen, b. v. het goud graderen, het eene hoogere kleur geven;
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duãtie, £. de graadverdeeling, afdeeling
in graden ; Cram,, de plaatsing in de vergelijkingstrappen z. v. a. comparatie ; de
bekleeding niet een e waardigheid op hoogescholen, ook graduering.
Grabeau , n. fr. (spr. g/srabô), de afval,
bet gruizige van drooge waren ; grabelage , f. (spr. - ldazj'), bet zeven , zui
veren eener waar.
Grabouge , f. fr. (spr. glirabóezj' ; it.
garbuglio), eig. het getwist, gekibbel ; een
zeker kaartspeL
Grace, £ fr. (spr. ghraas' ; van het lat.
gratia), de genegenheid, gunst, genade,
gratie ; liefelijkheid, bevalligheid, bekoorhjkheid, welvoegelijkheid, aardigheid,
g r a c i e ; grace it Dieu , God zij dank!
God lof! de grace, met verlof, eilieve!
de bonne grace, met hevalligheid en waardigheid, met innemende manieren ; gaarne,
-

gewillig; de ma'uvaise grace (spr. d'mowéz -), ongaarne ; par gruice, uit gunst,
uit genade; gracieus (fr. gracieux) of
gratieus (lat. graiösu, a, urn), hevallig, liefeljk, beleefd, innemend, goedgunstig, genadig ; vgl. gratie ; graciôso ,

sp., de grappenmaker, komiek op spaansehe tooneelen.
çjradevöle, it. Muz., aangenaam, bevallig ; graditaménte, op liefelijke manier.
Gradivus , ni lat., een bijnaam v. Mars:
de daarheen stappende.
Gradus, graduale, gradueren enz., z.
ond. graad.
graeca, pl. lat. (graecus, a, urn, griekseh),

grieksche geschriften, boeken of werken;
graeca sunt, non legaistur, 't is grieksch
en wordt niet gelezen ; oneig. 't is te
moeijelijk, wij moeten liet overslaan ; gem50
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vismus , fl 1. Bene eigenaardigheid der gr.
taal, ook he11enísmus ;; greeciseren, griek-

pond ; myriagramme, een gewigt van

sche taaleigens inmengen , op griekschen
trant spreken, vergriekschen ; graviteit,
f. de bijzondere aard van de grieksche taal
en gr. zeden ; greecomanie, f. lat. -gr. , de

navolgings-, na pingszucht v. h. grieksclle.
Greeën, pl. Alyth. , bij Hesiodus , de
heide dochters v. Phorcy s en Ceto , P ep h r e d o en En yo ; bij latere schrijvers
zijn er drie: Pemphredo of Pephrido,
E n t o en J w n o ; zij hadden met haar
drieën slechts één oog en éénen tand,
kenden alleen den eg tot de g o r g o n e n
en bewaakten de wapens, waarmede Medusa alleen gedood kon worden.
Graffage, f. fr. (spr. gltra fáazj' ), het
bedrukken eener stof met heete platen.
Graffito of grafforto, n. it. Piet., grijs

in grijs , het graauiNe waterverven op
muren.
Gragram, beter grogram (z. ond. grog).

Grague, f. fr. (spr. b hraagh), een vis

krabbelaar.

-scherakof
fr. (spr. glireng) , koren,
korrel ; ook z. v. a. grein (z. a.); grains ,
pl., cijeren van zijdewormen; gegraineerd j
Grain, m.

z. end. granurn.

pl. lat., steltloopers, stelt
oud-rom. tooneelen.
-danserop
Gram-ia, f lat., taaije sljin der oogleden, oogboter.
Grammatica, F. gr. (grammatikë, lat.
gram.rnatíca, V. h. gr. gr ainnza , het geGrallatóres,

schrevene, de letter); granimaire, £ fr. (spr.
ghramër'), de spraakleer, spraakkunst, de
ver zameling der regelen eener taal ; grammaticus, m. een spraakkunstenaar, taal leeraar , taalkundige ; grammaticáster,
m. een ellendig, gebrekkig taalkenner;
Geen schoolvos, een letterzifter; grammaticaal, de spraakleer betreffende. daartoe
behoorende , taalkundig ; grammatisch,
volgens de spraakkunst; grammatisch juist, taalkundig wist, goed gespeld , uit
pl., bij de-gesproknz.;amtie,
oude Grieken : leermeesters der grammatistiek, d. i. de kunst om juist te spre-

ken , te lezen en te schrijven, of de eerste
beginselen der taal ; grammatologie, F.
de aanwijzing ter vervaardiging eener
spraakleer ; grammatológisch, die betref=
fende ; grammatolatrie , f. de letterdienst , overdrevene vereering van de letter met achterstelling van den geest of zin.
Gramme, n. fr. (le gramme, v. h. gr.
gramrna), de eenheid v. li. gewigt in Frankhet ned. wigtje of v. h. ned. pond
of omtrent v. h. oude of amsterdamsche pond ; decagramme, een gewigt v.
10 grammes, I ned. lood of pond;
hectogramme, een gewigt van 100 grammes , 1 ned. ons of 2 -^ pond ; kilograminc , een gewigt v.1000 grammes, 1 ned.

10000 ;ramnles, 10 ned. ponden (het
heette aanvankelijk ook een ti b a r); -- decigramme, een tiende deel v. Ii. gramme,
de korrel of r aar pond; centigram ne ,
(sp r . sangti-), een honderdste deel" v. h.
gramme, T1Y1u3ó pond; milligramme, een

duizendste deel v. h. gramme , 1 u«-^ jw - &
pond.
Grammiet, rn. gr. Min., lettersteen ,
roode jaspis of agaat, met witte lettervormige strepen geteekend; ook eene soort
van varenkruid.
Gramonie , f. fr. Mere. , de aftrek of
korting op de zijdebalen in de Levant ,
boven de gebruikelijke t arra.
Gran, m. eene rekenmunt in 0. Indië ,
te Gallipoli ongeveer = 1 i cent.
Granaat, m. mid. lat. (graaátus,
van het lat. Branum, korrel , dewijl hij
doorgaans in den vorm van kleine korreis wordt gevonden), N. H. 9 de bloed
een gering edelgesteente , inz. in-sten,
Bohemen, v. verschillende (meestal bloed
kleur en doorzigtigheid ; Bot., de-rode)
vrucht. des granaatboom s, de granaatappel (lat. granátusn, scil. malum ,
wegens de vele pitten of kernen zoo genoemd), in de oudheid het zinnebeeld der
vruchtbaarheid ; Mii., een brand- of springkogel , een holle kogel, die met kruid gevuld en geworpen wordt , dus genoemd
naar de grootte en gedaante, die men hem
vroeger gaf; fr . grenade, van daar greuadier (vroeger granatier), m. weleer
een granaatwerper, een soldaat, die granaten w ierp; keursoldaat der infanterie ;
grenadier ri cheval (spr. yhrenadjé a
sj'wd l) , een stormruiter, grenadier te
paard; granatine, f. (fr. grenadine), eene
vaste zijde soort, inz. voor de zwarte kant;
granatiet, m., z. staurolith.
Granalièn, pl. nw lat. (v. h. lat. granum , korrel) , de gekorrelde massa van
metaal, inz. het koekvormig gaargemaakte
koper; granaries, ía. de korenschrijver
(een ambtsnaam), inz. de kloostergeestelijke , die toezigt en rekening over het
graan _ houdt.
Grand, F. (spr. ghrang; V. h. lat. grarzd s), groot, gewigtig, voornaam; grandeeviteit, f. de lange levensduur, levenslengte;
inz. de leeftijd boven 90 jaar; grand- casco,,
z. casco; grand Jesus (spr. --zjezu), eene
papiersoort van groot formaat, groot jezus papier; grand merci , grooten dank, wel
verpligt ; grand mode , zeer gebruikelijk
gangbaar of in zwang; grand-seigneur, m.
(spr. - senjeur), een groot, inz. hooginoedig heer; de groote heer, turksche keizer;
grand -teint , m. (spr. -téng) , echte of
blijvende kleuren (op lakens enz.), schoonc,
heldere kleuren, uit dure kruiden bereid ;
grande, in. sp., cig in 't algemeen een groo-

GfLANDISON.

G R TIE.

395

m. eig. schrift- of teekeningmeter, naam v.
te, aanzienlijke; pl. grandes, de voornaam
verschillende mathematische werktuigen ,
adels of der ricos hombres, d. i.-stend
rijke lieden in Spanje, welke den titel excel- inz. een hoekmeter; graphonyctiométer,
lentie voeren en. de eerste plaats in de ka- m. een werktuig, tot liet nachtelijk ontwerrnerderproceres innemen; grandeur,f.fr., pen der Ioopgraven voorgeslagen.
Grappin, ni. fr. (spr. ghrapeng), filar.,
de grootheid, hoogheid, waardigheid, heer
een ankertje met 4 klaauwen of punten,
een titel der bisschoppen; gran--lijkhed;
dézza, f. it. (sp. grandeza), de waardigheid inz. voor de galeijen, ankerdreg.
Grapten, pl. gr., martelaars, die met letvan een' grande; de deftigheid, hooghartigters op het voorhoofd gebrandmerkt waren.
heid trots, grootschheid; qok het hoogmoe
Graptolithen, pl. gr. IN. II., steenen met
gedrag ; con grancdézza , it.-dig,trosch
Muz., met waardigheid, fierheid; grandi- teekeningen, b. v. den drieten (z. a.).
grasséren, lat. (grassari), zich allerwege
eus, it. (grandi©so), groot, grootsch, ver
verspreiden, heerschen, woeden (v. ziekten
grandiositeit, f. in de schoone kun -hevn;
gebruikelijk); grassátie, het overhandkrijmanier, verhevenheid,-sten:dgroch
gen, heerschen, wouden; ook straatschenbreedheid van uitvoering.
derij.
Grándison, m.. eng., een deugdenheld,
Grasus, m.. gr. (grasos), de bokkenreuk,
naar R ichardson'"s roman v. dien naam.
Branum, n. lat., een korrel; granulum, stank der okselen.
Gratia, z. gratie.
n. een korreltje, greintje; granum sails,
graticuléren, fr. (graticuler, v. h. mid,
een korreltje zout, d. i. een weinig verstand
of oordeel; in granulis, in kleine korrels; lat. en it. grata , gratola = lat. crates,
rooster, tralie), bij het teekenen : overtra granuléren of greineren, korrelen, korre
liën, door tralie- of netwerk afteekenen, z..
maken, in korreltjes veranderen; ge--lig
greineerd, gekorreld, gekerfd (van teeke- craticuleren.
Gratie, . f. lat. (gratfa), genade, gunst,
ningen, waarin lijnen en punten korrelach tig zijn afgezet); granuleer -machine, f. weldaad; de aanminnigheid, hevalli heid,
enz.; vil, grace; gratie, pl. gratiën, lat.
een werktuig ter vervaardiging v. metaal
Brat ae of charitinnen (gr. clzaris, pl. chagranulatie of granuléring, f. de-korels;
korreling of verwerking (v. h. metaal) tot rites), Myth., de bevalligheden, naam der 3
korrels; graniet, n. (it. granito, fr. granit), bekoorlijke gezellinnen van Venus , godinnen der lieftalligheid en betooverende
korrelsteen, kernsteen, een gemengde steen
schoonheid: A g l á j a, Thalia en E uvan korrelig, kristallijn weefsel, voorname
p h r o s y n e; gratia-Dei, n. Bot., genade
uit kwarts, veldspath en glimmer; het-lijk
naam van vele koortswerende plan--kruid,
is zeer verre verspreid en vormt meestal
steile bergen met spitse, getande kruinen-; ten; gratia jurusjurdndi, lat. Jur., vrij spreking van den eed; con grd.zia, it. (spr.
granitéllo of granitél, m. it., halfgraniet,
--ghraatsia), Muz., reet bevalligheid; gragrijs graniet, dat niet de vcreischte bestan d
zioso (spr. ghraatsiózo), bevallig, aangeliet graniet heeft; grand, m. it.,-delnva
acne kleine ital. rekenmunt, op )Malta = 6 naam, innemend; gratiale, n. riw lat., een
p i c c i o 1 i of iets minder- dan een halve bewijs van erkentelijkheid, eene vereerin ,
cent, te Napels = 10 c a v a 1 Ii , U, 7 d ii- belooning, een klein geschenk; het tafelgekaat of omtrent 2 centen, op Sicilië iets bed ; Gratiánus , mansn. : de bevallige,
dankbare; gratiani decrétur, het eerste
minder dan 1 cent.
Grap, Mar., een zeker vaartuig in de in-- gedeelte van het corpus juris canon cl;
dische wateren met 2 of 3 masten, en tevens:. gratias! (eig. de accus. pl. v. gratia, met
uitlating van het werkwoord ago), dank! ik
riemen voerende.
Grapheion, grapheidáon of graphidïonn, dank u-! het gratias bidden of zingen, het
n. gr. (v. gráphein, schrijven), eene griffel, dankgebed of dank!ied enz.; gratificeren
schrijf of teekenstift ; graphiek , f. de (lat. grati ficári ). genade schenken; begunschrijfkunst, schilder- of teekenkunst; gra- stigen, vereeren, beloonen , een geschenk
phiet , m. potlooderts , zwart teekenkrijt, geve-n-, vergoeden ; gratificatie,, f. een
een brandbaar mineraal, eene verscheiden- - gunstgeschenk, eerie vereering, belooning,
heU der koolstof, verontreinigd door toe- vergoeding, toelage; gratieus, z. gracieus;
vallige inmengselen v. ijzerhoudende aarde; gratis, om niet, kosteloos; uit genegenheid;
gratis-gage (spr. gltaazj'), f. lat.-fr., vrij gráphisch, schriftelijk, door schrijfteekens
voorgesteld of uitgedrukt, door figuren op- soldij, maandsoldij des officiers, gew. bij het
gehelderd, beschrijvend, teekenend; gra- begin van eersen veldtogt; gratust of gratuist f m. uw lat., een vrijscholier, nietbephische figuren, schrijf- of schriftteekens;
talend koste anger; gratuit, fr. (spr. ghragraphiscus, m. een wondheelers- werktuig
oen splinters uit wonden te halen ; gra- twi), vrijwillig, onverpligt, b. v. don gm tuit, een vrijwillig geschenk, erne onverphodrome , m. Neol. , een snelschrijver
pligte gift, opbrengst; gratuita mensa, f.
graphodrom e, f. de snelschrijfkunst; grapholith , m. schrijfsteen ; graphométer, lat. Jur., vrije tafel, vrije kost.
;
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gratuléren, lat. (gratulãri), geluk ven
schen; gratulatie, f. de gelukwensch, heil-

men, de aantrekkingskracht, middelpuntzoekende kracht, centraaikracht.

wensch ; gratulánt , fl1. de gelukwenscher.
Gravãmen, n. lat. (v. gravâre, bezwaren, gravis, zwaar), een bezwaar, eene zwarigheici; pl. gravamna, de bezwaren; gra-

grazi o so , con grazia, z. oud. gratie.
great charter, n. eng. (spr. ghreet tsjdrter), de magna charta der Engelschen,

voortdurend bezwaar
met blijvende oorzaak; yr. irrelvans, niet
op te heffen of weg te nemen bezwaar ; gr.
de futllro, een bezwaar wegens iets toekomstigs, iets verinoedelijks ; gr. success7vurn bezwaar over telkens nieuwe onheilen;
, nw lat. , zich bezwaren,
gr
bezwaren inbrengen.
Gravantïa, pl. lat. (v. gravãre ., bezwaren), pl., bezwarende of verdaclitmakende
omstandigheden bij cenen beklaagde; gra
vãtus, m. die zich bezwaard, benadeeld of
beleedigd vindt; ook die van eene misdaad
wordt beschuldigd, een beschuldigde, vervamen continiuin ,

dachte.
grave, gravemente, z ond. gravis.
Gravdo, f. Iat. , eig. zwaarte der leden;

verkoudheid, zinking.
Gravelüre, f. fr., eene vuile, ontuchtige
scherts; bordeelpraat.
graveren, 1 fr. (graver, oorspr. het duitsche graven, graben), met eene stift
figuren of strepen in metaal trekken, etsen,
plaatsnijden; - ook soms: bezwaren, belasten (v. h. lat. çjraväre) ; gravure, f. d
plaatsnijkunst , ets- of graveerkunst ; de
afdruk van het gesneden metaal, de plaat,
prent; graveur, m. een plaatsnijder, etser,
vignet-, stempelsnijder enz.
Graves, m. eene soort v. witten en rooden
bordeaux-wijn, naar G r a v e s , niet verre v.
Bordeaux.
Graveur, z. ond. graveren.
Gravda f. lat. (v. graviclus, a, urn),
zwaar, gevuld), eene zwangere vrouw; gra

viditeit, f. de zwaarte; zwangerschap.
Graviméter, z. ond. gravis.

Gravis (scil. accéntus), m. lat. (gravis, e,
zwaar; van toonen: diep), de zware of diepe
toon, valtoon eener lettergreep, in tegenst.
met den acutus grave, graverne'nte , it.

Muz., ernstig, zeer langzaam, deftig, plegtig, met waardigheid; gravIssimo, Muz.,
zeer ernstig; gravimeter, m. lat.-gr. Phys.,
een zwaartemeter, de vochtweger v. Gu yt 0 n , ook dienstig voor het wegen v. vaste
ligchamen; con gravitâ, it. Muz., met waardigheid ; g raviteit , f. lat. (gravitas), de
zwaarte; ernst, errsthaftigheid, deftigheid,
bedenkelijkheid, de aangenomen waardigheid, stijve plegtstatiglieid, stijfheid; Muz.,
diepte; gravitéren , nw lat. , zwaar zijn,
zwaartekracht uiten , door zijne zwaarte
naar een ander ligcbaam neigen; gravitãtie, f. de zwaartekracht, de drukking van
de eigene zwaarte eens ligchaams; de wederzijdsche aantrekking der wereldligcha-

van 1215 (z. charta).
Grebe, f. N. H., de zilverduiker,
watervogel met zilverwitte vederen.

een

grec , fr. (spr. gin-c/c) , grieksch ; a la
grecque (spr. —g/trekk'), op zijn grieks-eh,

naar grieksc li en trant.
gregätirn , lat. (v. grex , gen. gregis,

de kudde), troepsgewijs, hij hoopen, met
rotten, benden, koppels enz.
Gregorius, gr. (v. egeirein, opwekken,
egrgora , ik ben wakker; van (laar in
het N.T. gregorein, waken), matsn. : de

waakzame; gregoriaansche almanak , z.
juliaansche kalender oud. Julius.
Grein , n. (v. h. lat. granum), eig. een
korrel, zaadkorrel, gerstenkorrel ; een klein
gewigt: in de medicijnen en de natuurkunde =v'sr scrupel, v drachme of
0,06408 wigtje : als gewigt voor goud, zijver paarlen en edclgesteenten= , mark
of 0,85446 wigtjes ; ook beteekent grein
eene zekere stof van geiten- of kemelshaar;
greineren, z. granuleren, ond. granum.
Greluchon, m. fr. (spr. g/trelus'jong), de

in 't geheim begunstigde minnaar v. eene
openbare of gekamerde vrouw.
GremIum , n. lat., de schoot, boezem;
oneig. het midden, de gemeenschap, vereeniging , z. v. a. collegie ; gremiale, n.
uW lat., de schootdoek eens hisschops, wanneer hij zittend mis leest ; gremlo, m. it.,
het gild; sp., ook eene handelmaatschappij.
Grenadier, z. granaat; grenade f. of
grenadin , n. fr. (spr. g/srenadng) , gevulde en gestoofde vleeschiapjes ; grenadine, t. (spr. - dien'), eene fransche zij-

destof tot het maken van zwarte kant.
Grenaille , f. fr. (spr. g/srendlj', v. grener , korrelen), gekorreld metaal; grenetis , m. (spr. —g/tren'tié), dc gekartelde

rand om munten, het randwerk.
Grenis , m. het achtste deel van eenen
ku x of eene afdeeling van een bergwerk.
Grenoble. m. fr. Bot., eene soort van
tuin-anjelieren, die op een' donkerrooden
grond witte picotstrepen hebben.
Greve , f. (verwant met gravier, gravella, gruis, kiezelzand), het vlakke, zandige zeestrand, ook de rivieroever, die nu
droog, dan onder water, en met zand en
steenen bedekt is; place de Gréve, eene
plaats aan den oever der Seine , waar in
den tijd der revolutie de meeste teregt-

stellingen plaats hadden. .
Gribánne, f. fr. Mar., zeker vaartuig v.
bijzonder maaksel en tuig op de Somme,
van 30 tot 60 tonnen groot.
Gribhtte, f. fr., op den rooster gebraden varkenvleesch.

GRH3OUILLAGE.
Gribouillage, f. fr. (spr.gliri boei ljdazj'),
liet gekrabbel, knoeiwerk, slecht onleesbaar schrift, kladderij.
Griep, f. z. grippe.
Grietenij, f. (v. h. oude greta, geregt,
graetjen, dagen, dagvaarden) eene der
30 aldeelingen , 'waarin Friesland sedert
de 1 4de eeuw was verdeeld; grietman,
greetman, weleer opperregtcr, baljuw of
drost eener grietenij; thans een friescis
ambt van geheel anderen aard.
Griffen, Pl. (v. h. sp. grifos, kroeshaar?), altammeliiigen van negers en
mulatten.
Griffie , f. (fr greffe), de geregtsschrijf
, kanselarij; het bureau, waar de-kamer,
regtsacten opgemaakt of bewaard worden;
iets ter griffie deponeren, het voorshands
laten berusten, op de lange baan schuiven; griffier, m. fr. (greffier; v. ii. mid.
lat. grafarius, schrijver, en dit v. h. gr.
gráphein schrijven) , de bewaarder, opzigter eener griffie, een geregtsschrijver,
g e heimschrijver, griffier.
griffonnéren . fr. (griffonner; v. griffe,
klaauw , spr. griefon -) , krabbelen
knoeijen , slecht schrijven; griffonnage, f.
(spr. griefonáazj') , het gekrabbel , geknoei; slecht schrift ; griffonneur, m. een
krabbelaar , kladder , een veelschrijver,
slecht schrijver (auteur).
Grille, £ fr. (spr. glirielf' ; v. Ii. lat.
craticula?), eene tralie, een rooster;
g rilleren, roosteren, roosten , op den rooster braden, zengen ; met traliewerk voorzien ; (doek ofstoffen) ruiten; grilláde, f.
geroosterd vleesch ; grillage, fr. (spr.
grieljdazj'), Arch., roosterwerk, traliewerk,
Manuf., het roosten of glad maken der stoffen rtiet eene heete rol.
grilliséren (v. gril, met een bastaard
grillen, muizennissen in 't hoofd-itgan),
hebben, druilooren.
Grimássen , Pl. (v. h. fr. grimace , vgl.
het it. griino , rimpeling, grinza, rimpel
enz., die v. h. duitsch grimmen , oudd.
krImizon , g rij ni en , afstammen) , het
vreemd, leelijk gebaar, de gezigtsvertrekking , grijns , kuren , grillen , fratsen ;
ook veinzerij, mom, schijn; grimace beteekent ook een dames -toiletdoosje met
een speldekussen daarop; grimas-geren
(Fr. grimacer), gezigten trekken , leelijke
gebaren maken, grijnzen; grimacier ,
( spr. glirirnasfe'), een fratsenmaker, grijnzee; huichelaar, schijnheilige.
Grimelin , m. fr. (spr. ghriem'lng),
een inhalig speler, knijzer ; ook eene
zilvermunt te Tripoli, omtrent = 15 ct.
Grip, in, Mar., eene soort v. roofschip,
naar een' brigantijn gelijkende.
Griphi of griphen , pl. gr. (griphos,
eig. eennet, p1. griphoi), raadsels, chara
en 1ogogrphen en dgl. vcrnuftsspelen.-cl
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Grippe , 1. fr. (eig. gril, vreemde kuur
of neiging), de epidemische zirkingkoorts,
griep;z. influenza, ond. influeren.
grippéren , fr. (gripper) , heimelijk
wegnemen , kapen.
Grisaille, f. fr. (spr. ghri:dlj' , van gris'
grijs, graauw), Piet., eene manier van
schilderen met twee kleuren , de eene
ligt, de andere donker, graauw in graauw,
een raauwtjc ; ook eene vermenging van
grijze en witte haren tot pruiken; grisatre (spr. y/irizaatr'), grijs- of graauw~
achtig ; grisétte, t'. cene soort v. graauwe,
met linnen, zijde enz. vermen g de wollenstof, grizet; een meisje van geringe
afkomst en betwijfelbare zeden; een net
gekleed, coquet naaistertje, dienstmeisje
in Frankrijk (zoo genoemd, omdat die cci'tijds grijze kleederen droegen) , ook de
naam van een' kleinen trekvogel, graauwof grijsborstje.
Griscio m. eene munt te Alexandrië
in Egypte, omtrent = 3 gi. 80 et.
Grison, m. fr. (spr. glii'izóng), grijskop, grijsbaard ; N.1-l., de steenmarter van
Guiana, van de soort der wezels; ook
graauwtje (paard of ezel); een _verkleede
lakei als spion ; ook voor grisou (z. a.);
een bewoner van Graauwbunderland ; grisonnade , f. de spraak der Graauwbun
derlanders , brabbeltaal.
Grisou (spr. gltrizóe), grizon, ook feu
terrou of brisou (spr. ten'óe, brizde), bet
ontvlarnbare gas in de gangen der kolenmijnen, uit koolwaterstof met eenig stikstof en koolzuur bestaande , dat dikwijls

verschrikkelijke uitbarstingen veroorzaakt;
vgl. daviaan.
Griwna, griweniti, f. russ., een stuk
roebel. omvan tien kopeken of
trent 20 centen.
Groat , m. eng. (spr. gitroot; ned. groot,
hoogd. groschen, fr. gros enz.), eene eng.
rekenmunt van 4 pence of omtrent 20
centen.
. Grobianismus , n. ( hoogd. met lat.
uitgang ; van grob, grof yrobiän , een
lorripert, viegel), de lompheid, plompheid,
liet onbehouwen gedrag.
Groch, turk. benaming der spaansche
realen (za.).
,

Grod-geregt, n. poolsch (van grod,

kasteel, slot), de regtsocfening van een'
j)oolscllen starost.
Groep , f. (v. h. fr. groupe, it. groppo,
d. i. eig. klomp, kluwen), de verceniging
van vele enkele voorwerpen tot eenen
hoop , eene zamenstelling van afzonderljke, op zich-zelven een geheel uitmakende dingen, die het oog in eens omvat,
bijeengeplaatste en bij elkander bchoo
rende beelden, zuilen enz.; bjecnliggcn
dc eilanden ; verzameling, hoop, volksnienigte ; groeperen, velefiguren , beelden
,
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enz. als in cenen hoop, tot één geheel
verzamelen, bijeen plaatsen; eene groep
uitmaken, te hoop loopen.
Grog , M. eng. een bekende drank uit
rum, suiker en water. (De naam komt af
van den eng. admiraal Vernon uit het
midden der vorige eeuw , die zijnen matrozen den vroeger onvermengd gebleven
rum met water verdund liet toedienen.
De admiraal droe g doorgaans een' rok van
grogram (za.), gewoonlijk groggrain
of kortweg grog geheeten), waarom liet
volk hem den ouden Grog noemde, en
dien naam nu ook gaven aan den aange
lengden drank, waaruit hun oorlam tot
hun leedwezen bestond.
Gromatiek, f. lat. (v. groma, een werktuig tot landineten), de veldlegerkunst ,
de kunst om een veldleger neêr te slaan
of te versterken.
Groom, m. eng. (spr. gitroein), een bediende, oppasser, knecbt, inz. een kleine
rijknecht, palfrenier; als nederd. woord, ook
grom, zv.a. ingewand, vischkuit; van daar
grommen , het ingewand uithalen.
Groot (v. li Ir. gros), eene der oudste
nederl. munten , zoo geheeten omdat zij
juist het gewigt van een gros of drachme,
d. i. 'z V. een ons zilver had; ook eene
rekenmunt in het oude ned. muntstelsel,
= 2 1- cent, nog menigmalen gehoord in
,

vijfgroot = 121 Ct.; grootken , greugjen,

n. een klein middeleeuwscli groningscis
muntstuk ter waarde v. een' halven plakalsadject. voor titels of waardigheden geplaatst, beteekent groot z. v. a. opper,
eerste, hoofd enz. , b. v. groot -admi.
r a a 1 , eerste of hoofdadmiraal ; grootkruis, dc klasse van ridders, die hij de
meeste ridderorden op den grootmeester (het hoofd cener orde) volgt, eerste
ridders;g grootvizier, de opperste staats
dienaar in Turkije; grootvorst, de vermoedelijke troonsopvolger in Rusland; ook
Zijne broeders ; vroeger de titel der Czaren enz.; - groote beer, titel des turkschen keizers, als vermeend gebieder der
andere sultans; groot-honderd, een getal
van 120; groot-duizend, een getal v. 1200.
Gros, n. fr. (v. b. mid. lat. grossus, a,
urn, dik, grof, groot), het grootste gedeelte,
de menigte, groote hoop, b. v. het gros der
menschen; in Frankrijk (spr. ghró), een
goud- en zilvergewigt, = mark of omtrent 5 wigtjes; in Duitschland weleer iedere dikke munt, in onderscheiding van de
blikmunten ; bij kooplieden voor velerlei
-waren: een getal van 12 dozijn of 144; gros
of grosse, Jur., het eerste athchrift vaneen
oorspronkelijk stuk, z. v. a. groot geschre
ven stuk, in tegenst. met minute (z. a.);
nog is gros de benaming van zware zijdestof, zware taf, b. v. gros de Naples (spr.
glirodendapi'), eene zware zijdestof uit iNa-

p e 1 s ; gros de Tours (spr. gitrodetder),
eene sterke zijdestof, die veel in de fr. stad
Tours gemaakt wordt; groschen , m.
hoogd. (spr. gltrdssjen) , eene duitsche
munt ; het „„ v. d. t h a 1 er, guter, gro
schei, (sp. gitoeter—) geheeten . en bij
verkorting Ggr. geschreven, doet ongeveer
Ct. ; liet a!a V. d. t Ii a 1 e r , silber- of
neugroschen (spr. sielber of nui—) genaarnd, en door Sgr. of Ngr. uitgedrukt,
geldt omtrent B et.; de groschen wordt in
Saksen, Saksen -Altenburg en Saksen -Gotha
in 10, in de overige duitsche landen in
12 pfennige verdeeld; gros d'arrnée,
u. het hoofdleger, de kern van het heir;
grosso modo, nw lat., ten ruwste, onge
veer; afgek. gr. m. op recepten : grof gestooten of gesneden; grosse aventure, f. fr.
of gros-avontuur -contract, n. een zeehan
deisverdrag tusschen eenen koopman en
eencu schipper; onderscheiden v. b o d e in
rij (z. a.), waarbij alleen schip en lading,
hier daarentegen de contractant persoonlijk
borg blijft ; groshanclel, handel en gros
(spr. ang gltro), de groothandel, handel in
't groot, bij centenaars, geheele stukken
enz.; grosséren, Jur., eene acte, een contract in 't net schrijven, uitvaardigen; ook
vergrooten, grootspreken; grosserie, £ gro
ve ijzerwaren; ook z. v. a. groshandel; grossier, ook grossst, in. een koopman in 't
groot, in 't gros, een groothandelaar; grossièreté, f. Ir. (v. grossier, grof), de grof.
heid , lompheid, onbeschaafdheid; grosso,
m. it. en sp., eene rekenmunt, in ]Navarre
ongeveer = 3 centen, in Venetii.i omtrent
= 10 cent; grossétto, Ri. cciie kleine ital.
rekenmunt, het ,', van een' gm s s o; grosz,
m. eene kopermunt in Rusland , omtrent.
=2ct.
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Grot, f. (Ir. grotte, it. grotta, v. h. lat..
crypta, gr. krypta, gewelf, groeve), een hol,.

inz. een kunsthol, eene scheipspelonk, een
vertrekje in lusthoven, opgesierd met scheipen, koralen enz.; grottésk ofgew. grotésk,
(it. grottesco, fr. grotesque; V. grot, dewiji
men in de bouwvallen v. h. paleis v. Titus,
welke de grotten heeten, allerlei wonderlijke , pliantastische beelden vond)
vreemd , zonderling , grillig , wonderlijk,
zeer bijzonder,, avontuurlijk ; grotésken,
Pl., onnatuurlijke, vreemdsoortige gedaanten, wonderlijk beeldwerk , waarin menschen- en dierengestalten met loof- en
bloeinwerk enz. schijnbaar zonder regel
verbonden zijn.
Grouch, m. eene rekenmunt, in de Krim
= 1 ,L 6 et., in Smyrna =90 et.
Group, z. gruppetto.

Gruinus, us. lat., eig. een hoop, heuvel;
iets dat zaamgeloopen, gekionterd is; grumens, nW lat., dik, klonterig; grunsescéntie, f. het zameu loopen, klonteren, stremmen, stollen.

GRUPPETTO.
Gruppetto, UH. ;t. (spr. gitroep—), Muz.
,eerie zangveliiaaijing, bestaande uit 3 of 4
gezwinde , dalende of klimniende noten
Mere. , een met geld bezwaard pakje of
brief; een rolletje specie in 't fransch
group (spr. groep).
grutiae jus, z.jus.

Gruyères. m. (spr. grwi-jér'), eene soort
van groene zwitsersche kaas, naar het gelijknami g dorp in liet kanton Freyhurg.
Gryllus, ni. lat., dierenraadsel, eene vonderlijke voorstelling, vaarbij op gesneden
steenen allerlei dieren tot eene enkele
vreemde figuur vcreenigd zijn ; eene lachwekkende. wonderlijke schilderij.
Gryphiet ni. (v. h. lat. grypitus, gr.
gryps, grillioen), versteende schelpdieren
van sehuitvormiff gedaante.
Gryphöses. I. gryp5sis f. gr. (v. gripos.gekroond), Med., eene pijnlijke misvorming van den nagel, die zich als een
klaauw krornt.
Gua, eene rekenmunt in Guinea, 14
gi. 15 ct.
Guajakboom (guajãcum officinäle; sp.
guayaeo , nit dc taal van Hayti), pokhout-

boom of heilighoutboom, een westindische
en zuidamerik , boom, waarvan het zeer
harde hout tot het maken v. onderscheidene
voorwerpen wordt gebruikt. Het geraspte
hout , benevens de bast en de liars, wordt
tegen dejicht en venusziekte gebruikt.
Guanako, n. (sp. guanaco, uit het peruaansch /luanacu) of guanakokameel, een
in Z. Amerika ìnheemsch wild dier, geheel
onderscheiden v. Ii. lama (z. a.), waarmede
men het dikwijls heeft verward.
Guano of huano, m. sp. (v. h. peruaansch huanu, mist), de vogeimest, mestaarde, die door tallooze vogeizwermen op
de kleine eilanden der Zuidzee aan de
peruaansche kust tot groote inassaas is
opgehoopt, en waarvan in de laatste tijden
geheele scheepsladingen naar Europa zijn
over gebragt.
Guardia, f. mid. lat. (v. h. duitsche
warten, wachten, vgl. garde), het voogdijschap met betrekking tot een' beleende;
gardiaan , m. (mid. lat. guardianus, it.

guardiano), de opziener, opzigter, opperste

van een monnikenklooster; guard infánte,
rn it. (eig. een kinderhoeder of -bewaar
der), een wijde hoepelrok, die de zwangerschap verbergt.
Guasta1da of gasta1da , f. mid. lat.,
hij de Longobarden het ambt van een'
landshoofdman (gastalcius , d. i. eig.
een gestelde), met leenshedeeling verbon
den.
Guastallinen, it. pl., eene nonnenorde,
door eene gravin v. Guastalla in 1534
gesticht.
Guazzo, n. it., z. v. a. liet fr. gouache.
Gubernãtor, m. lat., z. v. a. gouver

GUICHET.
fleur; gubernium,
vernement (z. a.).
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n. nw lat. z. v. a. gou-

Gudok, m. eene russische viool met drie
snaren.
Gueber, z. geberen.
Guelph, Gucif of Welf, ondd. (Guet
p/so, Jluelp/zo, v. /uelf, welf, jonge wolf),
mansn. ; guelfen ofwelfen, pl., de naam v.
een beroemd vorstengeslacht, dat in de
ilde eeuw uit Italië naar Duitschland verplant werd, ecncn tijdlang over vele gewesten van Duitschland hecrschte en nog in de
beide liniën v. h. brunswijksche huis voortbloeit; in ruimeren zin verstaat men door
guelfen de magtige pauselijke partij, die
zich in de middeleeuwen verzette tegen de
ondernemingen der keizers en hunne aanhangers, de gibellijnen. In Italië leidt
men die beide partijnamen af van twee
Duitschers Guelf en Gibel, van wie de
eerste het met de pauselijke, de laatste met
de keizerlijke partij of de Hohenstauffens
hield; doch in I)uitschland zoekt men hun'
oorsprong in de krijgsleus v. Koenraad Ill:
((the Gieblingen!" en in die v. Welf
van Beijeren « Hi e Welf!" ter gelegenheid v. d. slag bij Weinsberg in 1140.
Guemul of Gvemul, m. uit de taal van
Chili (ook II u em u 1), een zeer vlug en moedig dier in Z. Amerika, naar het paard en
den ezel gelijkende.
Guenno, m. eene rekenmunt in Guinea,
=28gl.3O ct.
-

Gueridon , m. fr. (spr. g/tericlóng , it.
g/teridone), een lichtdrager, knaap,

soort van zeer hooge kandelaar.
Guerillas , pl. sp. (spr. g/terIjas ; sp.
guerrilla, cuff. kleine oorlog, v. guerra,

oorlog), spaansche ligtgewapcnde, aan geene tucht onderworpene benden, ongeregel
de, verstrooide troepen in de gebergten, als
't ware de kozakken der sp. legers.
Gueste, eene lengtemaat in het Mogol
omtrent = 8 palmen.
-sche,
Guet, m. Ir. (spr. ghê), de wacht, nachtwacht; het wachtwoord, parool; guetapens,
n. (spr. g/ztapáng weleer guet appensé),
hinderlaag , arglistige overval, verraderij,
voorbedaeht, overlegd schelmstuk.
Gueux, z. geuzen.
Gueze, f. perz. lengtemaat, in groote en
kleine verdeeld; de eerste ruim 9 palmen,
de andere slechts 6 palmen groot.
Guful, II. turk., het door de godsdienst
voorgeschreven wassehen na den bijslaap.
Gui of guy, m. fr. (spr. g ui), Bot., de
mistel of marentak , eene woekerplant, die
op de takken van den appelboom, den eik
enz. groeit; de eikenmistel werd bij de Druïden hoog vereerd en met veel plegtigheid
gesneden.
Guichet, m. fr. (spr. ghiesjd), een klein
deurtje in eerie groote deur, de deurklep,
-schuif; het rinket der sluisdeuren.
;

GUIDE.

GUMMI.

Guide, m fr. (spr. /tied', mid. lat. en
it. guida), een leidsman, begeleider, wegwijzer, gids; ook die man van eenen troep
soldaten, naar Nvien de anderen hunne bewegin gen moeten rigten; pl. guides, in dc
laatste oorlogen: lijfwachten van den oppergeneraal, garde van den generaalstaf; gsidagIum, n. mid. lat. het geleidegeld, gidsloon; guidon, n. fr. (spr. g1tiddng) de
standaard l)1J de gendarmerie; ook de standaardjonker, kornet, rigtman; het mikijzer
op een schietgeweer; Muz., z. v. a. custos;
Guido, oudd. mansn.: wegwijzer, geleider;
( anderen hebben den naam v. het it. guido,
schoft, lmperd , (it, rekel, afgeleid).
Guignon, n. ft. (spr. g/zienjóng, v. guigner, scheel zien), een ongeluk, inz. in liet

(spr. gitind'), f. eene guinje, gienje, eng.
goudmunt van 21 sh ill i n g S hebbende
gemiddeld eene innerlijke waarde van 12l
gl.;er zijn twee- en vijfvoudige, als ook halve, derde en vierde. De naam is ontiend
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van het goucirjke land Guinea , dewiji
de eerste guinjes uit het van daar komend

goud gestempeld werden
Guinget, m. fr. (spr. glénglu), Mere.,
hgte kamelot van Amiëns; ook gingét.
Guinguette, f. fr. (spr. ghèng/sett ; v.
gin.guet of guinguet, slechte wijn), eene

kroeg; ook een land- of
buitenherberg,
Iusthuisje.

dubbele komniaas, die men aan het begin
en het einde eener aanhaling of ook aan
het begin van ieder en regel zet, aaruit de
aangehaalde plaats bestaat, aanhalingstee

Guipure, f. fr. (spr. gltipuur'; v. guiper,
met zijde overspinnen), verheven borduurwerk; het bestikken eener teekening met
goud- of zilverdraad.
Guirlande, f. fr. (spr. ghierldngd'; it.
g/tirldnda; oorspr. duitscli. van wirren,
warren, eng. whirl, draaijen, winden),
bloemenkrans, bloemslinger; snoer van gevlochten bloemen en vruchten , bloem-

kens (e) en

kroon.

spel.
Guillensets , pl. fr. (spr. glsieljemé)

guillochéren, fr. (spr. ghiejosj—; naar

den uitvinder G u i 11 o t zoo genoemd), dooreen vlechten, niet in elkander gevlochten
lijnen, trekken enz. versieren; guillocheer
kunst, de kunst van het insnijden of afdrukken van meni g vuldig ineen gestiengelde sieraden door de guillocheer-machi
zie; guillochis , n. (spr. g/tieljocjI) , een
sieraad uit zaamgevlochten veelvormige

lijnen, trekken enz. bestaande, kettingtrek.
Guillotine, f. fr. (spr. gitieljotlen'), de
valbijl, een werktuig om het hoofd af te
kappen, op voorslag van den fr. geneesheer
Guillotin (spr. g/sieljotêng) in 1792 ingevoerd en naar hem genoemd ; guillotineren, met de guillotine onthoofden; guillotine-ridders , spotnaam der Jacohijnen
na hunnen val.
Guimbarde, f. fr. (spr. 8héngbdrd'), f.

een lange wagen tot vervoer van koopwaren, goederenwagen, rolwagen, blokwagen;
eene mondharmonica ; nog: een kaartspel,
ook manage geheeten ; een verouderde
dans
Guimberge f. fr. (spr. gIténgbe'r.j'),
Arch., bet sluitsteensieraad aan gothichc
gewelven.
Guimpe, f. fr. (spr. glungp'), waarsch.
van bet ned. w i m per, oudt. voor sluijer
gebruikt, waarom ook dc oogleden w i
pers heeten), eig. borstsluijcr der nonnen,
ook b a r b e t t e geheeten ; een doorgaans
geborduurd lijije zonder mouwen, dat de
dames onder baar kleed dragen; robe en
guimpe, £ (fr. rôb'ang—), een kleedje met
plat en zeer hoog lijf.
guindéren, fz. (guincler, spr. gltingd—,
V. h. duitsch winden), opwinden ophij
-schen.
Guinea, eng. (spr gltInnie), fr. guinée,

Guitarre, f fr. (spr. gititdar'; v. Ii. gr.
en lat.cit/tara, either) Muz., een speeltuig
met 6 tot 10 snaren, die met de vingers getokkeld worden, cciie spaansche either.
Gulden, ni. eig. gouden penning (z.
floreen), eene oorspr. dtiitsche zilvermunt,
die uit den goudgulden (z. a.) ont »
stond en in de I7de eeuw werd ingevoerd
de n cd. guide n, de eenheidvan ons muntstelsel, thans verdeeld in 100 c e n t e n,
ontstond uit den halven leeuwendaalder ;
ongeveer gelijke waarde heeft de rijngulden in Beijeren, Baden enz., waar hij
in 60 kreuzers is verdeeld ; de pruissischegulden van 1794, voor Anspach
en Baireuth geslagen, had eene innerlijke
die van 1796,
waarde van 1 gi. 15
fijne gulden geheeten, gold 1 gI. 35
ct.;de poolsche gulden en de nieuwe
krakausche gulden zijnslechts28 et.
waard; een h e er e ii g u 1 d e n te Keulen
doetomtrent I thaler of 1 gl. 80 ct. ,
gulden -groschen, m. naam der eerste daalders, die in Duitsehland gestemeld werden, hier en daar hetzelfde als gulden; hij
de saksische berlieden de naam des thaIers; gulden getal, Astr., een getal, dat
aanwijst hoeveel jareu sedert de laatste
voltooijing van den maaneirke t verloopen
zijn; gulden vlies, z. argonauten.
Gülistan, m. pers. (v. gul, bloem, inz.
roos, en stdn , oord), een bloemtuin.
G ummi, n. lat. (gr. konzwi), he kleefsap, droog plantenslijm , slijniig sap uit
boomen, gom; pl. gumniàta, slijmharsige gewassen, welker uitwasemingen de zenuwen versterken; ook gomuitwassen aan
het menschelijk ligchaam; gezwellen, inz.
aan de gewrichten; gummi arabcum, de
arabische gom, uit eene soort van mi mö

ct.,

-

GU1THER
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sa (mimösa nulotca) of (naar eene an-

gymnddzezn, naakt oefenen, in 't algemeen

dere benaming) acacia, de acacia vera
en araliica, als ook v. d. acacia senegal.
(Wild); gummi elasticuni, elastieke gom,

ook caoutchouc (z. a.) geheeten, veerkrachtige gob, vederhars; g ummigûttee
(v. li. maleisch gatah, guttak, javaansch
g,- tali; gooi, balsem), geelhars, gittegow,
van den gummiguttaboorn in S-wam. en op
Ceylon, eene roodaclitiggele, harde, blinkende goinhars, in de geneeskunde als
sterk afvoerend middel, ook tot gele verwstof gebruikt; gummihars. gomhars, eene
harsachtige gom, tot welker oplossing men
beurtelings een geestrijk en waterig oplosmiddel moet bezigen; gummeus, laL (gumösus), gomachtig, naar gom gelijkende.m
Gunther, oudd. (kundahari, v. kund of
gund, oorlog), mansn.: de krijgsman.
Gur, m. Mere , witte oostindische katoenen stof; guraës pl., gekleurd bengaaisch chits; gurguran , rn zware mdi
sche zijdestof.
GusH, gussel, een russisch kiaviervormiff speeltuig.
Gustaaf ,niansn. : z. v. a. Au g ti st u s.
Gustus, w. lat., de smaak; de gustthus
non est disputdndurn, over den smaak valt
niet te twisten; gusto, m. it., de smaak;
het zinnelijk oordeel, vgl. het fr. goût
gusteus, flW. lat., smakelijk, smaakvol,
naar den smaak, aangenaam, welgevallig;

Muz., smaakvol,
smaak; gustéren, lat. (gustare), proe
ven; smaak in iets vinden, het lusten, mogen lijden ; gustãtie, f. eig. het proeven,
smaken; een voorgeregt, vroegmaal.
gutta, I'. lat., een droppel, drop; eene
dropvormige vlek of punt; van daar in uw
lat. voor staar, als oogziekte; gutta opãca,
Med., de graauwe staar; gutta rosaca, (IC
zoogenaainde rozendrop, wijnpuisten, puisten in het gelaat; g. serëna , de zwarte
staar; guttat'im , Med., drupsgewijs.
gutturaal , nw lat. (v. h. lat, ,quttur,

guttóso, con guslo, it.
met

keel, gorgeF), tot de keel behooreude; gutturaal-letters

(gutturales), keelletters,

keelklanken.
Gyges, m. een fabelachtig koning der
Lydiërs, die zich door middel van eenen
ring, welke de eigenschap had, onzigtbaar
te maken, uit den herdersstand tot den koningstroon wist te verheffen ; van daar het
zeggen; den ring van Gyges bezitten, d. i.
gelukkigzijn,al,zijne wenschen vervuld zien.

Gymnasium, n. gr. (gymnaslon, oorspr., de open plaats, waar men naakt ligchaamsoefeningen hield, v. gymnós, naakt),
cuff. eene oefenplaats, een oefenhuis; eerie
hoogere school, geleerde school, latij usche
school, een collegi c, 1 ycë nul; gymnasi
arch, m. een opziener over zulk cciie school,
c ti t a t 0 r; gymnasiast, een leerling daarop; gymnastiek, f. (gr. gymnastikë , van
-

-
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oefenen), de oefenkunst, de kunst, de leer der
ligchaamsoefeningen; m. gymnast, m. een
leermeester der gymnastiek , strijdschool
meester, die hij de Grieken tevens de geneeskunst uitoefende; gymnastcon, ni.
een werktuig om zich in de kamer doelma-

tige beweging te verschaffen; gymnastisch,
ligchaarns- of krachtoçfenend; tot de ligchaamsoefening of de strijdschool bchoorende; gymnisch, wat de naakt uitgevoerde
ligchaamsoefcningen hij de Grieken betreft; een gymnisehe wedstrijd, lat. gym
nicum certamen, n. wedstrijd in ligchaams
gymnopasdïe, f. naakte dans-oefnig;
derjongelingen in het oude Sparta.
gymnoblastisch, gr (v.gijmnos, naakt),
met blootliggende kiem ; gymnobrânchisch, met bloote kieuwen; gymnocárisch, met naakte vruchten; gymnocaulisch, met bladerloozen stengel; gymnocephálisch, met naakt, kaal hoofd; gymnodérisch, met naakten hals ; gymnodérmisch, met naakte, kale huid; gymnodipérmisch, twee bloote zaadkorrels dragende; gymnodóntisch, met naakte tanden;
p

s

gymnogâstrisch, naaktbuikig;gymnogénisch, naakt te voorschijn komende, ontstaande; gymnogómphisch, met blootliggende kinnebakken; gymnogcnis c h, met
blootstaand , niet door eene bloemkroon
omgeven stij ltje; gymnomonospérmisch
met eene bloem, die slechts eene blootliggende zaadkorrel voortbrengt; gymnonöti ch, met naakten rug ; gymnoperisto- s
mótisch, met tandeloozen mondrand; gymnophIden, pl., slangen met naakte, gladde
en slijmige huid; gymnopôdes, barvoeter
monniken; gymnopodisch , naaktvoeti 0 ,
gymnoptra, naaktvleugeligen, insecten
met naakte, d. i. niet met stof bedekte vleugels; gymnoptérisch , met naakte vleugelen; gymnorhIzisch , met blootliggende
wortels ; gymnorhnchisch, met naakten
snuit; gyinnosömisch , niet naakt lijf;
gymnosophisten, Pl., naakte wijzen, oudindische philosophen en godsdiensticeraars,
die bijna naakt gingen, zich geheel het
gebruik v. IL vleesch ontzeiden, zich geenerlei ligchameljk genot veroorloofden en
zich enkel met de beschouwing der natuur
bezig hielden; gymnosperma, pl., naaktzadigen, planten , wier zaden, ten getale
van 4, bloot of zonder eenig bekleedsel
onder op den bodem v. den kelk liggen;
de eerste Orde der 1 4de klasse van L.
(didynarnia); gymnospórisch, met blootliggende zaadkorrels; gymnostómiseh,

niet naakten muil (zonder aanhangsels)
gymnost1isch; met naakt stijltje; gyzunötisch , met naakt lijf; gymnotetra spérmisch, met eene bloem, die vier blootliggende zaadkorrels voortbrengt ; gymnürisch , met naakten staart.
51
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Gyntecëa of gyneca, Pl. gr. (gynaikeia, v. gynë, gen. gynaikós, de vrouw),
Med., de rnaandelijksche reiniging, maand-

stonden; gynacëum, n. gr. (gynaikëon),
het vrouwenvertrek hij de Grieken; gyna
cismus, m. verwij fd heid, onmannelijk ge-

drag; gynoecocratre , f. de viouwenheer
schappij ; gynaecocratumnos , ni. een
man, die onder de vrouwenheerschappij
den pantoffel staat; gynaecologie, F. of gy
noeologie, f. de vrouwenkunde, de beschouwing van de vrouw in haren gezonden en zieken toestand, de leer van de natuur en de ziekten van het vrouwelijk geslacht; gynsecomaan, rn een vrouwengek,
vrouwziek man; gyncomanie, f. de verzotheid op vrouwen, de ontembare drift
naar het vrouwelijk geslacht ; gyncomistos, m. Med., een' man met een' grooten boezem als eene vrouw ; gyncomfst
ax, het haar oRde vron n elijke teeldeelen; gyneconoom, m. een vrouwenopzigter , vrouwenbewaker; gynsecophaag, m,
een vrouweneter of-verteerder; gynaológisch, vrouwenkundig, tot de kennis der
vrouwelijke natuur behoorende ; gynan
dra, pl., helnistijli g en, planten welker
meeldraden en helmknopjes met de stampertjes zaiiiengegroeid zijn, de 2 0 ste klasse
v. L; gynanthröpos, m. Med., een vrouwman, Iierniaphrodiet , die meer van den
man dan van de vrouw heeft; gynatresie
f. de sluiting der moeder scheede.
Gyn-goermes , pl. , maanbeschouwers
bij de Turken, die het tijdstip der nieuwe
maan, als tijdshtpaling voor vele feesten,
naauwkeurig moeten waarnemen, en daarvoor vrijdom van belasting genieten.
Gyms, m. pl., gyri , gr. (gyros , lat.
gyrus) , een kring, eene bogt , inz. de
kringswijze wendingen op de oppervlakte
der hersenen; gyrãtie, L nw lat. Med., de
draaiziekte, eene ziekelijke duizeling,
waardoor alle voorwerpen als in een' kring
schijnen te draaijen; gyroma, n. gr., iets
talelbordvormigs ; Bot., dc schotelvormige
-

vruchtbodem hij sommige korstmossen ;
gyromantie, f. de kringwaarzeggerij, waarzeggen door het rondgaan in eeneri kring;
gyrophaag, rn een rondgaand tafelschui
mer; gyreus, nw lat., kringswijze geslingerd, gekerfd; gyrovägus , in. een landlooper , bedelmonnik.

ffm
H. afkorting v. hare of hunne, in vorstentitels; ook v. hoogheid b. v. II. H. =
hare lioo ( heid, H, M. = hate majesteit;
11H. MiJl. = hunne majesteiten , enz.;
/t.a., h. e., /1.1., km., h. s. cii
verkortingen voor hoc anno, itoc est, hoc
loco, hoc niense, Iiocsensu, hoc tempore,

of ook voor hujus annie enz., z. ond. hoc en
itujus; H. L. Q. C. afkorting van hora
locoque consitëto, lat. , op gewonen tijden
plaats (op aankondigingen van promotiën
en dgl ) ; H. S. de heilige schrift. ,
Haai, f. (squalus, L.) een groot, buitengemeen gulzio zeedier, soms 7 a 8 ned.
ellen lang, dat men in schier alle zeeën
in verschillende soorten aantreft; de b eroe m dste daaronder is de squalue carchanos (fr. requin, spr. rekéng).
Haar-tour ,z. tour.
Habe, ifi. een lange lijfrok der Arabieren.
Habeas-corpus-acte.

f. eene engelsche

grondwet , die met de lat. woorden habeas
corpus aanvangt, de wet der gevangenneming sedert 1679, toen zij onder Karel 11
werd vastgesteld, teregt als de tweede magnacharta en het bolwerk der eng. vrijheid
beschouwd; volgens deze acte moet een in
hechtenis genomen persoon binnen 24 uren
voor zijn' bevoegden regter staan, en kan
hij na dit tijdsverloop, in geval hij van
geene misdaad overtuigd kan worden, zijne
loslating tegen borgstelling vorderen enz.;
slechts in bedenkelijke tijdsgewrichten
kan de wetgevende magt, gelijk dit in
1793, 1794, 1817 plaats had, de kroon
volmagt geven om die acte een' tijdlang
buiten werking te stellen: habëas tibi,
lat., heb of behoud het voor u, schrijf
het u -zelven toe ; habëat sibi, Isij behoude
het voor zich, hij moge het zich-zelven toeschrijven.
Habëna, f. lat., een wondheelers -werktuig tot zamentrekking derlippen v. wonden.
babiel , lat. (habzlis, fr. hablie), geschikt, bekwaam, welgeoefend , vaardig,
bedreven, handig, degelijk; habiliteit, F.
geschiktheid, bekwaamheid, handigheid;
habiliteit van den getuige, Jur.,
de wettelijke erkende bevoegdheid van
iemand om acne in regten geldige getuigeni s af te leggen ; zich habilitéren, nw
lat., zich geschikt, bekwaam enz. maken;
zijne geschiktheid tot acne leeraarsplaats

staven, zich daartoe aan bieden en van zijne
bevoegdheid doen blijken.
habi ll éren , fr. (habiller; spr. abieij—),

eig. kleeden ; wild of gevogelte voor de
keuken naar eisch klaar maken.
Habit, z. end. habitus.

habitéren , lat. (habitãre) , bewonen
habitãbel , bewoonbaar; hbitacülum,
n. eene woonplaats; liet kompashuisje;
habitant, m. bewoner, inwoner; habitãtie, f. de woning, nederzetting; het

woonregt, regt om in eens anders huis
te wonen.
Habitus, m. lat., de uiterlijke gedaante,

ligehaamsstaiid , de houding; het uiterlijk
gedrag; ook kleeding , diagt ; habitus
non facit snonáchum , het kleed maakt

den man niet; eig. de d ragt maakt dcii

I1tiIE(Ifl!
monnik rieL ; habit, iii. fr. (spr. abi), de
kleeding, de dragt, kleedingswijze; het
kleed. gewaad; habitUde, f. fr. de aangenomen gewoonte, vaardigheid, het eigen
gewordene; habitué, ni. Ir., pl. habit u és,

de gewone bezoekers van een koffijhuis, ge
zelschap, schouwburg, enz., vaste klanten,
abonnenten ; habituëel (fr. Itabituel) , gewend, tot gewoonte geworden, eigen geworden, ingeworteld, vertrouwd, gemeenzaam, gemakkelijk.
Hableur, m. f1'., een snoever, zwetser,
opsnijder, snorker; hablerie, f. snoeverij,
zwetserij, grootspraak.
habrochétisch, habrocómisch, gr. (van

Isabrds, zacht). zacht van haar; hahroditisch, lekker, kieskeurig in spijzen.
hachéren,

fr. (line/ter; spr. hasj— van

het duitsch h a k k e n), hakken ; ruw maken, kerven, krassen , b. v. om eene stof
te beter op eene andere te doen hechten; hachis , n. (spr. hasjI) , gehakt,
klein gehakt vleesch ; hachure, f oprij
kerving, insnijding, kruisstrepen -ting,
arceringen, schaduw ( bij plaatsnijders).
/mc (scil. via) itur ad astra, lat; sprw.,
lang dezen weg gaat men naar de sterren, d. 1. geraakt men tot eere en hoogheid ; liac lege, lat., onder de voorwaarde.
Hackney,

m. eng. (spr. lse'kni), hak-

kenei (z. a.).
Hãdes , in. gr. , de onderwereld , het
schimmen- of doodenrijk, vgl. Pluto.
Hadsch, m. turk. (van /sadjda , gaan,
voortgaan) , de verpligte reis der muha
medanen naar Mekka; hadschi of hagi,
m. een turkseli pelgrim, die zulk eene bedevaart voor zich-zelven of tegen betaling
voor een ander ondernomen heeft; ook
een grieksch of armenisch christen , die
ter bedevaart naar het heilige graf te Jeruzalem is gegaan.
Hadshib, m. arab. (het deelwoord van
lsadjaba spr. lsadzj—, bedekken, afsluiten), deurwachter, vorstelijk kamerling;
voorheen, de eerste minister bij den khalif.
Hseuahaat, m gr. (v lsaima, bloed),
de bloedijaatsteen, een roodgeaderde agaat;
ook eene indische adder; hasmadenösis en
hsematangioniisis, f. elke ziekte der bloedvaten; hasmadostösis . f. elke verbeening
der bloedvaten; haeniagöga, pl., middelen,
die de maandstonden bevorderen; hasmagögisch , bloedafdrijvend; hasmàlops, rn
het bloedoog, eene bloeduitstorting in de
voorste en achterste oogkamer; hsemánthus, in. de bloedbloem, een pronkgewas;
h eemaporie , f. bloedgebrek, te weinig
bloed; haematapostëma, n. eene bloedzweer; hasmatemsis, f. de bloedbraking,
het bloedopverpen uit het spijskanaal, ook
de zwarte ziekte (morbus niger) geheeten;
heematencephuulon, n. de uitstorting van
bloed in de hersenholte; hsematidrösis, f.
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het bloedzweeten; hasmatiek en haematologie, i: de bloedleer, inz. de leer van het
ontstaan des bloeds; ook de (voorgewende)
kunst om uit het afgetapte bloed over den
toestand des ligchaams te oordeelen; baa 7
matisse, f. de bloedstof, de roode kleurstof
uit het campêche, indisch of blaauwhout,
in 1810 door Che vreul afgezonderd; hasmatismus, n. het bloeden, inz. de uitstorting van bloed uit de neusvaten in dc keelholte ; hasmatiet of hasmatites , rn. de
bloedsteen, rood- en bruinijzersteen, rood
ijzer-oxyde ; hasmatocële , f. Med. , eene
bloedbreuk, tegennatuurlijke afscheiding
van bloed in den balzak; haematochezie, t
bloedige stoelgang; hasmatochsis, f bioe
cing; hasmatocailie, f. bloeduitstorting in
de buikholte; hasmatocálpus, m. bloeduitstorting in de moederseheede; haematocs
tis, 1. eene bloedblaas, bloeduitstorting in
de pisblaas; haimatogáster, m. bloeduitstorting in de maag; hasmatographie, £
bloedbeschrijving; heematoides sf hasmatödes, bloedig, naar bloed gelijkende; hassnatologie, f. het leerstuk over het bloed;
hasmatöma, n. het bloedgezwel aan het
hoofd van pasgeborenen; haematomëtra,
£ de bloedvloeijing uit de baarmoeder; heeznatóinma, n. een bloedoog; hasmatomphälus, an. navelbloedbreuk; hcematopho
£ de bloedvrees, de afkeer, dien vele-bie,
menschesi v. h. aderlaten hebben; haematophtbálmus, het bloedoog, vgl. heemalops; hasmatoplanësis, f. elf. verdoling v.
h. bloed, de uitvating v. h. bloed in het
celweefsel of in eenige ligchaamsholte; heematopoëtisch, bloecimakend, bloedverwek
kend; haemàtops, m. een bloedoogige, roodoogige; hasmatopsie, £ de bloedigheid v. h.
oog door eenen val, slag of stoot; bassnatoptysie, f. het bloedspuwen; hasmatosché
urn, n. bloedbreuk v. d. balzak; heamaté
£ de bloedbereiding, de overgang v. Is.-si,
maagsap tot bloed; heesnatoscopie, f. de
bloedbeschouwing; hasmatostatiek, f. de
leer der bloedbeweging; heematostátisch,
bloedstillend; heematoston, ii. de uitvating v. bloed in eene beenderholte; heerna
totbeologie, £ de leer v. de verzoening
Gods door bloedige offers; hasmatothörax,
f. de bloeduitstorting in de borstholte, longbloeding ; heernatoxlon , n. bloedhout,
blaauwhout of campêcbehout; heernaturie
of heematurésis , f. het bloedwateren
haerntus , n. de uitstorting van bloed
in bet inwendig oor; - hasmischsis, f.
gr., de onderdnkking van natuurlijke of
noodzakelijke bloedontlasting; - hasmocathartica , • pl. . bloedzuiverende middelen ; boernodlie , £ of haernodiásrnus,
in. gr., liet gevoel v. het stompworden der
tanden (omdat de Ouden wilden, dat de
oorzaak daarvan in het bloed lag); ha-,nao-.
ptsis, f. hasmoptysie ofhsernopt$e, £ hel
-
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bloedhoesten, bloedspuwen , de bloedvliet
uit de wegen der ademhaling en vooral uit
de longen; hmoptisch, bloeduitwerpend,
hioedspuwend ; haemorrhagre of hemorrhaa , f. de bloedvliet, bloedontlasting;
hamorrhoden, pl., de aanbeijen, guldene
ader , de bloedvloeijing uit adcrspattige
uitzettingen des endeldarms ; heemorrho
scopie, £ het onderzoek naar alles, vat tot
de bloedvloeijin8 betrekking heeft; hmostose, f. de bloedstilling; stilstand van het
bloed; hmostatca, pl. of hmostatische
middelen, bloedstelpende middelen.
haredéren, mid. lat., in een schip of
eene seheepsreederij aandeel nemen.
/taeres, herediteit, enz., z. Iteres enz.
Hoersis of haeresie f. gr. (/iairsis, eig.
het uitgekozene, de school, secte, v. hai
rein, aangrijpen, kiezen) , de dwaalleer,
het dwaalgeloof, de ketterij, afwijking van
de heerschende leer; hmresiárch, m. een
aartsketter, ketterhoofd, stichter eener ketterij; hmresioloog, in. een ketterkenner en
-beschrijver; heerediologium, n. eene lijst
der ketters, ketterlijst; heeresiomástix, in.
een kettervijand of -vervolger, eig. ketter
geese1 ; hmretIcus , m. een dwaalleeraar,
ketter; hacrétisch, dwaallerend, dwaalge
loovig, kettersch.
hmsitéren , lat. (haesitãre) , haperen,
stamelen of stameren, talmen, dralen; onzeker, besluiteloos, in twijfel zijn, aarzelen,
dubben; zich beraden, bedenken, in beraad
nemen.
Hales, pl. turk., leerlingen, die in de
godsdienst of den koran onderrigt krjgen; hafici , pl., zulke, welke den koran
van buiten kennen.
Haff, n. oudd., de zee, een groot gedeelte
daarvan, een zeeboezem, b. v. het groote
en kleine H a f f in pruissischPommeren,
het kurisehe lIaff enz.
Hafi , m. arab. (/tdfS, barrevoets), barrevoeter , 'wie geene zolen of sandalen
draagt.
Hafne, f. turk., de privaatkas des keizers; eene som v. 10000 beurzen of millioen piasters.
Haft, n. (ephemra, L.), oeveraas, een
insect, dat tot de vliesvieugeligen behoort,
in zijti' volkomen staat zeer kort leeft, en
dan in verbazende menigte, aan de oevers,
het aas der visschen wordt.
Hagar, hebr. vrouwcnn. (v. h. arab.
hadjara , verlaten, vlugten ; vgl. hed
schra), de vlugtende, voortvlugtige.
fr (spr. liagliciar), wild, woest,
hag fr.
verwilderd; ruw, riorsch , barsch ; onge
zellig, menschenschuw.
Baggái . hebr. mansn., eig. Chaggai
(v. c/tag, vast), de deftige.

van de mozische wet en de propheten
onderscheiden, nl. de Psalmen, Spreu
ken, de Prediker en het Hooglied van
Salomo , het boek Ruth, de boeken der
Chroniken , het boek Esra , ]Nehema, Esther, Job, de klaagliederen van Jereihias en
Daniel; hagiograuph en ha g ioloog, in. een
levensieschrij ver der heiligen, heiligenleer
nar, hagiographie, hagiologie, f. de heiligenleer, beschrijving der heiligen, hunne
levensbeschrijving; hagiológisch , wat de
levensbeschrijving der heiligen of den heiligenkalender (het hagio1ogIum) betreft;
hagkunachie, f strijd over de verecring der
heiligen; hagiopneumatiek, £ de leer van
de heilige geesten, hagiotiek, f. de heiligings- of verbeteringsleer.
Haha, ni. eene opening in een' muurtuin, met eene gracht daar buiten, om het
gezigt vrij te laten.
Haidut, m. turk. (/iaiclub, eertijds een
hongaarsch infanterist , een oorspr. hong.
woord , vgl. heiduk) , straatroover , ban-

-

Hagi, z. hadschi.
Hagiographa, pl. gr. (v. lidgios , heilig), die heilige Schriften, welke de joden

diet; haiduk, z. heiduk.

Haie, f. fr. (spr. hij'), de beg, haag, om-

tuining, tuin; eene dubbele rij krijgsvolk.
Haik, rn een groot stuk stofvan wol en
katoen, dat de mooren in N. Afrika, als zij
uitgaan, omwerpen; bij slecht weder wordt
over den haik nog een mantel met eene
kap, die zolan
h
of b u r n u s heet, gedragen.
Haiman , vrije rondtrekkende herders
in Turkije.
Hakim, m. arab. (hdkim, deelwoord v.

/iakarna , heerschen , rigten , weten), een
wijsgeer; ook de titel v. een' geneesheer en

met een nader bepalend toevoegsel ook v
een regter; hakim-baschi, m. de opperarts,
hofarts in Perzië; hakim-scheri, een regterljk beambte.
Hakkebord, n. een oud snarenspeeltuig,
in mid. lat. tympanum geheeten; waarsch
om zijnen vorm zoo genoeind.
Hakkenei, f. (fr. Itaquenée, eng. hackney, waarsch. een klanknabootsend woord),
een telpaard, eene telle, een pasganger.
Haleyörien. pl gr. (lzalkyön, 1, pl. halkyönes), ijsvogels, een zinnebeeld v. diepe
rust, dewiji de zee, tijdens zij hunne nesten
bouwen, zonder stormen is; vandaar hal.
cyönisch, stil, rustig.
Halden, pl. lioogd., de heuvels van doove ertsstukken en metaa1slakken die zich
bij bergwerken en ijzerhutten allengs ophoopen.
Halientiek, f. gr., de vischkunst; oneig.
de kunst om mensehen te vangen, hen door
overreding enz. te winnen.
Halinuli, m. een gewigt op het schiereiland Malacca in gebruik, = 30 ponden.
Haliothien, pl. gr. (v. hals, f. zee, en
i2s, gen. ötós, oor), versteeningen v. zeeooren, eene naar het menschelijk oor ge-
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lijkende soort van zeeschelpen; haliptériscil . langs het vlak der zee vliegende.
Halle, f. fr. en hoogd., eene overdekte
plaats, verweifde gang, hal ; ook winkel,
kraam, stal; van daar dames de la lialle,
v ischwijvcn , marktvrouwen , uitstalsters
enz.; taal de la Italle , gerneene volkstaal,
taal van de vischfnarkt; halláge, f (spr.
—ldazj' ), het marktgeld, kraamgeld,standgeld van waren, die in eene hal of kraam
verkocht worden.
Hallelujah , hebr. (v. halal, prijzen, en
juilt, afkorting van Jehovah) , looft den
I1eer geloofd zij God; het groote hallelujah, hij dejodeis de psalmen v. den 11 3den
tot en met den 11 7den, omdat daarin hijzonder Gods weldaden jegens het joodsche
volk worden verheerlijkt.
Hallenischlik, ook altmischlik, M. (zilveren munt in het Oosten,1 pias ter.
Hallören , pl. hoogd. met wendisehen
uitgang (v. hall, een oud woord voor saiz,
zout), de arbeiders in de zoutmijnen te Halle aan dc Saaie, die in gelaat, dragt en zeden veel eigenaardigs hebben en meest
uitstekende zwemmers en duikers zijn.
Hallucinãtie, f. lat. (Itallucinatio), beuzelarij, droomerij ; verblinding, oogbedrog,
verzien dwaling ; geestverschijning. vi ~

vlren , nederd. met bastaarduitgang , in
twee heiften deden.

sioe n.
halmatürsch ,

gr., met behulp van den

staart springende.
Halochemie, F. gr. (v. hals, rn zout), de
scheikunde der zouten, de geschiedenis der
zouten; halogenum, de zoutstof, zoutvor
mende stof, z. V. a. chloor (z. a.); halographie, f. de zoutbeschrijving, beschrijving
der zoutwerken; halomantie . f. de zoutwaarzeggerij, de voorspelling uit hoopjes
zout; halométer, ni. een zoutmeter.
Hâlös of hálön, L ge., eig. de dorsch
en maan; ook de-vloer;nkigmz
kring rondom de tepels of rondom pokken.

Haloscoop, m. gr. (v. hals, m. zout), een
w erktuig om de elgene zwaarte des waters
enz. en zijne vermenging met zoutdeeltjes
te bepalen: halotechnie, halotechniek en
halurgie, F. de kennis der zoutwerken, de
leer der zoutbereiding; halûrg , m. een
zoutwerker, zoutbereider, zoutzieder.
Halster, m. oude ned. korenmaat, waarvan er te Leuven 8 in een mud, te Gent 50
in een last tarwe en 38 in een last haver
gingen.
Haltu-humajor, turk., een bevel des
sultans, dat kracht van wet heeft.
halve maan, bij de Turken het teeken
( niet het rijkswapen) op moskeeën, minarets,
vaandels enz. ; ook eene turk. ridderorde voor
niet muhamedanen (de koran verbiedt zijnen volgelingen zulke onderscheidiugstee
kens); halve metalen, vroegere benaming
V. zekere metalen, die slechts in geringen
graad rekbaar, taai en buigzaam zijn; hal-
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bama, gr. Med., in eenmaal, te gelijk;
hamadryáde f. (v. drys. eik, boom), gr.
Myth. , boom- of woudnymphen die mgt
haren hoorn te gelijk leven en sterven.
Hamam (arab. /turnnlâsn, warm bad, v.
Itamma, warmen), turk. openbare badinrigtingen; hamancischi-baschi, m. de opzicuer
der openbare baden.
Hamaus, P1 Mere., fijne, digte, witte
oostindisehe katoenen stoffen.
Hamartie, f. gr. (/tamartia), feil, misslag, zonde, zondigheid.
Hamaxobirs, pl. gr. (v. /tamcixa, Wagen, en bbs, leven), vo1keren die op wagens of karren leven en rondtrekken.
Hamede, hamedis, f. eene bengaalsche

witte katoenen stof.
Hamieten, pl. (v. h. lat. harnas, de
haak), eene soort van slakkenversteenin gen, die naar eeneu haak gelijken.
Han, of 1. khan, m. (perz. k/ida, k/idne/i . huis , inz. herberg) , eene turksche

openbare herberg, doorgaans tot opneming
der karavanen bestemd; handschi, m. de
opzigter, bestuurder v. zulk eene herberg.
Hanaken , P1 moravische landbewoners van slavonischen oorsprong; harnikische dans, een dans, bij dien volksstam in
gebruik.
Hanaper, n. eng. (spr. he'nnepir; v. h.
ang. saks. hnaep, mid. lat. /ianapus, beker,
/ianaperium, groot vat) , de schatkamer,
staatskas.
Hanjar ofhandschar, rn (arad. c/sand-

Jar, spr. -dzjar), een turksche dolk, korte

degen.
Hannibal, (v. h. hehr. c/eannah, gunst,

genade, en baai, heer, God), phmnicische
mansn.: Gods genade; Hannibal ante por
tas, lat. sprw., eig. l-Jannil)al is voor de
poorten (v. Rome), cl. i. de vijand het gevaar is nabsj, liet water is aan de lippen.
Hans, Hansje; verk. v. Johannes, Johanna; Hansje in den kelder, de gezondheid (L 0 a S t) der nog ongeboren vrucht, het

wel afloopen van liet scheepje; de kunstige
bokaal, waarmede die gezondheid gedron
ken wordt.
Hansa of hanse f. oudd. , de schaar,
het verbond, inz. het handeisverhond der
steden, die zich sedert 1241 aan Hamburg
en Lubeck aansloten om zicli -zelven en hurtnen handel tegen rooverij te beschutten
allen buitenlandschen handel aan zich te
brengen, de van vorsten verkregene regten
en vrijheden te handhaven en uit te breiden
enz.; na eenen hoogen bloei bereikt te hebhen, deden velerlei oorzaken, vooral ook de
gevolgen der ontdekking van Amerika en
den zeeweg naar Indië, deze handelinaatschappij allengs vervallen, en de laatste
hansedag of vergadering van afgevaardig-
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den uit al de vereenigde steden, welke om
de driejaren te Lubeckplaats had, werd in
:1630 gehouden. Op nieuw verbonden zich
toen Hamburg, Lubeek en Bremen, melke
nu nog wel den naam van Hansesteden
dragen; hanseãten, pl., de bewoners en, in
engeren zin, de soldaten der 3 vrije liansesteden Hamburg, Lubeck, Bremen; hanseãtisch. verbonden, tot de hansa of banse
behoorende; hansebeker, hansheker, een
groote beker of berkerneijer, die in eens
moest geledigd worden.
hanteren, (v. hand, met den bastaarduitgang eren), een bedrijf uitoefenen, zaken
verrigten; gedurig met iets omgaan, iets
vlijtig gebruiken, behandelen; hantéring,
bedrjf, kostwinning; gedurige omgang met
of gebruik van iets (fr. Itantise).
Hapanthmus, al. lat., de geheele vergroeijing van een deel in een ander, b. v.

van den dactus vendeus in de lever.
Rapax1egomna, pl. gr (v. hdpax, eenmaal, en legein, zeggen), slechts eenmaal
gezegde, gebruikte of voorkomende woorden.
Ifaphtren, pl. (joodsch /sa.ftora/t, v. L.
hebr. patai, ontbreken, vrij worden), afdeelingen inde propheten, die hij de joden
op sabbatli worden voorgelezen.
Raplotomie, f. gr., Cisir., eene enkelvoudige snede.
. Ilappelourde, f. fr. (spr. —bard'), een
onecht of vaisch edelgesteente; een mensch,
een paard, een ding van schoon voorkomen,
maar zonder innerlijke waarde.
haptisch (gr. /zaptikós , v. luIptein,

grijpen, vatten enz.), de aanraking of den
tastzin betreffende; haptische misleiding,
de misleiding van liet gevoel of den tastzin;
haptopódisch, niet tot aanvatten geschikte voeten.
Haquet, m. Ir. (spr. hakê), eene kleine
kar, een blokwagen.

Haradsch, z. v. a. charadsch.
Haranen, pl. , hongaarsche militie, inz.
croatische grenssoldaten; van daar haran
ofharanci, een woest, barbaarseh mensch.
Harangue, f. f. (spr. IIarang/z'; it eringa), cciie deftige aanspraak plegtige redevoering: haranguéren, redevoeren, piegtig
aanspreken', het hooge woord voeren; veel
woorden over eene kleinigheid vuil maken;
harangucur , rn ( spr. haranghenr) , de
'woordvoerder, aanspraakhouder, redenaar,
lofredenaar; babbelaar.
Harar, eene afdeeling van het turk. ieger van 4— 12 duizend man, ook chamiss
(de vijfdeelige) genaamd, omdat zij uit 5
hoofddeeleu bestaat., al. het centrum, de
regter- en linkervleugel, de voor- en achterhoede.
Haras, m. fr. (spr. hard; v. L. lat. hera,
kleine stal?), eerie stoeterij , paardenfok
kerij; de tot dekking afgezonderde plaats.
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harasséran, Ir. (harasser) , vermoeijen,
aknatten, uitputten; van dieren: afjagen,
afdrijven.

harceléren, fr. (harceler), plagen, kwellen, tergen, telkens aanvallen, verontrusten; harceleur, m. een plaaggeest, kwelduivel.
hardi, fr. (it. ardIto, verwant met het

duitsche hard dat ook k oe ri lieduidde),
stout koers, on verschrokken, manhaftig
driest, moedig; ook vrijpostig, laatdunkend,
verwaand; hardiésse, f. stotitheid, driestheid, koenheid, onversehrokkeniieid; ook
vermeteliseid, onbeschaamdheid, laatdun)

kendheid, rijpostigheid.
Hardware, eng. (spr. haarcioeëer), kleinil waren van ijzer, staal ens., ijzerwaren.
v

Harem m. arab. (haram, v. hararna,
verbieden, van iets afhouden; van daar in
't algemeen iets verbodens, onveroorloofds,

ontoegankeiijks, heiligs, li. v. de omtui-

fling van den tempel te Mekka), in Perzië
harem-ebony, het inwendige van het huis,

het vrouwenhuis der muliamedanen , de
vrouwenhof, bet vrouwcntimmer, de vrou
wenwoning; Iiaremai, pl., opbrengsten tot
onderhoud van den harem des sultans.
HarfofDahab, m. eene rekenmunt Ie
Masuah in Abyssinië. =r eener pataca.
Haricot

fl1.

fr. (spr. harikó; eig. snij-

boon), een hutspot van sehapenvieesch en
knollen.
Harlekijn of harlequin, m. (fr. erie-

quilt, it. arlecchino, naar men wil ontstaan
uit Ariesquin, van den kleinen, leelijken,
maar vluggen en listigen dienaar eensgra ven van Louvenee, dieii men Pierrot 1' Arlesquin noemde, (Ii. Piet uitAries, cciie stad
inProvence; van daarbeteekent ook Pierrot,
de doopnaam van Ariesquin, zijne tot zelfstandig persoon gemaakte domme zijde),
een der comische maskers van het ital. toonee , welker oorsprong men reeds in de onde m i m e n (z. a.) gezocht wil hebben
een potsenmaker,, grappenmaker , bansworst; in Duitsehiand ook pi ck el h ii ri n
in Frankrijk jean - potage, in Engeland

jack pudding, initalié maccarone
geheeten (z. die woorden); pl. harlequins,
ook eerie soort van bonte engelsche wollenstof harlequinade , f. (Fr. ariequinade)
eene pots, hansworstenstreek; kluchtspel.
Harmáttan , in. een zeer verderfelijke,
heete wind, stikwind, inz. aan de afrikaansehe kust.
Harmiscára, hariscada, f. eene middeleeuwsche straf l)ij de Duitschers voor
ontrouw en wetsovertreding, waarbij door
vrijen een hond, door dienstpligtigen en
slaven een zadel ofeen rad moest gedragen
worden.
Harmonie, f. gr. (harmonie), zamen-.
stemming, overeenstemming, de geljktijdige verbinding der toonen tot een geheel

HARMONIE.

HARPIJIS.

volgens de wetten des geIuids klankineensmelting, welluidendheid; Arch. en heeldencle kunsten: evenredigneid , sclioone
verhouding der deden van ccii geheel; eensgezindheid , eendragt , vredehevendiieid
overeenstemming van neigingen, van vii
enz.; op vele plaatsen dc naam van een
besloten gezelschap of sociëteit tot uitspanning en genoegen bestemd; /tarïnonia
praestabilita, Phil. de voorafbepaalde overeenkomst of overeenstemming; naar Leib
nitz: (Ie van God oorspronkelijk uitgaande
zamenstetinming van alle dingen en van hare
veranderingen tot één doel, waaruit ook de
gemeenschap van ziel en ligchaam verklaard wordt; harmonie der sph€eren 1 z.

liarznonieten, pl., eene secte v. dwee
die zonder echt en eigendom leven,-pers,
in 1803 door een' Wurtemberger , Rapp
genaamd, te EI a r iii o n y, een vlek van N.
Amerika, gesticht.
Harmóst, m. gr. (Izarmostës) een spartaansch bevelvoerder , inz. te Atlienen ;
harmosnen , p1. , overheidspersonen te
Sparta, belast met het toezigt over de vrou
wen.
Harmotmus, m. gr. (v. harrnds, voeg,
gewricht?) , kruiskristal , een zaniengestelde kristalachtige steen uit de mijn v.
Andreasberg in den Hartz, kruissteen.
Harnas, n. (mid. lat. harnascha, fr. liarfloiS; door sommigen afgeleid van het eelt.
lialarn, ijzer, door anderen v. h. mid. lat.
garniso, eene wapenrusting, it. guarnaccia,
een lang kleed; volgens Bilderdijk is het
eig. weernes v. weren), metalen borsten rugbekleeding, (le strijdrok, wapenrok,
het pantsier, pantser.
Haro, a. fr., angstgeschrei, hulpgeroep;
haro roepen, de hulp der geregtsdienaars
door dien kreet inroepen , om iemand te
vatten.
Harp (it. en lat. lzarpa), een der oudste snaarinstrumenten waarvan inz. 3
soorten zijn : de thans min gebruikelijke
spitsharp of italiaansche harp, de
davídsharpen de pedaalharp; ook
eene koperen zeef tot graanzuivering.
Harpagmotherum, n. gr., naam, aan
een viervoetig dier der voorwereld gegeven
Harpax of Harpgon, m. gr. (v. lzdrpax, roofgierig , schrapend) , een gierigaard, vrek , hchzuclitig mensch ; harpagönen, Pl., eene soort van enterhaken der
Ouden.
Harpeggo, II. it. (spr. /iarpeclzjio v.
liarpa, z. a), Muz., eene harpachtige toonbreking, z. arpeggio; harpeggéren, hoopsgewijs spelen; harpinet, eerie kleine harp
V. bijzonder maaksel; harpiet, rn. nw lat.,
verstcendc schelpdieren van harpvormige
gedaante ; harpist , in. een harpspeler;
harpIste, l eene kiarpspeelstcr.
Harpijen, pl. gr. (/tarpyiai vgl. liar-

,

ond. sphar; harmoniemuzijk, £ muzijk v.
enkel blaasinstrumenten ; harmorzicello,
01. IL (spr. tsjello), een door Bischoff te
Dellan uitgevonden snarenspeeltuig; har

monichórde , n gr. , een ([oor F. K a u
mann in 1808 uitgevonden snarenspeeltuig; harmoniek, f de welluidendbeidsieer;
harmonica, f. een door Franklin uitgevonden (misschien slechts verbeterd) speeltuig, dat uit eene rol op een voetstuk bestaat, waaraan glazen halve bollen van geregeld afdalende grootte bevestigd en zoodanig ineen geschoven zijn, dat de rand van
eIken bol uitsteekt; de intonatie wordt door
de vingertoppen op die randen, terwijl de
hol door een pedaal omdraait, te weeg gebragt; znondharmonca, een bekend speeltuig, dat niet den mond wordt bespeeld
harrnoncon , n. een door M e ij e r uitgevonden speeltuig; harmoniëren , harmoniseren (s = z), overeenstemmen, een-

dragtig, vriendschappelijk leven, in goede
verstandhouding staan; harmonisch, over•
censtemmend, weiklinkend , eendragtig;
harmonische proportie, Math., eene evenredigheid 1) tusschcn 4 grootheden a,
b, c en d, waarbij het verschil der beide
eerste tot dat der beide laatste staat, als de
eerste grootheid tot de vierde, d. i. a - b
C - d = a: d; 2) tusschen 3 grootheden
a,b enc,alsa—b: b—c=a:c;bheet
in dat geval de harmonisch middenevenredige; harmonische progressie , eene
reeks van grootheden, van welke elke drie
op elkander volgende eene harmonische
evenredigheid maken ; in de meetkunde
heet eene lijn harmonisch gedeeld, wanneer zij in drie deden zoo gedeeld is,
(lat degansehe lijn tot een der uiterste declen staat, als het andere uiterste deel tot
het middelste; harmonfsznus, fl. het stre
ven naar overeenstemming in de spelling
en schrijfwijze ; harmonist , in. Muz. en
Piet. een meester der harmonie, die de harmonie in toon- en schilderkunst gevoelt en
uitdrukt; harmonométer, m. een wellui
dendiieidsmetcr, een werktuig om de barmonische verhoudingen te meten.
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;

;

pax en harpoen) , Myth. , roofzuchtige

vrouwelijke wezens van afschuwelijk voorkomen, het beeld van de onverzadelijkste,
gemeenste roof- en hebzucht.
Harpocràtes, n. gr. Myth., de god der
stilzwijgendbcid, afgebeeld als eenjongeling, die den vinger op den mond heeft.
Harpoen, ah. (fr. /zarpon, eng. harpoon,
mid. lat. harpo, verwant met het gr. liarpcldzein, wegrukken ; vgl. harpax),eene
werpspies met weerhaken , tot deval
vischvangst omtrent 6 palm lang;harpoenier, rn de harpoenwerper.
Harpuis, n. (v. liars en pik, dus eig.
brandpik), gekookt en afgeschuimd bars,
doorgaans met eenig zwavel vermengd
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waarmede men inz. de niasten en stengen,

Haugiãnan, pl, eene door H a u g e gestichte secte in Noorwegen ; haugianismus, n. hare leer.
Hausse, f. fr. (spr. Itooss'; v. /saut, hoog,
kausser, verboogen), 11iI., het onderlegsel,
een werktuig, bij hetrigten van het gestthut;
bet houtje of sloofje in den strijkstok van
eene viool; het rijzen van de waarde der
effecten; j la hausse speculeren, handelsplannen op het rijzen der papieren maken; haussecol, m. de ringkraag; haus-
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ook ve1 den ganschen schcepsromp boven
water, bestrijkt.
Harsela, f. een egypt. gewigt voor zijde,
iets rneerdan 2 pond.
Harsen, pl., eig. brandbare stoffen ; bij
de scheikundigen : vaste , op zich-zelven
niet zonder ontleding vlugtige, indevarm
srneltbare in water onoplosbare, in alko -te
of ether oplosbare plantenstoffen, die-hol
geett stikstof, maar alle koolstof, waterstof
en zuurstofbevatten. Zij vloeJjen of van
zelf of door gemaakte openingen uit de
stammen en wortels van vele gewassen, en
zijn zoo voor de geneeskunde als voor de
nijverheid van veel gewigt.
Harüspex, rn. lat., pl. haruspces, offerbeschouwers , offerwaarzeggers , oud.
rom. priesters, die uit de ingewanden van
geslachte offerdieren voorspellingen de-

den.
Harvani, een eerekleed of dc ambtsdragt van den turkschen kadi.
Hasan ofehasan, m. joodsch, de voorzanger in de synagoge.
Hasard, z. hazard.
Hascen-beba, m. het hoofd

der turksche
derwisc hen.
Hasna , hasne , f. arab. (chizuineh,
citasine , schat, v. cliazana, in een pakhuis bewaren), de privaatschat, bijzondere
ei g en kas des sultans, de keizerlijke schatkamer te Constantinopel ; hasnadar -baschi, m. de opperschatnieester; hasna kiravajasi, in. de onderschatmeester; hasna
quatib , m. dc boekhouder der schatkamer.
Hassock, m. eng., eene biezenmat; een
knielkussen in de kerken.

(

sier, rn (spr. /soosjé), een geldhandelaar,

die op het rijzen derschuldbrieven rekent
en daarnaar plannen maakt; het tegengest.
van baissier.
lsaustus, in. lat. Med., eene teug, het
in eens in te nemen drankje.
hautain, fr. (spr. hotng), trotsch, hoogmoedig.

Haut-Barsac, m. fr. (spr. hoo—), eéne
soort van witten fr anschen wijn.
Hautbois, m. fr. (spr. /tobooi; v. haut,
hoog, en bois, hout), gew. de hobo, f. een
lichter- en scherpklinkend houten blaasin
strument, de hoogfluit; hautbois d'amour,
flL (spr. —damoer), eerie bijzondere soort
van hobo met eene toegedekte, van eene
opening voorziene klep; hautboist, m. een
hoboblazer; een leermeester opdat instru
ment; in 't algemeen veldmuzikant.
Hautelisse, f. Ir., z. basselisse.
hautemeüt, fr. (spr. hoot'rnd'ng; adverb.
V. /saut , hoog), hoog en luid , hard op,
koen, rondweg, b. v. iets zeggen of verklaren; uit de hoogte, fier; hautesse, f. (spr.
Itotéss'), hoogheid, een titel om den turkschen keizer aan te spreken; hauteur, f.
(spr. lioteur) , de hoogte , waardigheid,
fierheid; ook aanmatiging, overmoed, hoog-

Jiasta, z. sub itasta ond. subhastéreu.

moed.

Hatagan, z. jatagan.

haute -vole'e, f. ft. (spr. hootwole"; van
volèe, d i. eig. vogelvlugt , vogelzwerm ;

Hâte, f. Ir. (v. h. duitsch hast,
h aast), spoed, haast, gezwindb eid; en hate (spr. any haat'), in der haast, ijlings;
(1 la hate, met haast of overijling.
Hatelétten , pl. fr,, (v. hate , haste,
spies = lat. Itasta), aan speetjes gebraderi
spijzen ; de speetjes zelf; hatereaux, . pl.
( spr. haat'róo), gebradene leverschij fjes.
Hatrasch, m. eene turksche oproeping
aan de grensvolken in Croatië en Eosnië
om ten bepaalden tijde te verschijnen, of
voor eene aanzienlijke som beboet te worden.
Hatseherif of hati-scherif, ook chat-

scherif, m. turk. (v. h. arab. c/tatt, schrift,
en scherif, eenvoudig, edel enz. ), heilig of
edel geschrift, eene soort van kabinetsorde
des turk. keizers , die oogenblikkelijk en
zonder tegenspraak moet voibragt worden.

Hatsehier, 1. hartsehier, rn (bedorven
11. it. arciere, fr. archer, boogschutter,
v. h. lat. arçus, boog), keizerlijke lijftra
V.

wanten te paard aan het Weener hof.

voorts: stand, rang), het voornaamste adellijk gezelschap, hol)çezelschap, een uitgelezen kring van adel.
Hautgout, m. fr. (spr. hoghde), de booge smaak, fijne adellijke smaak, sterk gekruide, p i q u a n t a spijs.
Hautrelief, z. relief.
Hauwitzer , houwitser, m. (hoogd.
Itaubitse, fr. obus, obusier, it. obizzi,
vaarsch. van duitschen oorsprong; men wil
van h a u b e, huif, muts, wegens de gedaante), een soort van grof geschut, mortier om kleine bommen te werpen; de bomzelve.
Haverij, z. avarie.
Havresac, m. fr. (spr. hawr'sak, uit het
duitscli haverzak , habersack ont
staan), Mil., de ransel, knapzak, reiszak,
reisbundel, bij de duitsehers tornister.
Hazodar-basehi , m. (le opzigter der
hazoda of hoogste klasse der itsch o
glans of kamerpages van den sultan.
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flazard, hasard, ii. fr. (spr.

kazdar, it.

zardo; vgl. het it. zara, de worp bij het

dobbelen, liet waagstuk, en Jiet sp. azar,
onverwacht ongeluk, s1ehte kaart; misschien V. arab. oorsprong), het geval, toeval; geluk, htiitenkans; gevaar; waagstuk;
par hazard, hij toeval, toevalliger wijs;
a tout hazard (spr. atoe—), in elk geval,
het ga zoo 't wil, op goed geluk af; hasardspel, hazardspel, het kansspel , geluksspel ; hasardéren , hazardéren , wagen,
er op aan laten komen, in gevaar steIlen
op het spel zetten ; gehazardeerd , geMaagd gevaarlijk , vermetel.
Hazazel, m. hebr., de zondenbok, dien
de hoogepriester met de zonden des volks
belastte en dan in de woestijo jaagde.
hear (spr. /ser) of hear him! eng.,
hoort! hoort hem! het geroep in het parlement tot opwekking der aandacht op het
gesprokene en in 't algemeen als teeken
van goedkeuring.
,

Heautognosle, f. gr. (v. heautón, zich-

zelf, de zelfkennis; heautonomie, f. de
cigene of zeifwetgeving, het tegengest. v
h e t e r 0 n 0 ni i e ; heautontimorumnos,
as. de zelfpijni g er, zelfkweller of -plager.
Hebdomadarïus, m. nw lat. (v. h. gr.

hebdömas, zevental, week), iemand, die

de week heeft, d. i. verpligt is de dienstza
ken der week te verrigten; hebdomadair,
wekelijks, dat eenmaal 's weeks verschijnt,
b. v. een nieuwsblad.
Hebe, f. gr. (Itëbë, jeugd), Myth., eene
dochter van Juno, de godin derjeugd en
jeugdige schoonheid , de sciienkster der
goden eer 6 a n y m e d e s dien post kreeg;
Anat., de schaamstreek; ook het tijdstip,
wanneer de eerste haren op den venushea
vel verschijnen.
HebertIsmus, n. het stelsel, de leer der
aanhangers van H e be r t, een partij hoofd
der fransche revolutIe; hebertist, m. een
volgeling van He b ert.
hebetéren , lat. (hebetãie, v. /lel)eS,
stomp), stomp maken , verston'ipen, dom
maken; hebetüdo, lat. of hebetûde, fr f

de stompheici, domheid, stoziipzinniglieid.
Hebracus, m. lat., een hebrir, kenncr of leeraar der hcbreeuwsche taal ; hebraeër of justus judex, eene deensche
zilvermunt v. 2 mark, gereduceerd op 28
skihling of Wet. inner. waarde ; hebracitet, f. n lat., de kennis der hebr.
taal ; hare bijzondere geaardheid ; hebrais
mus , m. een hebr. taaleigen ; hebralséren . zulk een hebr. taaleigen gebruiken;
hel)reeuwsch studeren.
Hecate, f. gr. Myth., de godin der maan
(Artemis of Diana (z. a.) als toovcrgodes).
Hecatombe, f. gr. (v. /sekatón honderd),
eenoffer v. 100 of althans vele dieren, inz
tí
runderen, die de Ouden hij groote plegg-

lieden ter eere van de goden slagtten ; in
't algemeen een groot, opentlijk ofFer; hecatomphonre, f. het dooden van 100 vijanden; het daarvoor gebragte o ffer; hecatoinp$lis , met honderd steden (het eiland
Creta); hecatomplos, met honderd poorten (Theben in Egypte) ; hecatonchires,
Pl.' z. v. a. centimanen; hecatontâde, een

honderdtal, honderd stuks; hecatontárch,
m. een hoofdman, bevelvoerder over honderd man ; hecatostlon, n. eene zaal, gallerij met 100 zuilen.
Hectare, zie are; hectogramme, zie
gramme; hectolitre, z. litre; hectometre, z. metre; hectostère, z. stère.
Hectiek , f. gr., v. Izelctikós, d. i. eig.

eene eigenschap of een' blijvenden toestand hebbende), de tering, uittering; heeticopFra, f. eene uitteringskoorts ; hectI
ciii, m. een teringachtig persoon, tering-

lijder; hectisch, teringachtig, uitterend,
ook uitgeteerd.
Hector, i n. gr. naam, eig. de vasthouder, bezitter, heerseher, een beroemd tro-

jaansch held (zoon v. P rii m u s en 1-1 ecuba), wiens gemalin An drom 'ach e
een voorbeeld van vrouwelijke deugd was.
Hedonismus, n. gr. (v. /sedon, genocgen, lust), de wijsgeerige leer, die het genoegen en zingenot voor het hoogste goed
verklaart; hedonïci of hedonisten, pl., aanhangers van die leer.
Hedra, f. ge., zetel; basis; van daar ook
het ligchaamsdeel, waarop men zit, achterste ; ontlasting; hedrisch, tot de ontlasting
behoorende ; hedricösa, pl., middelen tegen kwalen van het achterdeel.
Hedschra of 1. hedshrah , naar vroegere fr. schrijfwijze hegira, f. arab. (eig.
weggang, uittogt; vgl. Hagar), de vhugt
van Muhamed uit Mekka naar Medina,
den 15 julij 622 na Chr., van welken dag
de Turken hunne tijdrekening beginnen;
de aanvang der muhamedaaiische of turksche jaartelling.
Hedwig, oudd. (Hac1uwc), vrouwenn,
de krijgshaftige, zegepralende.
Hedychröum, fl gr. (v. 1td);s, zoet,
aangenaam) , een geneesmiddel voor - en
ook van eene aangename kleur; hedypathie,
f. liefelijke mijmering, welbehagen; hedysrum , fl. gr. Bot., zoete klaver, een plantengeslacht van velerlei soorten; hedsnia,
Ii. gr. Med., een verzoetings- of verzachtingsmiddel, elke zelfstandigheid, waardoor
men artsenijen ccii' aangenamer' reuk of

smaak geeft.
Heeckerens en Broukhorsten , naam
van twee staatspartijen der 1 4de eeuw in
Gelderland (zoo geheeten naar 2 aanzienlijke geslachten), van welke de eerste, uit
den lagen adel bestaande , de zijde van
Eduard, zoon van hertog Reinoud Ii,
en de andere, waartoe de oude rijksadel
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behoorde, de zijde van zijnen broeder B. e in o u d was toegedaan.

o_udd. ;odin, de dochter v. Loke en de reuzin
AngerV3aude, half zwart en half menschenkleurig, oli e diep in den schoot der aarde
woont en de zielen der menschen, welke
door ziekte of ouderdom zijn gestorven,
in ontvangst neemt (later a is het begrip
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Heemraad (v. lieeni [z. heimwee] en
verzorger) , een ned. aanzienlijke
post, waaraan liet toezigt over waterkeeringen, dijken, slooten enz. is opgedragen.
Hegemonie, F. gr. (hëgemonia, v. hegëïsthai, voorop gaan, aanvoeren), de heirvoering, opperheerschappij ; de oppermagt,
inz. van een' magtiger' staat over zwakkere
Mondstaten ; hegem®nisch , heerschend ;
heguménos, m. gr., de opperste van een
grieksch klooster.
Hegira , z. hedschra.
Heidenen, pl., weleer alle niet-joden en
niet - christenen, dus ook de Turken; thans
allen, die noch jodendom, noch christendom, noch islamismus belijden, en welker
getal men nog op 500 millioen schat ; in
tingeren zin verstaat men door Heidenen
of 1. Heidens: de tzingaris een zwervend, uit Hindostan afkomstig ras, dat
sedert de l5de eeuw ook in Eeropa hi j
horden rondtrekt. en geenerlei godsdienst
lbelijdt, of beschaving kent ; korv^envlechten . paardentemmen. bedelen, waarzeggen
en dil. zijn de bezigheden dezer als liet
vare buiten het volkenre;t gesloten menschen, wier aantal door lz i e n z i in Europa
op 1 millioen, in de andere werelddeelen
op 4 millioen wordt geschat. In Frankrijk,
waar zij in 1427 uit B o h e m e n kwamen,
dragen zij den naam van b o h e m e rs en
c g y p t e n a a r s; in Engeland heet men
hen g i p s i e s, in Schotland c ai r d s, in
Spanje gi taan os, in Rusland fren gani
in Italië z i n g a r i, in Zweden .spakar- n i g , in Denemarken en Noorwegen tain Duitschland z i g e u n e r s, in Hongarije cingarys en pharaohnepak.
raad,

;

Heiduk, 1. haiduk, m. (hongaarsch hal-

dit), cig. een ligtgewapend voetsoldaat in
1-longarije ; een lange, forsche knecht in

hongaarsche dragt.
Heimdal, m. noord. Myth., een magtige
Cod, die als wachter des hemels de burg
Bifrost (z. a.) bewaakt.
Heimiskringla, f. oudnoord., de aarde.
Heimsen. heitschef, n. plaatselijke korcnmaten in Duitschland en Sleeswijk,
ongeveer 1 schepel ; heitscheffel ; eene
landmaat in Sleeswijk, gernidd. 200 vlerk.

roeden groot.
Heimwee , n. (v. heem, heem, oorspr.
omtuining, dan ouderlijk telais . geboorteplaats , vaderland ; ook dorp, vlek) , eene
zwaarmoedigheid, droefgeestigheid, die ook
de ligchamelijke gezondheid aantast en
uit het onbevredigd verlangen naar huis
en familie wordt geboren ; de ziekte is inz.
eigen aan bergbewoners en in 't algemeen
aan hen, die aan het eenvoudig natuur
gewoon zijn.
-levn
Iel. Hela, Hella, f. Gene oudnoord. en

der hel als verblijfplaats der dooden over

gegaan).
Helakim, hebr., eenejoodsche tijdmaat
bij astr. waarnemingen, = 3 seconden.
Heleologie, fr. gr. (v. hélkos, zweer),
Med., de leer der zweren ; helcóma, n,
eene zweer, inz. van het hoornvlies ; hel
ettering, verzwering.
-cósi,f.de
Helctica, pl . gr. (v. lull/thin, trekken),
,

trekmiddelen ; helctisch, trekkend ; bel
een aantrekkingsmeter.-cysmoéter,.
Helcydrion , elcydrion, n. gr. (v. 1u lkos, zweer), Med , de oppervlakkige ver
hoornvlies; helcysma,-etringvah
n. verettering.
Hele `ster, m. gr. (v. helkein, helkyein,
trekken), een ijzeren haak, waarmede de
levenlooze vrucht uit de baarmoeder gehaald wordt.
Heléna. gr. vrouwenn. ; de veroveraar
ook de lichtende, lichtrijke;-ster;v.a
Myth., de dochter van Jupiter uit Leda,
gernal n van Menelaiis , koning; v. Sparta,
de schoonste vrouw v. haren tijd, wier scha
oorzaak werd van den-kingdorPase
trojaanschen oorlog; eene schoone , ontrouwe vrouw ; helena -vuur, z. v. a. St.
Elmus vuur (z. a.) ; heleniet, m. de zonnesteen.
Heliaden, heliarisch, helianthus enz.,
z. ond. helios.
Helicieten, helicoïde enz., z. ond. helix.

Helicon, m. gr. (nu Z a g a r a of Zagori), de muzenberg, muzenzetel, een
beroemde berg in Bceotië niet de bronnen
Aganippé en Hippocrene, de woon
zanggodinnen of-platsv.Aoend9
muzen, die van daar ook heliconíden, heliconiáden heeten ; op den top, aan den
voet des helicons staan, een goed, een
slecht dichter zijn.
Helios , gr. , of Sol , lat. m. de zon;
de zonnegod , vgl. Apollo en Phoebus,
heliaea , f. (héliaía), een voornaam geregtshof in het oude Athenen , dat in
staatsmisdaden uitspraak deed en in de
open lucht zijne zittingen hield; heliáden, pl. Myth., de dochters van Helios,
V. a. zeven zonen van dien god, die zich
met de scheepvaart bezig hielden en het
eerst den dag in uren verdeelden ; Astr.,
een gedeelte van het sterrebeeld de Stier,
in de gedaante eener V ; heliánthus . n.
de zonnebloem ; belianthémum, n. de
goudroos, h. zonnekruid, eene pronkbloem;
heliárisch, de zon betreffende, zonnig; heliàsis, f., z. v. a. heliósis ; heliasten ,

pl.

gr. , medeleden der h e l i ae s (zie bo-
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ven) ; heliooárpus , tn. eerre mexicaan-

sche plant van het lindengeslacht , dc
zonnevrucht ; heliocentrisch , zonnemid -

delpuntig , gelijkmiddelpuntig met de

zon , wat uit liet middelpunt der zon
zoude gezien worden ; de Ii e 1 i o c e n t r ische breedte en lengte eener planeet is de plaats , die zij onder de vaste
sterr en zoude innesri'en, in geval men haar
uit het middelpunt der zon konde zien;
heliocomeet, n. eene lichtzuil na zon
naar eene komeet ge--neodrga,i
lijkt, zonnekomeet; Heliodórus, mansn.:
zonnegave, zonnegeschenk ; heliognó.szonaanbidders ; heliographie , f.
ten
de zonnebeschrijving; ook z. v. a. phototypie (z. a.) ; heliogrdphisch , door inwerking v. h. zonnelicht geteekend of voort
aanbidding-gebrat;hlio,f.d
der zon, zonnedienst; heliolith, in. een
zonnesteen. Gene getakte polyp versteening
met ronde sterren; heliometer, m. de zon
een toestel aan een' verrekijker-nemtr,
om den schijnbaren diameter der zon en
maan te bepalen, uitgevonden door Savary
te Londen en gelijktijdig door Bouguer in
1743; helioscoop, een zonneglas, zonnek ijker, waarachter men liet beeld der zon
op een vlak aan eene donkere plaats of ook
olp een matgeslepen glas opvangt, uitgevonden door den Jesuit Schreiner te Lorne
in 1611 ; helio3is, f het verblijf in den
zonneschijn, de zonnesteek : eene oude geneeskundige behandeling; heliostata, f.
een lichtdrager, lichtwerper,. een werktuig,
waardoor de zonnestralen op eene bepaalde
plaats geworpen worden ; heliothermometer, m. een zonnewarmtemeter; heliótisch
of helisch duidt den aard van op- en ondergang der sterren aan : eene ster gaat
heliotisch op, wanneer zij uit de zonne-

stralen zoodanig te voorschijn treedt, dat
zij zigtbaar wordt; zij gaat heliotisch
onder, wanneer zij in de zonnestralen ver-

dwijnt ; helisclxe opgang, de eerste dag,
waarop eene ster, na een' tijdlang door
den gelijktijdigen opgang met de zon onzigtbaar geweest tezijn, weder vóór zonnenopgang zigtbaar wordt ; heliotrop um. , n.
of heliotroop, f. Bot., de zonnebloem. een
gewas met welriekende, naar het zonnelicht gekeerde bloemen ; een jaspis van
blaauwachtig groene kleur met roode stip
ook een door G a u s e uitgevonden-pen;
werktuig, . bestaande uit twee op elkander
staande spiegels en een verrekijker, die
deze verbindt , waardoor liet zonnelicht
naar een ver verwijderd punt wordt overgedragen ; helisphaerische lijn , de lijn . die
zich op de globes spiraalvormig om den
pool draait en dien steeds nader komt
zonder hem ooit te bereiken.
Helix, f. gr., de schroeflijn, slakkelijn,
slingerstreep, spiraal om eene zuil of rol;
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liet windas : Anat., de buitenste zoom van
het oor ; helicieten, pl ., versteende aard -

en tuinslakken, penningsteenen; helicitisch, stak-- ofsehroefvormi ; helioeoide, f.
de schroeflijn ; helicornetrie, f. clat ge
hoorere meetkunst, dat over`
-deltr
de schroeflijnen of spiralen handelt; heeosophie, f. de kunst om schroeflijnen te

trekken.
Hellanoclicee, pl. gr. (l ellanodikai), de
eerste 9 re ;ters in de olympische spelen ;
in Lacedensonië de beslissers der oneeniglieden onder de legers der bondgenooten.
Hellas, f. of gew. n., gr., Oud -Griekenland : in en eren zin Midden-Griekenland,
thans L i v a d i ë; van daar Hellénen, pl.
(gr. Hellenes), Grieken, Oudgrieken; helle
pl., zaken, boeken enz., die de Grieken-nica.
betreffen ; hellenismus, m., z.v.a. greecismus ; hellenist, m. een kenner der oud -

grieksche taal; ook een gr. jood, of een griek,
die tot het christendom is overgegaan;
hellenistisch, hebreeuwsch-grieksch, naar
den griekschen tongval der joden, die onder Grieken geboren waren, in welk dialect de 70 vertalers liet 0. T. overgezet,
en de apostelen de boeken van het N. T.
geschreven hebben.
Hellebaard, m. vroeger h e l in b a r d e,
(v. li e 1 m, steel, en barde , bijl) , de strijdbijl , eene der oudste stootwapens der middeleeuwen , zijnde Bene spies met eerr e
barde of bijl, waarmede zoowel gehouwen
als gestoken kon worden, doorg aans echter
meer tot pronk, dan tot werkelijk gebruik
tegen den vijand bestemd ; heliebardier,
m. de strijdbijlvoerder.
Hellebórus, m gr.. de nieswortel, het
nieskruid, oudtijds telen waanzinnigheid
enz., als geneesmiddel gebruikt ; helle
behoefte aan nieskruid hebbende,-boreus,
niet wel bij zinnen; helleborismus, n.

Me.d., het zuiveren of afvoeren door nieswortel, de nieswortelkuur.
Hellenen, hellenismus, hellenist enz.,
z. ond. Hellas.
Heller, eig. hailer, m. eene duitsche

kopermunt ter waarde van 2 p fe n n i g
of ^^ t li a 1 e r, = cent ruim . De naaar
komt van de stad Hall in Zwaben.
Hellespónt, in. gr., de zeeëngte of straat
der Dardariellen tusschen Europa en Azië,
eig. de zee van Helle, die, naar luid der
oudgr. sage, om den haat v. hare stiefmoeder
Ino te ontgaan, met haren broeder Phrixos
op eenes ram met eene gouden vacht de
vlu ,t nam en in deze zee verdronk.
Helmfine, f. vrouwenra.: de bescherm
schitterende.
-ster;v.ad
Heiminthagóga, pl. gr.: (v. lielm.ins ,
worms ), Med., worrn verdrij vende middelen,
wormmiddelen ; helmánthes, pl ., ingewandsworrnen ; helminthiásis, f. gr., dc

wor mziekte; helmintháca, helminthische

.
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mi, z. v.a. helminthagoga ; heI
minthochórton, n. wormmos; helminthoog, m. een wormkenner; helmintholo- p
dewormen1eer ; wormeribeschrj ving;
helminthológisch , die betreffende, worm-

de half-langwerpig ronde holte in den buitensten oorgang ; hemiel li ptisch , halflangwerpig rond; hemiobbon, n. een halve
obolus (z. a.), eene oudgr. munt, =
d r a c Ii m e ; hemiohon , n. een ligt gr.
vaartuig, inz. een roofschip; hemiolie, f.

b

kundig; he1mintho1Ith m. een wormsteen,
versteende worm; he1minthopra , f. de
wormkoorts ; helminthotypolith , m. een
steen met ceiien wormafdruk.
Helödes, f. gr. (v. /ielós, moeras), Med..
de moeraskoorts, zweetkoorts; he1opra, 1.
de moeraskoorts.
Heloise , f. vrouwenn.: dc overwinnares.
Helos, in. gr. (hëlos), de nagel of spijker ; Med., een uitwas; heb: ocuili , eene
uitzakking van den regenboog ; Itelospedis,
een likdoorn., eksteroog.
Helösis , f. gr. (van /selëin , helein,
draaijen), Med. , de omwaartskeering inz.
v. Ii. ooglid; helötis, f. de poolsche vlecht.
Helöten, pl. gr. (Heilötai), spartaan
sche slaven, oorspr. de inwoners van de
stad Helos, die wegens opstand tegen
Sparta tot slavernij veroordeeld waren; zij
behoorden niet, als andere slaven, aan een'
bijzonderen heer, maar aan den ganschen
staat; van daar helötisch, slaafsch ; hebtismus , fl. de zucht tot onderdrukking,
liet slavenmaken.
Hebotca , pl. gr. Med. , trekmiddelen.
Hebvetë, n. lat. Helvetia, f. Zwitserland ; He1vetrs, pl. (Helvetii), Zwitsers;
heFvétisch , zwitsersch.
Hebvin, m. eene aan den granaat ver svante steensoort (door Werner wegens
de zonnegele kleur naar het gr. Itelios,

zon, benoemd).
Ilemeralopie, f. gr. (v. liërnera, f. de
dag), Med., de nachtblindheid, de eigenschap van alleen hij helder licht, niet of
weinig hij schemering of half licht te
kunnen zien; hemerobaptisten, pl., d. i.
eig. dagwasschers, eenejoodsche secte, vier
aanhangers dagelijks eene vrome wasscliing
verrigten ; hemerôbisch, slechts éénen dag
levend; hemerodrömen , pl., dagloopers,
brievenboden hij de oude Grieken; hemerobogum , H. een dagwijzer, kalender.
Hemerösis of hemeröie , f. gr. (v. /të
meros, tam), de tammaking, veredeling,
( cultuur); betooming der hartstogten, zelfbeheersching.

Mmi, gr. (= lat. semi), in zamenst.
gebruikelijk: half; hemianthroop, m. een
halfmensch ; hemianthropie , f. de toestand van een' halfmensch , halve ontmensehing, een hooge graad van waanzin , waarin de mensch bijna slechts
dier is; hemicephIus , m. eene misge
boorte met een half hoofd; hemiccbus,
m. een halve cirkel; halfcirkelvormig ge-

welf; hemicrana, f. of hemicranum, n.

haifzijdig hoofdwee, een gewoon verschijn
sel in de vrijsterziekte; hemiebbiptcus, m.

verhouding

:, henión
isch
i. halfezel , muilezel),
muilezelachtig, traag, vadzig , hemiopie
de

van 1 tot 1

( v. /temiönos , d.

-

of hemiopsie, f. de halfzigtigheid , wan-

neer een zieke de voorwerpen slechts
half ziet; henuipbegie en bemipbexie, f.
de eenzijdige beroerte, verlamming aan
ééne zijde of enkel der ledematen; hemiptra of hemiptéren, pl., halfvleugeligcn , insecten met halve schilden: he.misphar ., f. een halve bol of kloot de
helft des hemel- of aardbols ; ook een der
beide halfronden van de hersenen; hemisphserisch, halfkbootsch ; hemistichiurn,

of fr. hemistiche, de helft van een' (heroischen ofalexandrijuschen) versregel; hemitonIum , n. de halve toon; hemitrigb 'ph , m. Arch. , eene halve driesnede;
hemitritseus , m. Med. , de half-anderdaagsche koorts; hemitrópisch , halfge
keerd , ter helft verschoven , inz. in de

kristalkunde.
Henáden ,

pl. gr. (v. /en, één), z. v. a.

monaden (z. a.).
Hendecagoon, n.

gr. (v. lse'ndeka, elf),

een elfhoek; hendecasy1libus , in. een
elfiettergrepig vers ; z. phabeecisch Vers.
Hendiadys, f. gr. (eig. hen -dia-dyöin,
d. i. een door twee), Log., uitdrukking van
eene zaak door twee woorden , waarvan
het eene in plaats van den genitivus of ook
van een adjectivum staat.
Hendrik , mansn. (hoogd. II ei nric h),
v. hein, bosch: de boschrijke; v. a. uit

Iteimricit (oudd. Iteimaricit) ontstaan, dus
rijk aan h ei ni , heem,d. i. gebied, erfgoed; hendriksnobel , eng. goudmunt, onder H e n d r i k VIII geslagen.
Henna of aihenna, arab. (ook alcanna),
een roodverwende wortel, die in het Oosten door de vrouwen tot blanketsel wordt
gebruikt.
Henösis, f. gr. (v. /tenün, vereenigen,
van lien, één), devereeuiging; henotiek, f.
de vereenigings- of verzoeningskunst; heiotcon, n. een verzoeningsverzoek of -geschrift ; henötisch , tot eenheid voerend,
inz. in geloofszaken.
Henri , m. fr. (spr. Iidngri), Hendrik;
Henri quatre (spr. —kattr'), Hendrik de
vierde van Frankrijk; ook een kort kne
veltje of liaarbosje aan de onderlip; henri
d'or, fr. goudmunt, ouder Hendrik 11 geslagen, ter waarde van 50 sols; henriade , f. (spr. /angridad'), Voltaire's
bekend heldendicht 01) Hendrik IV; Henriette; vronweun. van den mansn. Henri,
Hendrika.
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Heortologie, f gr. (v. Iteortë, feest), de
leer van de !eestdagen ; heortoIogum, n.

feestkalender.
Hepatalgie , f. gr. (v. Itepar, gen. heptos , de lever) , Med., leverpijn, leverkolijk ; hepatAlgisch , aan leverkolijk lij
een ettergezwel-denci;hpatosëm,.
in de lever: hepatemphráxis, f. leverver
stopping; hepatcus, m. een leverlijder;
hepatca, f leveikruid ; hepatTha, pl. of
hepatische middelen, middelen tegen ieverziekten ; hepatiséren , in eene leverachtige massa veranderen ; hepatisãtie, f.
verandering (der longbestanddeelen) in
eene naar lever gelijkende massa; hepatisch gas of hepatische lucht, zwavelle verlucht, zwaveliucht, zwavelwaterstofgas,
eene naar vuile ejereii riekende, tot de
inademing geheel ongeschikte , onthrand
hare luchtsoort ; hepatiet, rn een leversteen ; hepatitis, I. de leverontsteking;
hepatocële , f. leverbreuk ; hepatocstisch , lever en galbiaas betreffende ; hepatographie, f. de ieverbeschrijving ; hepatolithiäsis, f. het ontstaan van galstee
nen in de lever; hepatologie, f. dc leer
van de lever, leverkunde ; hepatóncus,
m. een levergezwel ; hepatophthó , f. de
levertering ; hepatoscopïe , £ de leverbe
schouwing ; hepatotomie , f. de leveront-

leding.
Ilepheestos, m. gr. (Hphaistos), Myth.,
de god des yours, bij de Itomeinen VulcaDus (z. a.).
Hephthemimris, f. gr. (v. Itepta, zeven, /temi, half , en nse'ros, deel). PoeL, van
zeven heiften of van vierdehaifvoet; inz.
de casuur, die in den hexameter na
vierdehaif voet of in den vierden voet

valt.
Heptachórcl, rn gr. (v. liepta, zeven),

Muz., de zevensnarigc her der Ouden; de
toonladder of het muzikaal stelsel van 7
toonen, ook z .v. a. septime; heptaëmron,
H. het zevendaagsch werk, dc zevendaagsche scheppingstijd; heptaëdron, a. een
zevenvlak; heptagoon, m. een zevenhoek;
heptagonaal getallen, zevenhoekige ge tallen (1, 7, 18. 34, 55, 81 enz); heptaméter, rn een zevenvoetig vers; heptandra,
zevenhelmigen, planten met 7 vrije meeldraden in eene tweeslachtige bloem ; de
7dc klasse in het stelsel v. L.; heptané
inisch, met 7 voelsprieten; heptangulair,
zeverdiockig: heptaphI1isch, zevenhiade
rig ; heptârchen , pl. , zevenheerschers
heptarchie, 1. dc regering van 7 mannen;
heptarrénisch, met 7 mecldraden ; heptateuchos, m. de zeven eerste boeken v. h.
0. T.; heptatómisch, in 7 deden gedeeld.
Héra of Hére, 1. gr. Myth., de godenkoningin, bij de Romeinen Juno (z. a.).
Herades, z. Hercules; Rerad liden, pl.
gr., a!tan'imelingen van Hercules.

HeraclXtus, heraclieten , z. Dernocritus heraclitisch, donker, treurig.

Heraldiek. f. (d. i. eig. (Ie kunst des he-

rants (z. a.), als wapenkundig opzigter IMJ
tournooijen enz.), de wapenkunde, wapei
leer; hera1dcus , m. een wapenkundige,
kenner en leeraar der wapenkunde; heráLdisch, wapenkundig, tot de wapenkunst
behoorende.
Heraut, m. (eelt. heron, mid. lat. heraldus. fr. lierault; v. h. oudd. haren, roepen), een pleglig verkondiger of uitroeper;
krijgs- of wapenbode, krijgsgezant.

herba, f. lat., gras, kruid; herbaal, uw
lat. , kruiden betreffende ; herbácisch,
grasachtig, grasgroen ; herbarïum , n.
een kruiden- of plantenboek, eene verza
meling van gedroogde planten: herbathsm
vivum, n. een levend ofnatuurlijk kruidenboek; herbivérisch, kruidenetend; herba
en herbätim gaan,-riséen,hbo

lat., kruiden zoeken en verzamelen
(botaniseren), herbcristie , f. het
planten- of kruidenlezen , kruidenzamelen ; herbarist of herborist, m een kruid
of plantenkenner, kruidenzoeker, kruidenhandelaar.
barb.

Hercotectoniek, f. gr. (v. he'rkos, perk,
omtuining), de kunst v. bevestigen en ver-

sterken.
herculãnische oudheden , oudheden
die sedert de eerste helft der vorige eeuw
tot op onzen tijd zijn opgedolven uit de stad
Hereuianëum, die in het jaar 79 na
Chr. door eene uitbarsting van den Vesuvius onder de lava werd begraven.
Herchles, lat. ofHeraciës, gr. ni. Myth.,
de zoon van Jupiter en Aleméne, de grootSte en beroemdste onder alle gr. heroën
of vergode helden; hij maakte zich hovenal vermaard door liet volbrengen van
12 uiterst moeijelijke daden , gew. de
werken van Hercules geheeten; dc zui
len of pilaren van Hercules, de straat van
Gibraltar, aan welker beide zijden Hercules
twee zuilen (de bergen Calpe en Abla)
als grcnssteencn en gedenkteekens zijner
togtcn naar, het westen plaatste; Herculeskever, de grootste, 13 ned. dm. lange liever, in Z. Amerika; hercûlisch, tot herenles behoorende; he l dhaftig, groote kracht
en moed vercisehende, uiterst moeijelijk;
/tercu1fns morbus of herac1us morbus,
de vallende - ziekte (wegens hare uiterst
moeijelijke genezing dus gelieeten).
Hercyna , f. de khartz , het Hartzgebergte ; Hercynio-karpatisch gebergte,
de bergen tussehen den Donau, Rijn en
Dnieper.
heres of haeres, ni. lat., de erfhcnaam;
heres ab jntestãto, legitimus , een erfgenaam zonder testament , natuurlijke

naaste erfgenaam volgens wettelijke opvolging; A. ex acse of universäiis , cenige
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crfenaam; h. necessarYus, noodzakelijk of
lijferfgenaam; A. praecïpiens, een bevoordeeld , vooruitkrijgend erfenaam; Ii. substitütus een J)1aaLSVervaflend erfgenaam;
h. testaiizentarz'us of institütus, een erfgenaarn doortestanient; /teredip é ta, in. die
om eene erfrnaking aanzoek doet, een iegaat aftroggclt; hereditair, erfelijk; herediteit (Iieredit(tS), f. (le erfenis, het erfregt ; hereditas fi deicomniissarÈa , het
aanvertrouwde erfgoed; A. futura, de toekomst ig e erfenis; A. jacens, de liggende,
onaanvaarde erfenis; A. pactiUa, bedongen
erfm aking.
Heresie. z. ha,resie.
Herisson, m. fr. (spr.

/teriesdng) , de
egel; de spaansche ofvriesche ruiter, een
nietspitse tanden of stekels voorziene slagboom voor P00i'tefl en bruggen; het kroonrad in uurwerken; â la /te'risson, met steil
opstaande haren.
Hermeon, z. ond Hermes.
Herman, oudd. (Heriman),

mansn.: de

krijgsman, dappere.
Hermandad , f. sp. (v. hermdno lat.
gerrnãnus, broeder), broederschap; santa
/ierrnan(iad, eig. de heilige broederschap;
eene rijdende policiewacht tot veiligheid
der openbare wegen.
Hermaphroditus , m. gr. Myth., de
zoon van 11 er mes en Aph r o d i t; toen
hij zich eens baadde en de bronnympli
S a 1 m a e i s, die hem had I)cloerd, hem vergeefs omvatte en om wederliefde smeekte,
werden beider iigchamen op hare bede zoodanig verbonden, dat er een dubbeiwezen,
lialfman, halfvrouw, uit ontstond; v. daar
beteekent hermaphrocliet, iemand, die de
beide geslachten schijnt te hebben (doch
eig. slechts eene uiterlijke misvorming der
teeldeeleii heeft); ook Bot., eene bloem,
voorzien van meeldraadje en stamper; hermaphroclitisch , tweeslachtig ; hermaphroditismus, ti. de toestand van een' herrnaphrodiet, de vorming daarvan.
Hermelijn, n. (oudd. hannin, fr. hei-,nine ; mid. lat. herinel li na , ook pellis
anemia, naar het landschap Armenië in
Azië, door welke men weleer dit pelswerk
kreeg), de noordsche witte wezel (mustela ernhinea); ook het pelswerk daarvan.
Hermelmnde, F. vrouwenn. : de door zachtmoedigheid verhevene.

Hermen, z. ond. Hermes.
Hermeneutiek, F. gr. (v. 1termeneiein,

uitleggen, verklaren), de uitlegkunde, de
kunst van verklaring, inz. der bijbeische
schriften ; hermeneutisch , nitleggend ,
verklaren d , naar uitlegkundige beginselen.
Hermes of Hermeias, m. gr., eig. de
oudersteuner, gr. naam v.Mercurius(z.a.);
Hermeeon ft. (gr. herinaion), een vond,
eeoc gevondene zaak, die men vroeger als

een geschenk van hermes beschouwde;
hermen , ph., standbeelden van Mercurius, vierhoekige, naar beneden smaller toeloopende beeldzuilen zonder voeten en armen, die de Grieken aan de deuren, der
tempels en huizen, aan kruiswegen enz.
plagten te plaatsen; Hermes Trismegistus, gr. naam van een myth. wezen, een
egyptisch wijsgeer, die voor den vader der
alchymie (hermetische wijsbegeerte) wordt
gehouden; van daar hermetiek, z. v. a.
aichymie; men schrijft hem ook de heilige schriften der Egyptenaars toe, die
daarom hermetische schriften heeten
hermetcus, in. een goudmaker; herinétisch, z. v. a. chemisch; hermetisch gesloten of gesigilleerd wordt van een vat.

b. v. eene barometerbuis gezegd, wanneer
het met zijne eigene stof doormiddel v. hi.
vuur gesloten is, dus: luchtdigt gesloten,
weltoegemaakt ; hermetische keten de
rij van wijze mannen, in welke de wijsheid
van Ilerines Trismegistus voorondersteld
werd door overlevering voortgeplant te
zijn; hermog1pt,
m. iemand, die he rY
m en maakt; in 'taig. een beeldhouwer,
beeldsnijder; hermoglyphiek, f. de beeldhouwkunst; hermog1phisch, beeldhouwkunstig.
Hermesiãnen, pl., de aanhangers van
Dr. Hermes in het groothertogdom Nederrijn, ter zake van de gemengde hu
welijken.
Hermina of Herminïa, vrouwenn. (v.
Herman?), de krachtige.
Hermitage, m. fr. (spr. ermitdazj'),
z. v. a. eremitage; een fijne, krachtige fr.
roode en witte wijn, die langs de Rhone
wast.
Rerméde , noord. Myth., een zoon van
0 d i n, de bode der goden.
- Hermoglyph enz., z. ond. Hermes.
1)

Hernhutters . pl, z. v. a. boheemsche
ofmoravische broeders (z. a.); de christe

lijke broedergemeente draagt dezen naam
naar liet dorp Herrnh ut in de Saksische
Opperlauitz , van waar zij oorspronke
lijk is.
Hernia; f. lat. Med., eene l)reUk, darmbreuk, liet uittreden v. een ingewand uit
zijne holte; hernu.t carnösa, eene vheesch
; hernia cerbri, uitzakkingder her--breuk
sens door eene schede l wond; A. crurälis of
femoralis , dijbreuk, h. diaphragrnatica ,
eene breuk door Ii. middelri f A. dorsãlis,
breuk door de ruggespieren; A. iiiguinalis,
liesbreuk; A. intestiiidlis, darmbreuk; A.
isclt'iadica, breuk door de insnede van het
stuitbeen; A. omentilis. netbreuk; It. scro.
tails, balzakbreuk ; A. umbiiicälis, navelbreuk; A. utgri. doorzakking der baarmoeder. moederbreuk: A. vaginaiis, breuk in
de nioederscheede; It varicösa, eene kramp
aderbreuk; h. venb-ãlis, buikbreuk; A. ven-
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ti'jcui1i inaagbicuk; A. vesicac, breuk der
pisbiaas; hern;eus (lat. lterniösus), gebroken, met eene breuk behebt; herni000m,
I fl. CCII I)1eIlkSflijder; ook het werktuig tot

houdt; herpographie, 1'. (Ie kruipende, lage
schrijfwijs.
Herse, f. fr. Med., de valdeur, valpoort,

-

het breuksnijden; herniotomie, £ de breuk-

snijkuust, bet breuksnijden, de leer daarvan; ook de breuksuede.
Hero, eene priesteres V. Venus, de minnarcs v. Leander, die , om haar Ie bezoeken,
eiken iiacht over den Hellespont zworn,
waarbij hem eene fakkel op den toren aan
den oever tot wegwijzer diende. To en hij
op een' dier togten bezweken en zijn lijk
aan den voet des torens geworpen was, stortte hero zich wanhopig in den vloed en
stierf, terwijl zij den berninde omkiemd
lliel(i.
Heroën, herolde enz., z. ond. heros.
Heronshol en heronsfontein , zekere

fonteinen in 't klein, die door de drukking
van zaamgeperste lucht werken, het eerst
door lie r o ti v. Alexandrië uitpevonden en
beschreven.
Heros , m. gr., pl. herön, liaifgoden,
vergode helden der Oudheid, b. v. hercules,
Castor en Pollux, Theseus enz.; oneig. mannen, die door dapperheid, moed enz., ook
door uitstekende geestvermogens of bekwaamlieden, uitblinken ; heröïsch, heldhaftig , moedig , hooghartig , verheven
grootsch; de herolsche tijden, de heldentijd of • eeuw inz. der oude Grieken tijdens
den tiojaanschen oorlog en vroeger ; herol
sche middelen, gewaagde middelen, met
gevaar verbondene of zeer krachtig wer
kende artsenijen; gem. paardendrank; herolsche poëzij , het heldendicht , z. v. a.
epische poëzij, z. epos; heroïsch vers,

de

versmaat v. h. heldendiclit, de dactylische

hexameter; heroïsmus, m. dc heidenmoed,
heldengeest , heldhaftigheid ; heroXdes of
herolden, pl., heldenbrieven, gedichten in
den vorm v. een' brief, waarin helden of heldinnen der Oudheid hunne gewaarwordingen mededeelen, b. v. de heroIden van
Ovi dIus ; heroine, f. eene heldin, haifgo
(liii heidhaftige vrouw ; heroön, n. een
tempel ter eere V. haifgoden; herothefsmus,
n. de vergoding der belden.
Herostràtus, in. een eerzuchtig dweeper , die zijnen naam door het verbranden
V. d. beroemden tempel v. Diana te Ephësc
zocht te vereeuwigen; van daar worden zijne
dwaze navolgers herostráten genoemd.
Herpes, f gr. (hérps, v. Ite'rpein, kruipen , sluipen , zich allengs verspreiden)
Med. , de vlecht , haarworm , ringworm,
herpéstisch , zich uitbreidend , ores zich
vretend ; herpétisch , vlechtachtig, haar-

wor.rnachtig ; herpetographie , f. de beschrijving der vlechten; herpetologie, f. de
natuurbeschrijving der kruipende dieren
of in 't algemeen der kraakbeendieren; herpetoloog , m. wie zich daarmede bezig
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Hersiha, f. lat., vronwenn. : de krijgsgodin.
Hertha , f. (gotl]. airtha , oudd. erda,
aarde), oudd. Myth., de aarde, als scheppende en onderhoudende godin.
hesiteren, z. hassitéren.
Hesperus, m. gr. (Ite'speros), de avond;

het westen; de avondster, de planeet Venus;
Hesperê , n. (HesperYa, f.) , het avondland: Italië, ook Spanje; hesperiden, pl.
gr. Myth., goddelijke nymphen, dochters
d. nacht, die aan 's aardbois westelijken
rand eenen tuin met gouden appelen bewoonden , bewaakt door een' vreeselijken
draak, dien Hercules doodde om (Ie appelen
aan Erystlieus te brenen.
Hestïa, f. gr. (liestla, d. i. de haard),
Myth., z. v. a. de rom. Vesta (z. a.).
Hesychâsten ofhesychiâsten, pl. gr. (v.

1iësjchos, rustig), eig. rustenden, stilzittenden, eene dweepende secte onder de mon
niken op den berg Athos in de 1 4de eeuw.
Hetmra, f. gr. (lietaira, (l. i. cig , vriendin, v. /zetãiros , makker, vriend), eene vertrouwde, geliefde; boeleerster, hoer; hetne, f. d. i. deelgenootschap, eene staatk. verbindtenis der nieuwe Grieken; hetoeristen,
Pl.' verbondenen. medeleden der gr. verceniging tegen de Turken.
heterocárpisch, gr. (v. /zetros, a, on,
de of het andere, anders gestelde), Bot.,
met ongelijke vruchten of zaden; heteroclita.pl. Gram., onregelmatig verhogen woorden; heteracijtisch, onregelmatig verbogen, v. d. regel afwijkend; vreemd, wonderlijk; heterocranie, f. de scheele hoofdpijn;
heterodóx, vreemd- of dwaaileerig, v. het
lieerschend leerbegrip in de godsdienst afwijkende, onregtzinnig , andersgeloovend,
vrijdenkend; het tegengest. v. orthodox;
heterodox-ie, f. de onregtzinnigheid , dc
dwaalleer, afwijking v. de kerkleer; heterodroom, m. een drukhefboom (waarbij liet
steunpunt tusschen de naagt en den last
is, b. v. eene schaar); heterodynáznisch,
vreemdkrachtig; heterogeen, ongelijksoortig, vreemdaarclig , niet bij elkander passend; het tegengest. v. homogeen; hete
rogeniteit, f. de vreemd- of ongelijksoortig
heid, afwijkende gesteldheid of geaardheid;
heterograaph, m. die van de aangenomen
spelling of schrijfwijze afwijkt, nieuwigheden in de spelling voorstaat; beterográphisch, ongewoon of vreemd geschreven;
heterolalie, f. het onjuist spreken, verspre
ken; heteromôrphisch, anders of verschillend v. gedaante; heteronomie , f. vreemde
wetgeving, het tegengest. v. Ia e a ii t o i mie; heteroph11isch , ongelijkbladcrig;
heteroptiek, £ valsche schijn, misleiding,
-
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clwahng ; heterorrhthmiscb, ongelijk afgemeten , van onregelmatigen gang, b. v.
heterorrhXthflhisclic pols, een geda
rig afwisselende poisslag ; heterorrhthmus, m. een nog jong schijnend bejaard
rnensch, ofeen oud schijnendjong mensch;
heterosc,ï , pl. Geogr. , éénscliaduwigen,
bewoners dec gematigde luchtstreken, die
hunne niiddagschaduw alLijd slechts naar
eerie zijde , het noorden of het zuiden
werpen ; heterotómisch , Bot. , ongelijk
gekerfd ; heterousiänen , pl.. aëtiãnen,
aanhangers v. Aitus , die Chr. als van
verschillend wezen met den Vader beschouwde; heterozetëse, F. eene strikvraag;
heter1isch, eene vreemde zelfstandigheid
bevattende.

Hetman ofataman,

M.

(v. ii. oudd het,

hoofd), de aanvoerder, veldheer eener ko
zakkenhorde ; hetman wielki , grootlwtopperveidheer v. h. gansehe poolman,
sehe leger sedert 1581 ; hetman polriy,
veldhetman zijn plaatsvervanger (de 2
laatste posten zijn sedert 1792 opgeheven).
hettematisch, gr., gering in zijne soort.
Heu, n. ft. Mar. , hulk, die 300 tonnen
1aadt gafilelmast; treksehuit.

Hiatus, in. lat, eigr. het gaperi, opspeï
ren v. d. mond; Grain., de wanklank, door
het opeenstuiten v. twee klinkletters voort
gebragt; in 't algemeen eene gaping, ccii
gebrek aan zamenhang, sprong.
Hibernia, L de lat. naam voor Ierland;
hibernicismus, in. een iersch spraakeigen.
Hibiscus, rn lat. (gr. Itibiskos) , Bot.,

witte lieemst, een pronkgewas.
Hibrc1a of hybrtda, m. en f. lat. (v. h.
gr. liybris, overmoed), ofhibridisch schepsel, een vezen, dat v. twee verschillende
soorten afstamt, een bastaard, h. v. de rnuii
ezel; bij de Horn. ook iemand, die uit een'
inboorling en eene vreemde ofuit een' vrije
en eene slavin was gesproten; vox Mbrida of
hibridisch woord , een mengelwoord, een
woord uit twee talen zamen gesteld, h. v.
higainie, lat-ge., luchtballon, ned.
fr enz.

hie /iaeret aqua, lat., hier stuit liet water, d. i. hier ontstaat de zwarigheid, hier
ligt de knoop.
Hicksites, pl., naam der kwakers in Philadelphia, die zich in 18 11 0 van hunne geloofsgenooteu hebben afgezonderd.
Hidalgo, z. ficlalgo.
Hide, n. eng. (spr. huid), cciie en g . land
maat, eene hoeve, = 36 morgen ; hidage
(spr. haididij), het ploeggeld, boefgeld.
lildeux, fr. (spr. liidéu) , afschuwelijk,
zeer lee1ijk afzigtig.
Hidröa , hidröta , pl. gr. (v. lidrös,
zweet), Med. zweet- of hittepuistjes; hidrocritica, pl., kenteekenen, v. Ii. zweeten
afgeleid; hidronHsos, f. zweetziekte; hidro
planie, f. de ontlasting v. Ii. zweet door
onregelmatige wegen ; hidropoëtïca , pl.,
zweetdrijvende middelen ; hidropra ,
zweetkoorts ; hidrösis , f. het zweeten ; hidrotcon of hidroticum, n. een zweetmid

heureka. gr. (v. heurIskein, vinden), ik
heb 't gevonden ! heuristiek, £ de uitvindingskunst; heuristisch, vindingrijk; henristisohe methode , F. de ontwikkelende
leerwijs, die den leerling de waarheden of
leerstellingen zelf leert vinden.
Iteureusement, fr. (spr. eureuz'mdng),
gelukkigerw'ijs, bij geluk.
Hexachórde, £ gr. (v. hex, zes), Muz.,
z. V. a. sexte; ook een zessnarig speeltuig;
hexadron, n. het zesvlak of de4eerlimç,
cubus ; hexaëmron , n. een zesdaagseli
werk ; de zesdaagsçhe schepping ; hexagoon , m. een zeshoek ; hexagonaal-getallen, zeshoekige getallen (1, 6, 15, 28, del; hidrötisch, zweetdrijvend.
Hierarch, ITS. gr. (v. liierós, heilig), een
45, 66 enz.); hexagram, n. eene zeslijnige
figuur; hexagynia, pl., zesstijligen, planten aanhanger der priesterheerschappij ; de
met B stampertjes; hexamter, m. een zes- aartspriester, het geestelijk opperhoofd in
voetig vers, inz. het dactlisch vers v. de de gr. kerk; hierarchie, f de priesterheerepisehe dichtsoort (het schema daarvan is schappij, het kerkbewind; ook de rangorde
der elkander ondergeschikte geestelijke
hexandra, pl., zeshelmigen, planten, wier magten, kerkelijke regeringsvorm, kerkregeling; hierárchisch, tot de priesterbeerbloemen zes meeldraden hebben ; hexánschappij behoorende; hierâtisch schrift der
drisch , met 6 meeldraden voorzien ; heoude Egyptenaars, priesterlijkletterschrift,
xangulair, gr.-lat., zeshoekig; hexapetâ
lisch , met 6 bloernbladeren ; hexaphllisch, zesbiaderig ; hexp1a, f. de bijbel
in 6 talen; hexaptra, pl., zesvleugeligen,
zesvleugelige insecten ; hexaptton , n.
een woord, dat al de C naamvallen heeft;
hexârcb , m. een zesman, een v. zes gemeensehappeljk heerschenden ; hexasu
chon n. een zesregelig gedicht; hexastIon, a. eene zaal, een portaal van B zuilen.
Hexis, f. gr. (v. e'eliein,hebben,zich verhou(lefl), Med., de blijvende gesteldheid, de
gewone bevinding v. Ii. ligchaam.

in tegenst. met het clemotische (z. a.); liië
rocraat, a. een priestervorst, kerkvoogd;
hiërocratie, f. de priesterheerschappij, ker-

kelijke regeringsvorni; hierociülen, p1., bij
de Grieken de manuel. en vronweb slaven
of bedienden, aan de dienst eener godheid
gewijd , tempeldienaars en -dienaressen
ook kerkbearnbten v. lager' rang in de gr.
kerk; hiërog1phen, pi., beeldsehrift, de

heilige, zinneheeldige letters deroude Egyptenaren, waaronder vële afbeeldingen van
menschen, vogels, planten en gereedschap-
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pen voorkomen; ook herinneringsteekens;
hiërogIphisch, zinnebeeldig, in geheimschrift vervat, geheirnvol, raadselachtig en
verborgen , donker; een geheim herinnerend; /tièroglyplticae notae, pl, dc strepen
of lijnen, door de spierwerking op de binnen -oppervlakte der handen voortgebragt,
en waaruit het bijgeloof de toekomende gebeurtenissen wil voorspellen ; hiërogIy
phiek, £ de zinnehee!dkunde , geheim-

schrijfkunst, beeldspraak; hiërográmma,
11. een heilig schrift, het geheime priesterschrift; hiërogrammátisch , iet gewijde
priesterschrift betreffende, daartoe behoo
l

de egyptische
priesters, belast met het vervaardigen der
hiëroglyphen ; hiërograaph, in. een be-

rende; hiërogrammáten pl..

schrijver V. heilige dingen; hiërographie,
f. het heilig geheimschrift; ook beschrijving
en verklaring v. heilige gebruiken, geschriften en dgl.; hirologïe f. de beschrijving v.
geestelijke dingen; ook geestelijke verrig
ting, b. v. de prediking, inzegening enz.;
hiëromantie, f. voorspelling uit de o ffers;
Hironmus . mansn. : die een' heiligen
naam heeft, de heilige; hironymieten, pl.,
kluizenaarsvan de leefwijze des h. Hiërony
mus, in Spanje en Italië; hiërophánt, m. in
't algemeen een uitlegger of leeraar der
godsdienst-gebruiken bij de Grieken en
Egyptenaren; inz. de opperpriester v. Ceres
en bestuurder der eleusinische mysteriën;
-

-

hiërophylacïum, n., z. v. a. sacristie (z. a.);
hiiropr, n. Med., de gordelroos; hiërosco-

pie f. bescho u wing der offerdieren en verklaring, daarvan; heilige waarzeggerij; hiërotheek, f. eene bewaarplaats voor heiligdommen in de r. k. kerk, z. monstrântie;
hierothéten, pl., regelaars of invoerders v.
heilige gebruiken.
Highwaymen, pl. eng (spr. hcliweemen), eig. hoog- of straatwegmannen, d. i.
struikroovers te paard in Engeland.
Hilartën, pl. lat. (hilarla, v. Mlaris, e,
, vrolijk ), vreugdefeesten, juhel
gr. /iilarós
besten; Hilarus, m. en Hi1ara f. mansen vrouwenn.: de blijde, vrolijke; hilariteit,
f: de vrolijkheid, opgeruimdheid; hilaroclie,
£ gr., een vreugdezang; hilarotragcedie,
f. gr., een blij-. en treurspel, een gemengd
stuk.
Hildebrandismus , n. de Hildebrands -

heerschappij , of het gansche pauselijke stelsel der priesterheerschappij sedert Gregor i u s VII, die vroeger Hildebrand heette.
. Hildegard en Hildemond , f. oudd.
vrouwenn. (v. /iilta, d. i. strijd, gevecht):
de strijdbeschermster.
Himantöma, n. en himantösis, f.

gr.

Med., de verlenging v. h. lelletje inde keel.
Himaton, n. gr., het witte gewaad der
grieksche vrouwen.
Hiii, n hebr. inhoudsmaat. = 12 log.
/iincillae lacrymae, lat. sprw., eig. van

daar die tranen! daar zit de knoop, daar
wringt de schoen!
hinc inde, lat., van hier en van daar, inz.
Jur., van de eene en van de andere zijde of
partij.
Hindoes of Gentoos, Indiërs, de oorspt.
bewoners v. 0. Indië.
Hiob, M. hebr. mansn., z. Job. .
Hippagréten, pl. gr. (IiIppagre'taf, v.
hippos , paard) , bij de Lacedemoniërs:

aanvoerders der 300, als lijfwacht v. den
koning, uitgekozen hoplieden ; hippárch,
m. bevelhebber der ruiterij; hipparchie, f.
diens ambt; ook eene ruiterafdeelin ; hippelaph, m. een paardhert; hippiáden, p1.,
standbeelden v. vrouwen te paard; hippiarch, m. een paardentemmer, stalmeester;
hippiãter ,, m. een paardenarts; hippiatriek, f. de paardenartsenijkunde; hippog

bosk g

m. eene paardevlieg; hippocámp, m.

een fabelachtig zeepaard; /tippocthnpi pes,
de zeepaardvoet of ammonshoorn ; Anat.,
een gedeelte der hersenen, dat met den voet
eens zeediers overeenkomst heeft; hippocmus, m. een paardenoppasser; hippocrëne,
f. de muzeubron , dichterenbron, eene beroemde bron op den berg He li con in Bceotië,
welker water, dat de dichterlijke geestvervoering schonk, door den hoefslag v. Pegsus, het gevleugeld muzenpaard, was ontstaan; hippodr$mos, m. het paardrennen;
de renbaan; hippogrph, m. een fabelachtig gevleugeld paard ; hippolith , rn. de
paardensteen; bippoloog, m. een paardenkenner; hippologie, f. de paardenkunde of
-leer; Hippolytus, m. gr. Myth., zoon v
Theseus, het voorwerp V. de lie fdedrift zijner
schoonmrnider Phadra . en o ffer van zijne
deugd; hippomachie, f. gevecht te paard;
hippomaule, f. paardenzucht, overdrevene
liefhebberij voor paarden; hippomantle, f.
het waarzeggen uit het paardengehinnik;
hippomólg, m. een paardentnelker, drinker
V. paardemelk; bippopathologie, f. de leer
der paardeziekten; hippopëra, f. een paardenvalies, ruiter-mantelzak; hippophaag,
m. een paardevleescheter; hippopóde, rn.
een paardevoeter ; hippopotrnos,- rn het
rivierpaard, nijlpaard in de stroomen van
A fr ika;hippotomie, f. de paardenontleding;
hippotrophie , f. de paardenverpleging,

paardenteelt.
Hippocras, 1. hypocras (z. a.).

Hippocrathd, pl., artsen, die den hetot voorroemden gr. arts Hippoerá
' als grondbeeld nemen en inz. de ervaring
slag v. hun weten erkennen; hippocrátisch
gezigt, lat friezes Hippocratica, f het eigenaardig veranderd gelaat v. een' stervende.
Hippocrene, hippolith, hippoloog,

enz. - hippomôlg cnz., z. oud. hipparch.
. Hipponactïsch vers, naar zijnen uitvinder den gr. hekeldichter H i p p 6 n a x,
z v. a. choliambus- (s. a.).
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Hippopathologie enz. - hippotrophie, z. ond. hipparch.
Hippuriet, In. gr. N.

II., versteend cylindervormig ' schelpdier; paardestaart steen ; hippuricum -zuur Chem., een bij
zuur, in de pis der grasetende die--zonder
ren ontdekt.
Hippus, m. gr. (hippos), Med., het tril
regenboog van het oog. -lenvad
hircipédisch, nw lat. v. h. lat. hircus, bok), met bokkevoeten ; hircrosnmus ,
m. de boksreuk ; hircisch, bokachtig, stinkend als een bok; hircositeit, f. de bok
boksreuk; hirculátie, f. de-achtiged,
overgeilheid van den wijnstok , wanneer
;

hij slechts zijne ranken voedt.
Hirsutia, f. lat. (van hirsutus, ruig,
borstelig), ruigheid , borsteligheid ; hirticaud.isch , nw lat., ruigstaartig ; hirtieol lisch, ruighalzig; hirticórnisch, met ruige
voelsprieten ; hirtifl®risch, riet ruige bloe-

men ; hirtimánisch, ruighandig ; hirtipédisch, ruif;voetig.
Hirundinacéën, pl. nw lat. (v. L. lat.
hirundo, zwaluw), N. H., de zwaluwsoorten.
Hiskia, h el)r. manse., eig. C h i s k i j a h,
des Heeren sterkte.
Hispania, n. lat., z. v. a. Spanje; hispanismus , m een spaansch taaleigen.
Histiodromie , f. gr. (v. histlon, weefs e l, zeil), de scheepvaartkunst, zeilkunst,
de kunst om de zeilen te draaijen.
histoire, enz., z. ond. historie.
Histologie, f. gr. (v. histós, weefgetouw, weefsel), de leer der weefsels v. h.
dierlijk en menschelijk ligchaam ; histographie, f. beschrijving dier weefsels in
den ontwikkelden staat; histogenie, f. de
regelmatige ontwikkeling daarvan in de
verschillende levensperken ; histonomie, f.
de leer van de oorzaken en wetten dier
ontwikkeling; histotomie, f. de ontleding
van het organisch weefsel.
Historie, f. lat, (historïa, gr. historía;
fr. histoire) , de geschiedenis , geschied
gebeurtenis ; historieschilder, die-kunde;
onderwerpen uit de geschiedenis schildert;
histoire scandaleuse, f. (spr. iestodar'
skangdaleuz' ). z. chronique stand. ; historiétte, f. fr., eene kleine geschiedenis,
een verhaaltje, vertelseltje, historietje; historiek, f. de geschiedkunst; historicus, ni.
geschiedkundige; historiéren , in de heeltiende kunsten: in de voorstelling streng
getrouw aan de geschiedenis blijven ; historiograaph , m. geschied- , geschichtschrij ver; historiographie, f. de geschiedbeschrijving ; historiomathie, f. het aan
geschiedenis ; historisch , vol--lernd
gens de geschiedenis, tot haar behoorende,
geschiedkundig; historisch tafereel of
schilderij , zulk een , waarvan het voor werp een bepaald voorbeeld uit de geschiewienis of de overlevering is.

Histriónen, pl. lat. (histriónes, v. h.
sing. histrio), bij de oude Romeinen: tooneelspelers ; kluchtspelcrs; grappenmakers,
narren ; goochelaars.
Hivernage, f. Ir. (spr. iewerndazjf), de
overwintering der schepen.
Hoazin, ni. N. H., de gekroonde fasant in

Amerika.
Hobbismus, n. het wijsgeerig stelsel van
den Tngelschman Thomas H o b b e in
het begin der 17de eeuw ; hobbíst, hobbesiaan , m. een aanhanger van dat stelsel.
Hobblers, pl. eng. (eig. knoeijers, klad ders), kustruiters tegen den sluikhandel.
Hobo, z. hautbois.

hoe anno of hujus ann.i , lat., afgekort
h. a., in dit jaar, dezes jaars ; hoc est, afgekort A. e., dat is, dat beduidt, dat wil
zeggen ; h.1. afgek. voor hoc loco, aan deze
plaats, en hujus loci , dezer plaats ; A. m.
afgek. voor hoc mense, in deze maand
of hujus ?nensis, dezer maand ; hoe sense,
afgek. A. s., in dezen zin ; hoe tempore ,
afgek. h. t. , in dezen tijd, tegenwoordig.
Hochepot , m. fr. (spr. hosj'pó), klein
gehakt gestoofd vleescis met rapen, kastanjes enz., hutspot.
Hock, n. (fr. hoc, eng. hoca), een kaart

-spel,htok.
of curasso, m. een groote, naar
den kalkoenschen haan gelijkende vogel
van Zuid-Amerika.
Hocus-pocus of hokus pokus, n. (misschien verbastering van de door goochelaars misbruikte woorden hoc est corpus,
die in de r. k. kerk bij het inzegenen der
Hocko

hostie worden uitgesproken), goochelarij,
goochelspel, oogmisleiding.
Hodegésis of hodegetiek , f. gr. (v. hodegéin), den weg wijzen), de wegwijzing,
aanleiding tot studeren en leven op de
hoogescholen ; hodegeet, m. een wegwijzer, leidsman ; hodegetisch, aanleidend,
inleidend tot voorlezingen.
hodie naihi, tras tibi! lat., lieden mij,
morgen u ; van daag is het mijne beurt,
morgen zal het de uwe zijn.
Hoditologie, f. gr. (v. hoditês, reiziger),
de reiskunde, leer van het reizen.
Hodométer, m. gr. (v. hodós, weg),
eene wegmaat, een wegmeter, pasteller;
hodométrisch, wegmetend, volgens den
wegnieter.
Hodur, Hóder, m. noord. Myth., een
blinde , maar sterke God, die door een'
worp met den mistel (z. gui), de onwil
oorzaak werd v. B a 1 d u r's dood,-lekurig
en daarom zelf door den eenen nacht oud
zijnden W a li werd omgebragt.
Hoed, n. eene vroegere nederl. inhoudsmaat : voor steenkolen = 11,7268 ned.
mud , voor kalk = 9,712 mud ; hoeden en
mutsen, naam van twee Zweedsclie hof

de 18de eeuw ; hoedjestin -par,tijen

HOEKSCREN EN KABELJAAUWSCIIEN.

indisch tin, dat als vierzijdige afgeknotte
pyramiden, van onderen met een' uitste
kenden rand, in den handel komt.
Hoekseben en kabeljaauwschen , be-

naming v. twee partijse li appen in de Nederlanden, omstreeks 1350 ontstaan en
eerst in 1492 geëind ig d.
hoezee! een ned. vrengdekreet , waarschijnlijk beteekenende hou zee!
Hoffmarin's ciroppelen, een mengsel v
gelijke deden alkohol en zwave1ather,
dikwijls gebruikt om bezwijmde lieden weder bij te brengen (zoo geheeten naar
den duitschen arts en scheikundige F.
Hoffmann).
Hogshead , n. eng. (spr. hogs/ted; d. i.
eig. zwijnskop) , eene wijn- en biermaat,
okshoofd, = 63 gallons of ruim 286 ned. kan.
Hollander, 111. een phantastisch schip,
dat hij de kaap de Goede hoop den zee-

lieden verschijnt; bollandéren , fr., op
hollandsche wijs bereiden , inz. pennen;
hollandiséren (s=z), hollandsche vormen
en zeden geven.
Hoim, m. hoogd. (ook eng., deensch en
zweedsch) , een klein eiland, een waard;
een heuvel; eene scheepswerf.
hologrâphiscb , gr. (v. hólos, geheel),
eig. geheel uitgeschreven; eigenhandig
geschreven, hologrphum, n. eene eigenhandig geschrevene oorkonde, b. v. een
eigenhandige laatste wil; holocaustuin,
n. gr., een brandoffer, dat geheel verbrand
werd; holometer, z. pantometer; holosrisch, gr. geheel van zijde.
Hobothuriën, pl. gr. (sing. /tolothuron),
eene soort van naar wormen gelijkende
straaldieren, die in China en Japan als
lekkernij gegeten worden, en gedroogd,
onder den naam V. t r i p a n g of t r e p a n g,
een aanzienlijk handelsartikel voor China
en Japan uitmaken.
Hobotonie , f. gr. Med., de kramp; holotónisch , krampachtig.
Homagum , H. mid. lat. (v. homo,
man, d. i. vasal, leenman) , of hommage, f.
fr. (spr. omdazj'), de huldiging , leen.
pligt ; de eed der trouw; de eerbiedige
onderdanigheid, eerbied.
l'Hombre , n. fr. (spr. longbr' ; oorspr.
sp., v. hombre, mensch, man), het omber
spel, omberen, een kaartspel, dat doorgaans gespeeld wordt tusschen 3 personen
(['hombre a trois, spr. ----trod), ook

tusschen 2 (l'hombre a deux), o14
(l'hombre a quatre of quadrille,
spr. kattr' of kadrIelf') en 5 personen
(l'hombre a cinq of cinquille, spr.
- stng of sénkleij'); ook de eig. sp el er,
die tegen de andere speelt, heet l'hombre, de omber, ombrjst.
Homrus, m. de oudste en beroemdste dichter der gr. oudheid (ook Meon i d e s,. naar zijnen vader M. gehee-
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ten), de schrijver der Ilias en Odyssea;
interdum bonus dormitat Homerus, soni
wijlen dut ook Homerus , d. i. heeft ook
H. fouten , oneig. het beste paard struikelt wel eens, dwalen is menschelijk ; homerocénto m. lat. (vgl. cento). een (ut
verzen van Homerus zamengelapt gedicht;
homeromástix, m. gr., een scherp bedil
ier van Homerus ; in 't alg. een vinnig
en ontijdig beoordeelaar.
. Homicidum , n. lat. , de menschen moord, moord, doodslag ; Itomicidlum casuãle, een toevallige, onopzettelijke dood slag , manslag ; A. culpösurn , de moord
uit onachtzaamheid of verwaarloozing ; A.
dolösum, de arglistige moord ; A. necessarium , een noodzakelijke doodslag uit
lijfsweer ; A. voluntarEune , een opzettelijke
doodslag.
Ilomilie, f. gr. (Itomilla, eig. zarnen
kanselvoordragt,-komst,nderhu)
eene korte preek over bijbeiplaatsen, bijbelverklarende preek ; homiliarluin ti.
eene verzameling van homi li ën of preken;
homiletiek , f. de kanselredekunst , predikkunde.; homiletïcus , een leeraar der
kerkelijke weisprekendheid ; ook een kan,

selredenaar ; homilëtisch wat tot predikkunde en den kansel betrekking heeft,
b. v. homiletische stij 1 , kanselstijl ;
homiletische deugden , de deugden van
den gezelligen omgang.
Hommage, z. homagium.

homo ,

lat,, homme, fr. (spr. 0mm'),

m. de mensch, man; homo aliëni jurs,
lat., wie onder andere, inz. vaderlijke magt,
of als slaafonder de niagt van cenen heer
staat ; in tegenst. met: A. sui juris een

onafhankelijk, zelfstandig mensch; homom. een door G n e r i c k e
uitgevonden werktuig, om de verandering
in den dampkring aan te toonen , een
weêrmannetje ; A. ornnthm Itorãrum, een
mensch van alle uren, d. i. die zich naar
alles weet te schikken ; A. triune litterã-.
rum, een mensch v. drie letters , d. i. iron.
een dief (fur) ; Itoniunclo, homunculus,
rn. een menschje, nietig, ellendig mensch,
ventje ; homme d'affaires, m. fr. (spr.
0mm' clafér), een zaakvoerder,, zaakwaarnenier ; hofmeester in ccii huis ; homme
de cour (spr.—koer), een hoveling; homme de fortune, een gelukskind, fortuin-,
lijk menscli ; homme de Iettres, een geleerde, geletterde ; homme de main (spr.
—ming) , een vastberaden , stout man;
homme d'epée , een krijgsrnan ; homme
, een man van
de qualité (spr.
stand; homme de robe, een regter, regts
, getabberde ; homme d'esprit-gelrd
( spr. desprI) , een man v. verstand , van
geest ; homme d'etat (spr. -detd), een
staatsman.
homooéntrisch, gr. (v. Itoinds, ë, on,
anemoscópus ,

-

ittiJEi1i,
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gelijk ,eenerlei), z. v. a. concentrisch (z.a.)
homodroom,m. een hefboom, waarbij magt
en last aan eene zijde v. h. steunpunt zijn,
b. v. de vuurtang; bomogamre, f. de gelijktijdige ontwikkeling der organen van heide geslachten; homogeen, gelijkaardig,
verwant, van eencrlei natuur, in ieder deel
van dezelfde gesteldheid of verniengng
het tegen gwest. van heterogeen; 'homogeniteit , f. de gelijkaardigheid ; homogram, fl het gelijkschrift eenerlei, gelijksoortigletterschrift; homologie, £ overeenstemming, instemming: homoloog of homológisch , overeenstemmend, gelijklui
dend, gelijknamig; homologeren, geregte lijk goedkeuren, bekrachtigen; homologâtie, f. de geregtelijke bevestiging van
cenig stuk; geregtehjke toestemming of
volmagt tot voltrekking eener handeling;
,

homo1ogumnon, n., pl. homologumèna,
algemeen voor echt gehouden schriften des
N. To.; homomállisch , Bot., eenzijdig,
naar eene zijde gekeerd; homonm of homonmisch , gelijknai'iiig ; gelijkluidend
(v. woorden); dubbelzinnig; homonymie,
f de gelijknamigheid, dc gelijke klank van
woorden van verschillende beteekenis; ook
dubbelzinnigheid; homophoon of homopbönish, gelijkluidend; eenstemmig; hozuophonie, f. de gelijke klank, overeenstemming; homotônisch , gelijkstemmig,
zamenstemmend; Med., zich gelijkblijvend,
niet dezelfde kracht of spanning voortdurend.
floma'on ofhomöion, m. gr. (ltómoios,
a, on, gelijkend), het gelijkende., gelijkvormige, de gelijkenis; homaiomerïe, f.
de gelijksoortigheid der deden; homoeo
paath, m. degene, die zich in gcljkentoestand of dezelfde stemming bevindt, gelijkgezinde; aanhanger der liomoopatische methode (z. oud.); homopâthisch,
gelijklijdend, in denzeifden toestand zich
bevindende, gelijkgezind; homceopathie,
f. Med. , g lijklijdendheid of gelijksoortig lijden of verhouding, gelijke meening;
ook z. v. a. de homreopatische geneeswij
ze (v. Dr. llahnemann), bestaande in
het aanwenden van zulke middelen tegen
eene kwaal, die hij eenen gezonde juist die
kwaal zouden te weeg brengen, b. v. purgeermiddelen tegen buikloop enz.; hommophöra, Pl., Gram., overeenkomstig kimkende, ofkiankverwante woorden; homm
ophonie , £ de klankverwantschap ; ook
z. v. a. homceophoniék, f. eene erzameling van gelijk- en bijna gelijkluidende
woorden; honioprophèron , n. het aanvangen met dezelfde letters van vele achtereenvolgende woorden ; bomceoptöton,
D. overeenstemming van naamvalsbuiging; homceösis, £ de gelijkenis; het onderwijs door gelijkenissen ; homceoteleu
bomcnotónisch, in-ta,pl.rijmoden;
f

-

e

-

klank gelijkende; homoiusie, f. liet naar
elkander gelìjkcn der wezens; onderseheidcii van bomoiusie, f. de gelijkheid der
wezens; homoiusianen, pl., in de kerkel,
geschiedenis: aanhangers van de meening,
dat Jezus niet van gelijk (Itornonsiis)
maar slechts van gelijkvormig wezen (Itoniotusïos) niet God is geweest.
Homophagie, f. gr. (IiömopIzaIa), het
raauwvleesch eten ; homophaag, m. een
raauwvleescheter.
Homophonie , homotonisch , z. ond.
hmocéntrisch.

Itornuncio,

homunculus, z. oud. homo;

pl., aanhangers v. Photin, die Jezus voor niet meer dan mensch
hielden; homuncionieten, pl.. eene secte,
fde, dat alleen het ligehaam van
geloo
die
den meosch naar Gods beeld is geschapen.
Hondiclagen, dagen van 24julij tot 24
augustus, (bij de Grieken opora), zoo geheeten naar de hondsster of Sirius , di
dan te gelijk met dc zon opkomt (cosmihomuncionisten,

che opgang).

s

Itonest'issimus, lat., hoogst achtbare.
Hongroise, I'. fr. (spr. ongrodaz'), een
hongaarsche dans.
honnét, fr. (honnte, lat. lionestus,
a, urn), eerlijk, regtseliapeii, eerbaar, wel-

voegelijk , bescheiden , geschikt, zedig;
hoffelijk, beleefd ; dieustvaardig, welwillend , goedig , hillijk , zedelijk ; honnte
homme, ilL (spr. onnét omm'), een eerlijk,

regtschapen braaf man ; homiêteté; f.
( spr. on— ) , de eerlijkheid, eerbaar-

held , welvoete1ijkheid , regtscinpenlieid;

beleefdheid, holielijkheid ; gedienstigheid.

Honneur, fl1. fr. (spr on—, v. h. lat. Itonor), de eer; hoogachting; de honneurs, pl.,
de eerbewijzingcn, 1). v. de honneurs
waarnemen, de behoorlijke eer bewijzen (b. v. aan zijne gasten), hen verwelkomen, onthalen , voordienen, onderhouden, begeleiden enz.; de eer der huizes ophouden ; in 't kaartspel: de op elkander
volgende hoogste troeven; par honneur,
ecrshalve; point d'honneur, z. point.
Itonny soit qui mal / pense fr. (spr.
oni sod ici mallipdngs'; het oud fr. Itonny,
gehoond , beschimpt , v. honnir , honen,
stamt V. Ii. duitsch hoo n , Ii o hn) , ge-

hoond , getrotseerd zij hij, die er wat
kwaads van denkt ! wie erg denkt , vaart

erg in het hart (devies der door Eduard Ill van Engeland in 1350 gestichte
orde v. d. blaauwen kouseband,
nadat hij met die woorden ' den kouse
band, die aan eene schoone danseres was
ontvallen, had opgeraapt).
Itonorof/tonos,m. lat., eer, eerbetuiging;
eerepost, aanzien enz; Itonos Itabet onus,
sprw. , eer heeft last, een hooge staat

brengt zijne bezwaren mede; Itondris cansa, eershalve; in Itonörem, ter eere; Ito-

HONTEUX.

HORODICT

ni5res mutant möres, sprw. , Nvaardigheden

gebeden in kloosters ; van daar /zoras
zingen; /zorae canonicae. voorgesehrevene
biduren , uurgebeden ; It. regulares, de
tot afzingen bepaalde uren in kloosters
enz.; horen, pl. gr. (/zörai , lat. /torae),
Myth. , de tijclgodinnen , uurgeleidsters,
drie godinnen der jaar- en daggetijdea
of der tijdviiss€lingen in 't algeiieen, ook
van orde en regelmaat, van het sehoone
en beminnensaardi8e ; zij zijn dochters

of cereposteri veranderen de gebruiken,
het gedrag; andere stand, andere zeden;
Itonor di littra, it. Mere., vereering v. d.
visse1brjef, zijnet aannerning tot betalen;
van daar honor-dagen, z. v. a. respijtdagen (z. a.); acceptatio per honor, aanneoing der betaling (eens wissels) ter eee
der trekkers, d. i. om zijn' eerlijken naam
te redden; honorarium, lat., of honoraire,
fr. n. het eereloon, de eeregift, vereering
of vergoeding, schrijvers- of auteursloon
betaling der geneesbeeren , leermeesters,
schrijvers enz. voor hunne diensten ; hoEorarus , lat., honoraire, fr. rn die slechts
den titel van een ambt heeft zonder bezol-.
diging en zonder dienstplilltea; honorair
lid, iere1id, lid van eer honoréren, lat.
( Iionoräre), eeren , hoogschatten, in eere
houden; ook betalen, het ecreloon geven;
1lar. , eene klip , eene kaap vermijden;
eenen wissel honoréren , hem inlossen,
aannemen en daarop betalen; honorãbel,
eerwaardig, eervol, eerhaar, loffilijk; aanzienlijk, deftig, prachtig ; honoránt, in.
die eenen wissel voor rekening eens anderen aanneemt; honoraat, in. (lat. /zonorãtus), eig. een gcierde, met een' ecrepost
bekleede ; een opperst ordesgeestelijke;
honoratiören . pl. (/wnoratiöres, comp.
V. izonorãti, de geierden) , de voorname
of aanzienlijke personen eener plaats
mensclien uit de hoogere standen ; honorätie , f. vereering; aanneming en inlossing eens wissels; Honorus en Honora . mans- en vrouwenn.: de eervolle
geëerde.

honteux, fr. (spr. honteus; v. la lionte,
de schaamte, schande, v. h. oudd. hone
lionida , schande , boon) , beschaamd,
schaamachtig, verlegen, bloode; schandelijk, onbetarnelijk.
Hooka, f. eene oostindisehe tabakspijp
met zeer lang roer.
Hopletiek ; f. gr. (v. liJpion, gereedschap, wapen), de wapen- of wapenings
leer; hopliet, m. een geharnast, zwaar gevaperid strijder te voet; hoplochrisma, n.
wapenzalf, waarmede men naar een oud bijgeloof de wapens bestreek, om de daarmede toegebragte wonden te lieden; boplomacbus, in. een geharnast strijder; hoploznachie, f. de kamp in volle wapenrusting;
hopomochlon, n. ieder heelkuiistig werktuig, dat 01) het gansche iigchaarn kan aangewend worden ; hoplotheek , f. wapen-

kamer.

Hoqueton, n. ft. (spr. Jzokktóng), de
ambtsrok der policiedienaars; een eregts
dienaar.
Itora, f. lat. (ook gr. /töra, dat echter
ook oorsp. hetjaargetijde het.eekende), liet
uur; Itora ruit, de tijd srielt heen; horac,
pL, zing- en biduren, uurgezangen of uur-
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van Zeus en Themis (z. a.).
Horda , ook orta , f eene afdeeling
turksch voetvolk , inz. bij de voormalige
ianitschare
Horde, f. tart. (mid. lat. Itorda), eene
menigte nornadische tartaarsche familiën,
een zwervend berdersieger; ookeen vlechtwerk van teenen of rijshout.
Hordelum, n. lat. (verklw. van /thrdéurn, gerst), Med., de gerstenkorrel aan
het oog.
Horebieten, pl., eene partij der h u s s i cten, zoo geheeten naar hare vergaderplaats,
eenen heg in Bohemen, dien zij naar den
arab. berg Floreb noemden.
Horen,pl., z. ond. /sora.
Horismographie, f. gr. (v. /ióros, grens,
Jtorjdzein , begrenzen) , de grenskunde,
grerisheschujving ; horizónt , m. liondzön, begrenzend), een begiensde omvang,
gezigtskring , gezigtseinder, kim; de begren
zing, beperking. ((Dat isofgaat boven zijn'
horizont." - boven zijne i)evatting, zijn
begrip ; horizonLaal , ivaterpas ; horizontnal -projectie, z. projectie; horizontaalbalnos, de waterbalans, het waterpas, een
a'erktuig om eene waterpas-lijn of -vlakte
te meten.

Horme, f. gr. (ltormë), de natuurlijke
aandift, het instinct; de drijfveer, beweegreden; hormon, n. het inwonend vermogen,
de levenskracht.
HornIst, m; (ned. met bastaard-uitgang),
een hoornblazer.
Hornpipe, £ eng. (spr. ltórnpaip), de
doedeizak, horriepijp; zekere dans.

Horodict, m. gr. (vgl. liona), een uurwijzer ; liorodicticum menidionäle , n. een
'eerktuig om den waren in middelbaren
tijd, en omgekeerd, over te brengen; horogrnphie, f. de uurbeschrjviiig, de kunst
ons zonnewijzers te iriaken, z, gnomoniek;
horologium, n. een uurwijzer, horo logic;
horológen , Pl. , uuruitroepers (slaven in
de oudheid) horoinéter, m. een uurmeter;
horometrie, 1. de uurmeting. de kunst der
uurindeeling; horoscoop. ii. de a uraanwijzer
of tafel der dag. en nachtlengten voor alle
plaatsen en alle tijden; een unrwaarnemer,
planeetlezer, voorspeiler V. ieniands lot uit
den stand des sterrenhemels tijdens zijn geboorteuur; ook wel die voorspelling zelve:
zijn horoscoop trekken, zich uit dien sterrestand laten waarzeggen, zijne planeet lig;
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ten; horoscopie, f. het waarzeggen uit den
sterrestand, plancetlezen, vg!. nativiteit
Horópter, m. gr. (v. hórän, zien), het
oogdoel, de gezigtslijn.
horror, in. lat.. de huivering, ruling;
schrik, ontzetting, afschuw; horror vacul,

in, Phys., de afkeer v.ii. ledige, dien men eertijds der natuur toeschreefoin daardoor vele
verschijnselen, I). v. het opstijgen v. Ii. Water in de pompen, te verklaren; horreur, f.
fr. (spr. orr—), de ontzetting, afschuw,
ijzing, het afgrijzen; de afschuwelijkheid,
gruwel; horribel, lat. (Itorribills, e), ontzettend, afschuwelijk, ijselijk, vreeselijk,
A.

vervaarlijk; liorribile dictu, verschrikkelijk on i te zeggen; liorribile visu, verschr.
om te zien ; horrescéren (lat. Itorrescre),
huiveren; verfoeijen, een afgrijzen hebben;
horripihitie, f. Med., koortsachtige huivering.
hors,fr. (spr. AM , buiten ; behalve,
uitgenomen; liars de la bi (spr. —ion),
buiten de wet, vogelvrij: hors de raison (spr.
—sézong), ten onpas; hors d'oeuvre (spr.
- deuwr'), een bijwerk, iets ontbeerlijks,
overtolligs; ook een bijgeregt, dat met de
soep wordt opgedischt.
-

Hortãtie, z. ond. hortéren.
Hortensia, f. uw lat. (v. hortus, tuin),

vrouwenn. : de tuinierster . tuinvriendin ;
Bot., de japansehe roos, een bekend pronkgewas; horticultuur, f. de tuinbouw, tui
nierkunst, tuinderij; horticulturist, m. een
tuinbouwer , tuinier ; hortoloog , m. een
tuinkundige, tuinvriend, inz. bloemenplanter; hortologie, •f. de tuinkunde; hortoló
gisch, tuinkundig; hortus siccus, m. lat.,
eig. een drooge tuin, een kruidenboek.
bortéren lat. (1tortäri), vermanen; hor-.
tãtie, f. de vermaning.
Horus of Or, m. een egypt. god, zoon v.
Osiris en Isis, afgebeeld niet een' sperwer
hoofd; hij stelt de zon in hare volle zomerkracht voor.
hosiânnah, gew. hosanna, hebr., Heer,
help hem! hij leve! eene begroeting gelijk
het vivat! hoezee!
Hospes, fl1. lat. (pl. Itospites), in 't algemeen een vreemdeling ; een gast , gastvriend, huisvriend; waard, gastheer; hos
pice, z. lager hospitum; hospitaal (lat.
hospitäiis, e), gastvrij, herbergzaam; het
hospitaal, een huis v. verpleging, ziekenhuis , gasthuis , lazaretli -, hospitaalkoorts, eene kwaadaardige koorts, die gem.
in groote ziekenhuizen ontstaat; hospita1arus, m. nw lat., opzigter over een armenof ziekenhuis; hospitaliteit , f. lat. (ho:pitaiita:), gastvrijheid, herbergzaamheid;
bospitaliters, hospitaal-ridders, de harm

hartige broeders, eene orde van geestelijke
ridders, met en naast de tempeliers dc
magtigste geestelijken in Palestina ten tijde
der kruistogten 5 zoo geheeten naar de ver-
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pleging der zieken, welke zij zich tot taak
stelden ; hospiteren (lat. hospitãi-i), gast

zijn, bij iemand zijn' intrek nemen, te gast
gaan; als vreemdeling of gast iets bijwonen
(b. v. voorlezingen) ; hospitânt , rn een
hoorgast, toehoorder door vergunning; hos
piticida, ni. een gastmoorder, iemand, die
zijnen gast vermoordt; hospitium, fr. hos
pice (spr. o:píes'), n. de herberg, verblijfplaats; inz. een klein klooster of ordeshuis
tot herberging v. doorreizenden; een drinkgelag der studenten; Itospitiumpublicum,
z. v. a. proxenie (z. a.).
Hospodar, m. slay., Heer, een titel der
vorsten in Moldavië en Wallachije; hospo
daraat, n. diens waardigheid en land.
Hosteria, sp., osterla, it. f. (v. h. mid.

lat. hostis, it. oste, gast, waard), een spijs
huis, eethuis, open tafel.
Hostie, f. lat. (hostia), eig. het offerdier,

slagtoffer; het avondmaaisbrood, in de r. k.
kerk: de h. onwel , het hoogwaardige, z.
oblaat.
hostiel, lat. (hostiis, C; v. hostes, vijand), vijandelijk, vijandig; /zo:tii animo,
vijandig gezind; hostiliteit, f. vijandelijkheid; hostilitum, n. mid. lat., de oorlogs
opbrengsten, krijgslasten.
hot-cockle: , pl. eng. (eig. heete jonge
hanen), handplak, een eng. matrozenspel.
H6tel, n. fr. (spr. otél, v. /zôte, waard,
gast, mid. lat. liosti:, voor hospes), acne
groote voorname herberg, aanzienlijk logement; een paleis, groot woonhuis, heeren
huis; hotel-Dieu (spr. —djeu), eig. een
Gods -gasthuis: een groot ziekenhuis of hos
pitaal te Parijs; hotel de ville I'. (spr. —d'
wieii'), het stad- of raadhuis; hotelier, m.
(spr. oteijé) , de waard; hbtelière, f. de
waardin; hte11erie, f. de herberg.
Hottentotten, pl., inboorlingen v. Afri
oneig. ruwe, onbeschaafde,-ka'szuidpnt;
domme menschen ; hottentottáde, f. een

hottentottenlied.
Houari, n. (spr. hoe—), een open vaartuig met twee masten en hooge, driehoekige
sprietzeilen, inz. in Frankrijk.
Houpou , een oppergeregtshof in China.
Ilouris, pl. (spr. lioeries), arab., eig , verblindend blanke; paradijsmaagden, de verrukkeljk schoorme, altijd jeugdige, maagdelijke vrouwen, de gezellinnen der zaligen
in Muhamed's paradijs; oneig. cane schoone,
aanminnige vrouw of maagd.
house ofcómmon:, n. eng. (spr. hou:—),
het huis der gcmeenen, het lagerhuis, onder-parlement; It. of lords of peers (spr.
—piers), het huis der lords, het hoogerhuis
in Engeland.
Houssard, F. fr. (spr. hoesaar), z. huzaar; houssarde, hussarde, f. een hongaarsche dans.
Houwitser, z. hauwiter.
Hubértus, Huibert, oudd. mansn. (oor-
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spr. Huge -bert, v. /tug, Itug, gemoed, gedachte) : de door zijnen geest beroemde; de
heilige H u b e r t U S beschermer of patroon
der jagers; de Huberts-orde, cene ridderorde, ter eere van dejagt gesticht; Huberto,
Huberta, vrouwenn.: de door verstand
beroemde.
Hugenoten, Pl. (fr. hugenots) , een
voormalige Spotnaam der gereformeerden
in Frankrijk (waarseh. naar een heideveld
bij Tours, waar zij eerst plagten te vergaderen, en de geest v. Hugo Capet, naar het
volksgeloof, rondwaarde; v. a. is het woord
uit het duitsche eedgenooten ontstaan, en
dan ware heter: h u g e n o o t e n) ; hugenotismus, n. de godsdienst der hugenoten.
Hugo, Huig, oudd. mansn, : verk. van
Hugebert, Hubertus (z. a.).
Huissier, m. fr. (spr. wiessje'; uit h. lat.
ostiarius, ontst. V. ostium,deur),een deurwachter; geregisbode en -schrijver, deurwaarder.
Inidus, afgek. Iiuj.,lat., dezer(nl. maand);
1zuus anni, dezes jaars; liujus loei, dezer
plaats.
Hulda, Holda, duitsche vrouwenn. : de
liefelijke, door zachte bekoorlijkheid boeijende; de jagtgodin bij de oude Duitschers.
humaan, lat. (/tumãnus, a, urn), mensclieljk , menschlievend , vriendelijk, gedienstig , goedwillig; humaniora, pl., 1.
bumaniteits-studiën, de schoone kunsten
en de wetenschappen, die den mensch tot
mensch vormen; inz. de oude talen, taalof schoolgeleerdheid; van daar het huma
nismus, nw lat., het stelsel v. opvoeding en
onderrigt , die de hoogere menschvorming
hij voorkeur op de aanleering der oude talen
en hare letterkunde bouwt, het tegengest.
V. philanthropinIsmus (z.a.);huzna fist, m. een taal- of schoolgeleerde, die de
humaniora heoefent en onderwijst, z. philoloog ; humaniseren , menschelijk , beschaafti maken, veredelen; humanisering,
f. de vermenschelijking, beschaving; hu
maniteit, f. lat. (Itumanitas), de nienschheid, het menschdom, de edele menschennatuur en de daarop berustende menschenwaarde; menschelijkheid. menschlievend
heid; menschenliefde.vriendelijkheid, goedheid, het menschelijk gevoel, de eigen aard
der menschen.
Huniãtie, f. lat. (humatlo), de beaarding.
humble, fr. (spr. uingbi'; v. h. lat. hunûlis), laag, gering; bescheiden, nederig,
armoedig, onderdanig.
humectéren, lat. (/sumectãre), bevochtigen; humectantia, p1. Med. , bevochtigende geneesmiddelen; humectãtie, f. de
bevochtiging, natinaking.
Humeraal, m. lat. (v. /tumrus, schouder), de schouderdoek onder het misgewaad der r. k. priesters.
-
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Humeur, f. Ir. (spr. umeur; cig. voch-

tigheid, v. Ii. lat. humor; vgl. humor), de
gemoedsgesteldheid, -stemming, inborst,
aard, opgeruimdheid, luim, goede luim,
b. v. in zijnn h i uscur zijn; soms oqk
kwade luim, b. v. die knaap toont
zijn humeur.
humide, fr. .lat. (liumiclus, a,urn), vochtig, nat, 'waterig; humiditeit, f. de vochtigheid, het vocht, nat.
humiliéren, lat. (/iumiliãre, v. Itumius, e, nederig), vernederen, verootmoedigen, beschamen; humiljánt, vernederend,
verootmoedigend, gevoelig, spijtig; humiliatje, I. de onderwerping, vernedering, verootmoediging, beschaming ; humiliteit,
f. nederigheid, ootmoed.
Hümor, rn lat. 1) de vochtigheid, het
vocht, nat; humor aquus (nw lat.), het
waterig vocht, en humor vitrus, het
glasachtig vocht in het oog; humöres peecdntes, p1., ziekelijke sappen; 2) schertsende, vrolijke luim; luimige, zonderlinge
wijze van beschouwing en voorstelling.
waarin ernst en scherts , vrolijkheid en
weemoed met elkander zijn gemengd, berustende op eeoc bijzondere geest3esteldheid en wereldbeschouwing. (Het woord is
in deze beteekenis van de Engelschen afkomstig, wien men inz. dien hu m o r
( spr. joemur) toekent.) ; humoraal systeem of humoraal pathologie, liet geneeskundig stelsel, de ziektekunde, waarin
men de oorzaken van alle ziekten in de
vochten zoekt; humorist, m. een luimig
schertsende, luimig schrijver, luimig boek;
iemand , die het midden houdt tusschen
den comicus en satyricus; ook
een aanhanger van het humoraal systeem
(z. boven); humoristisch , luimig (grillig), \velgeluimd; h urn o r hebbende; hu
met luimigheid (humor) schrij--moriséen,
ven en voorstellen.
Humus , f. lat. , plantenaarde, mestof teelaarde, het aardachtig overschot van
vergane dieren- en plantenligchamen.
Hund, eene deensche iflulit, omtrent =
2 ct.
Hune , oudd. (hun. ILuni) , een reus,
buitengemeen groot, sterk mensch ; v. a.
de verminkte naam der Hunnen (een
aziatisch volk , dat in de 5de eeuw een
groot gedeelte van Europa afstroopte,
I)uitschland en Gal lië verwoestte en Italië
tot een' schandelijken vrede dwong),
waarschijnljker nog uit een oud germ.
woord 9 dat z. v. a. do o d beteekende; van
daar hune- of hunnebedden , hunegra
in 't algemeen alle uit den heiden--ven,
schen v ortijd afkomstige begraafplaatsen,
die men nu eens in groote menigte bijeen,
dan weder afzonderlijk op hoogten vindt,
uit opgeworpen aardhoopen bestaan en de
overblijfsels van verbrande lijken of on-
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verbrande geraamten , met urnen, vazen,
wapens cnz. bevatten ; meer bepaald: de
langwerpig vierkante, van rotsbiokken gel)OUWde grafsteden , die men in groote
menigte door geheel Engeland, Schotlarid,
Frankrijk, iNederland (Drenthe) enz. vindt
en mesta1 onveebrande geraamten bevattei.
huppS, fr. (spr. liupé; eig. geknifd, van
liuppe, vogelk uit), van aanzien, voornaam;
listig, slim.
Hurluberlü., fr., onhedacht, over hol en
bol, plomp verloren; hurlybûrly, n. eng.,
geraas, verwarring ; oproer, opschudding,
oploop.
hurrah ! russ., ook hussah ! een uitroep
van vreugde, toejuiching, opwekking.
Hussieten, pl., de aanhangers en wrekers van den boheemschen godsdienstieer
aar Jan Huss, die zich in het begin der
1 5de eeuw tegen den paus en de heerschende ondengden der geestelijkheid verzette en als een gevolg daarvan door de
kerkvergadering te Constantz in 1415
veroordeeld en verbrand werd; husstisch,
van de hussietcn afkomstig, hen betreffende.
Hustings, pl., een der voorn. geregtslio
-VentLod.
Hut, f. 1) Mar., de bovenste verdieping
van het achterscliip; 2) het gebouw en de
verdere toestel ter verwerking v. de door
den rnijnarheid verkregene delfstoffen.
Huzaar , m. (v. Ii. hongaaisch /tusz,
twintig, omdat onder koning Matthias I
in de lSde eeuw van de 20 huisgezinnen
één man als ruiter moest geleverd worden),
cig. een hongaarsch ruiter; ligt gewapend
en ligt gekleed ruiter.
Hyacinth, m. gr. (Hydkintltsts), Myth.,
een uitstekend grieksch jongeling, de lieveling van Apoilo , die hein hij ongeluk
doodde en toen in eene bloem veranderde
( welke echter niet onze haeintb, maar of
de zwaardlelie, Of de ridderspoor is); een
edelgesleente , meest oranjegeel of vuurkleurig , goiidsteen , glasspaath , olijftopaas; ook £ eene bekende, uit het Oosten
afkomstige. bolplarit , om hare schoone
bloem zeergczoclit, de maartbioem.
Hyáden, Pl. gr. (H4des, d. i. de regenenden, v. /ifrmn, regenen), de regenster )
met vier opgang de Ouden het regengetijde verwachtten , het zevengesternte
Myth., beek- of vijvernymphen.
Hyaliet, fl1. gr. (v. /talos, glas), glassteen , basaitgias , lavaglas , 1%iullerseh
glas, een 'witachtig, doorschijnend mineraal uit het kiezelgeslacht ; hyalitis, f.
Med., ontsteking van het glasvochtvlies in
het oog ; hyalographie , f. een mozalk,
bestaande uit barnsteen, cloorzigtig liars,
glas en kristal; hyaloiclisch of hyalödisch,
glasachtig ; hyaloïdëa , f. het doorschij-
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nend vlies van het glasvocht in het oog;
hyalürg, rn een glasmaker ; hyalurgie
of hyalurgiek, f. de glasbereiding, glasmakerskunst, de glas-chemie.
Hyánche, £ gr. (eig. de varkenskeelontsteking, v. Ay s, zwijn), Med., de'out s eking der amandelen.
-

t

Hyama, f ge. (h y aena, v. 1j7s, zwijn,

wegens de overeenkom s t met een zwijn),
1) de gestreepte : de indiaansclie wolf,
avondwolf, liet grafdier, het wreedste. vraat-.
zuclitigste dier in Afrika en Azië; 2) de
gevlekte: de gevlekte wolf aan de kaap de
Goede hoop, ook in Guinea en IEthiopië,
grouter dan de vorige.
Hyböma, n. en hybösis, f. gr., een buit,
bogchel.
hybridisch, z. hibri&sch.
Hydtis, f. gr. (van /iydör, gen. 1iydatos, water), pl. hydatden, waterblaasjes

aan levende ligcliarnen ; blaasworruen
tegennatuurlijke blaaswormige gewrochten in het vleesch, de hersenen enz. van
vele zoogdieren ; hydatidocele, f. Med.,
eene breuk van vaterblaasjes, onder den
balzak of aan de zaadstreng ; hydatieten , pl. , sterkoralen met golfsgewijze
stralen ; hydatochloros , watergroenachtig; hydatochrOos , waterkleurig hyda-.
todes, waterig; hydatOncus, in. een watergezwel; hydatoscopie, z. hydroscopie.
Hydepark , n. eng. (spr. hdct park),

eene koninklijke diergaarde cii wandelplaats te Londen, tot het gebied van Westminster behoorende.
Hydra, t. gr., eene waterslang, inz. de
hydra van Lerna of lernasehe hydra,

Myth., een veelbooldig monster in het moeras L er n a , dat door 1-Jeicules gedood
werd; van daar fig. een kwaad , dat toeneemt, hoe meer men het zoekt te weren;
ook de armpolyp of veelarm , z. polyp.
Hydrachne , f. g. (v. 1ic1ör , water),
Med., waterblaasjes op de huid of in den
mond; hydrâchnis, f. waterpokken; hydraoldum, n. een waterstofzuur; hydrâlnse, f
gr., zoutwater; hydragoga, pl. Med., middelen tegen de waterzucht ; hydrargyriàsis of hydrargyrösis, f de kwikziekte;
het laatste ook : de uitwendige aanwending van liet kwik; hydrargrum , n.
kwikzilver; eig. waterzilver; hydraat, ii.
Chem., eene vaterverbinding, b. v. oxdehydra a t , verbinding van een o xycle
met water; hydrárthron , n. Med. , gewrichtswaterzucht; hydrauliek, £ de leer
van de bewe g ing en den druk der vloei
stoffen; waterleidingskunst; hydraulisch,
tot die wetenschap, die kunst hehoorende;
hydraulische ram (Ii-. bélier hydrostatique ) , een door den stoot ver-

kend water-hefwerktuig ; hydraullcus,
m. een waterbouwkundige; Itydraulicurn
/toioloçfium , n. lat., een wateruurwerk;
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/iyJraulicurn orgnum, n. een waterorgel;
hydraulicostatiek, f. gr., (IC leer van de
luchtdrukking, die stroornend water op de
wanden v. een kanaal uitoefent; hycirencephalocële, f. herseriwaterbreuk; hydrenterocële, f. Med., waterdarrnbreuk; hydrepigastrum, fl. oppervlakkige buikwaterzucht; hydrepiplocële, f. een waternetbreuk; hydrepiplomphalocële, f. een navel-watergezwel, gepaard met eene netnaveibreuk; hydrisis, f. genezing door va
ter; hydriasiologie, f. de leer der watergenezing ; hydriatiek , f. de watergenees-

1

kunst; hydrobIephron, n. ziichtachtige
zwelling der oogleden ; hydrocarcile , £
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meter, brandewijnrneter enz. gelieeten); hydrometrie, f. de watermeting,
watermeetkunst, wetenschap der meting
van de zwaarte , hoeveelheid , snelheid
drukking enz. van het water; hydromëtr,
f. Med., de waterzucht der baarmoeder
hydromph1us , m. bet navelwatergezwel;
hydro-oxygeengas -microscoop , n. cciie

soort van mikroskopen, waarbij eene vermenging van waterstofgas en zuurstofgas
(het zoogen. knalgas) als brandstof dient;
hydroparastáten, pl., de aanhangers van
den gnosticus Tatinus, die bij het avondmaal water in plaats van wijn gebruikten; I'.
de geneeskunst doorwater; hydropátbisch,

Med. , de waterzucht van het hartzakje;

hyclropathie of hydropathiek , die be-

hydrocephàlus, in. of hydrocephilon, a.

treffende; hydropëge, f. bronwater; hydrophaan , m. Min., het wereldoog (ocûlur
mundi), eene variëteit van den opaal, die
water inzuigt en zoo doorzigtiger en kleurspelend m ortlt ; hydrophilieten, p1. , versteende waterkevers; hydrophobie, f. Med.,
de watervrees, hondswoede, de verschrikkelijke ziekte, door den beet vaneen dol
geworden dier voortgebragt; hydrophoor,
m. een waterdrager , lederen waterbuis
hydrophthalinie, £ de waterzucht van het
oog; hydrophthalmon, n. de halvemaansgewijze kring beneden het onderste ooglid;
hydrophysocële, f. eene water -windbreuk;

bel; waterhoofd , de hoofd -waterzuclit;
hydrocerma ofhyclrocerámen, pl., aarden vaten, die vochten snel laten doortrekken en daardoor tot bevriczens toe afkoelen; hydroehezie, £ waterachtige buikloop;
hyclrochloorzuur, Phys., druiphaar zoutzuur, keukenzoutzuur, zoulgeest, eene verbinding van chloor met waterstof; hydrocirsocële. £ Med., de met aderspatten voorziene waterbreuk; bydrocceize, £ buikwaterzucht; hydroconïon, n. een waterstuif
bad; hydrocranhim n. de hersenwaterzucht, het waterhoofd; hydrodérma, n. de
algemeene huidwaterzucht; hydrodyna
mick, f. Phys., de leer der waterkracht,
der waterbeweging, of de wetenschap van
de wetten der beweging van vloeisthffen in
't algemeen, z. dynamiek; hydrogaster,

hydroposie, 1. hydropsie, 1'. of hydrops,
m. de waterzucht; bydröpisch, wateizuch-

tig ; hydropneumonie , f. de longwaterzucht; hydroposie , £ het waterdrinken;
hydropoot, m. een waterdrinker; hydropt-Ica, pl., middelen tegen de waterzucht;
hydrôrchis, £ waterzucht van den balzak;

m. Med., de buikwaterzucht ; waterzucht
van de maag; hydrogenium, n. Phys., de
waterstof; gehydrogeneerd, niet waterstof hydrorrliachie, hydrorrhachitis, f. waterzucht van de ru g gegraat ; hydrosacch5verbonden; hydrogenisatie, £ de verhin
ding met waterstof; hydrogeologie, £ de rum, n. suikerwater, eene siroop uit water
leer van de vorming der aardoppervlakte en suiker; hydrosárca, t. een watervleesch
door water; hydroglössum, a. eig. waterhydrosarcocële, f. eene vleeschwa- -gezwl;
tong; Med. , het zoogen. kikvorschgezwel
teibreuk ; hydroschëon, n. de waterzucht
onder de tong; hydrographie, f. de water- vin den balzak; hydroscoop, a. ecu 'ia
beschrijving; hydrograaph, ni. een valerwaarzeggen-teruwik;hydoscp,L
beschrijver; hydrographische kaarten, de waterbesehouwing ; hydrostatiek , 1.
zeekaarten; hydrolëros, m. Med., onrus- Phys., de waterstandsieer, leer van het eventige krankzinnigheid ; hydrologie, t'. de
wgt der druipbare vloeistoffen; hydrostáwaterleer, beschrijving der onderscheidene tisch, die leer betreffende; hydrostatische
wateren op aarde ten opzigte van de veler- balans , z. hydrometer ; hydroston . a.
lei vreemde stoffen , waarmede zij ver- Ned., beenwaterbreuk, verwatering van de
mengd zijn ; bydrológisch , waterkuridig;
beenderejuden en het merg der pijpbeenderen ; hydrotachyinéter, ni . walhydromanie, f de zucht om zich in 't wa
eisnel-heidsmeter;
ter te storten, waterwoede; hydromantie,
hydrotechniek, f. de waterbouwkunst; hydrotechnisch, waterbouw
£ de waterwaarzeggerij, waterproef; hyciro
kundig hydrotéct, m. een waterhouwkun mdl, n. gr.-lat., waterhonig, rneede; hycirornlon, a. gr., appel- Of kweperendrank;
dige; hydrohörax, in. Med., borstwater-,
-

;

hydroineteören , I., waterige luchtver-

schijnselen, b. v. nevel, mist, regen; hydrométer, ook araiométer, n. of hydro
statische balans, de watermeter , waterbalans, een werktuig om de zwaarte van
vloeistoffen te onderzoeken (naar zijne bijzondere bestemming en inrigting ook b i c r-

-

zucht; hydrothonzuur, Chem., zwavelwaterstofzuur; hydrüren, pl., waterstofver
bindingen, vei-bindingcn der waterstof met
metalen.
Hydriöten, pl, naam der bewoners van
het eiland en de stad iIydra in den gr.
archipel.

-
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Hyetoscoop ii. of hyetoznéter ook
ombrométer rn gr. (v. /tyos of ómbros,
de regen), de regenniaat of legenmeter , regenwijzer, een werktuig om de hoeveelheid
,

,

gevallen regen te bepalen.

no:, m.) een lofzang, feestlied, inz, tee cere
V. de goden en helden; van daar ook voor
geestelijk lied, cbr. kerklied; hyrnnarurn,
IL ('efl geestelijk gezangboek; hymnist, in.
een lofiangdichter lofzanger ; hrnnograaph, rn , een lofzangschrijver of -dichter;
hymno1ogie f. het afzingen v. lofliederen;
ook de kennis der dir. kerkgezangen en
kerklieddichters; hymnoloog, m. die zich
met de geschiedenis en litteratuur van het
kerkgezang bezig houdt ; hyrnnologiscb,
de geschiedenis v. ii. kerkgezang betreffende.
hyöclisch, gr., 1yödes of/syoides (v. Itys,
zwijn), zwìjnvorrnig, zeugaardigi nz. zwijn
snuitvoi'mig; hyophthálrnos, m. een var,

Hyga 1. Hygiëa of Hygiera f. gr.
(de gezondheid, V. hygis, gezond), de godin der g ezondheid dochter van isculaap, afgebeeld met eene slang , die zij uit
cone schaal voedert; hygiëne, f. de gezondheids l eer ; hygiastiek, f. de gezondheidskunst; Hyginus, rnansn. : de gezonde.
flygrocoIlyrum, n. gr. ( v. Itygrds, a,
on. vochtig), Med. een loeibaar oogniiddel; hygrologie, f. de leer van de vochtigheid der luch t; hygrol6gisch daartoe belioorcnde ofdie betreffende; hygroma, n.
waterbenrsgezwel ; hygrometer rn hygroscoop, fl of notiométer ni. de vochtmaat. vochti g heidsmeter, cciierktuig ter
waarneming van de vochtigheid der lucht
hygrome t rie, f, de vochtigheidsnieetkunst;
bygrométrisch, daartoe hehoorende; bygropbohie de vrees voor vloeistoffen
watervrees; hygrophthahnie, F. de voc h
tige oogontsteking.
HyIe 1. gr. (= lat. sylva) , eig. woud,
l)OSch hout, bouw en brandstof; in 't al
gmeen stof, eerste ofoorspr. stof(inz. voor
den zoogen. steen der wijzen); hylârch, rn
de stofbeheerscher
w'ereldgecst ; hylab rs, pl., woudbewoners, bosclimenschen;
bylogenie of hyloplastiek, f. de stofvorfniu ; hylologie. £ de stofteer; hylonóinisch, in hosschen grazende of levende
bylopatbfsrnus, n. deleer, (iieaarl de stof,
als zoodanig, gevoelen hartstogten toekent;
hylophàgen pl, houteters, houtvreters;
hy1othesten, pl., zulken, wie de stof op
de wereld tot godheid strekt ; vgl. pantheïst; bylozosmus, a. de bezieling der
eerste stofofde leer van liet stofleven.
Hymen ofHymenrnus, in. gr. (hymën,
ltyrnenaio.․ ), Myth., de huselijksgod, algebeeld als een schoon jongeling met de
b ruiloftsfakkel in (Ie hand; oneig. de eclït,
het huwelijk; hysnenseus , rn ook een bruiloftslied; pl. hymenrnn, bruilo!tslicderen;
,

,

,

,

,

,

-

-

.

e

-

k ensoogige, kleinoogige; hyoscyrnus, m.
eig. zeugboon ; z wart bilzenkruid; byoscia
mine, f. een uit het bilzenkruid verkregen
aikalóide.
Hypa11ge, f. gr. Lo g ., de woordverwis'seling, verkeerde zarnenstelling of verwis-

seling der woorden.
Hypa rn aurösis, f. gr. (vgl. a rn aurosis),
Mcd. eeoc onvolkomene zwarte staar.
Hypapoplexie, f. gr. Med., een geringe
graad van beroerte.
Hypeethron, n. gr. (a4yp-aItlzron, v. hypo, onder, en aitls6r, atber, z a.), cene
opene, onoverdekte ruimte.
hyper, gr., over, in zanienst. inz. overmatig (= lat. super), b. v. in de volg. woorden; bypersesthësis, f. overgevoeligheid, te
groote prikkelbaarheid ; hyperauxësis, f.
Med., overmatige vermeerdering, ziekelijke
vergrooting; h y perbtton, ii. (v. Isyper-baInein, overschrijden), Gram. , cene woordverzetting of plaatsing der woorden buiten
hunne natuurlijke orde, b. v. groot was
de vreugd, voor de vreugde was
g r 0 0 t ; hyperbole , f. (gr. /iypes-bolë, van
/typer-bdlletn, boven het doel uit werpen),
cene overdrij ving, bovenmatige vobostelling
v. cenig ding grootspraak ; Geom., cone
duar-se of schuine kegelsnede ; hyperbó
lisob, overdreven of overdrijvend, vcrgrootend (!OOf woorden ; vei'grootcnderwijze
Geom.. den vorm cener hyperbool hebben,

bruiloftsfeesten.
H3rne D. gr. (hyrnën. m. weefsel,
vlies) Anat., het maagdevlies het ver
meende teeken van den rnaagdom; byrnenitis. f. ontsteking van het teedere vlies
der ingewanden ; bymenöclisch, vliesaehtig; hynienographie, f. de vliesheschrijving ; byrnenoptfra of byrnenoptéren,
Pl. N. H., de vliesvieugeligen, insecten met
4 vliezige, doorzigtige en geaderde vleugelen, h. v. wespen, bijen enz.; byineno

de; hyperborëën, Myth., overnoordlanders
of noordsche volken aan gene zijde v. Bor ca s die door vroomhcid en gelukkig leven
uitbionken : in 't algemeen volkeren der
koude luchtstreek in 't Noorden; iron. zonderlingen in manieren, zeden en gewoonten;
byperborëïsch, zeer noordelijk, in 't uiterste noorden gelegen ; bypercataléctisch,
hypercata1ectcos of I. hypercatacëctos,
m. overtallig, heet een vers, aan weiks laatsten voet nog eene lettergreep is toegevoegd;

ternie, f. de vliesontleding.
hyrnéttische honig, honig van H yTo C t t U S een gebergte in Attica, in de

hypercathArsis, f. eig. overreiniging; Med.,
de bovenmatige buikson tlastingen; hypercinesie, f. Med., overmatige bewegeljkheid
V. cenig (lee], ziekelijke prikkelbaarheid;
hypeicrisis, f. de al te hevige wisseling cener

,

,

,

-

oudheid zeer beroemd.
Hymne, 1'. ofhyrnnus, rn (v. Ii. gr. Itym-
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ziekte, bovenmatige ziektescheidende (cri
ontlasting; hypercritiek, f. al te ge--tische)
strenge beoordecling of recensie vitterij;
twijfelzucht; hypercrit icus, m. een over
streng kunstregter, aartsberisper, -vitter;
hypercritisch ., overstreng al te scherp in 't
beoordeelen, vitziek; twijfilziek; hypercultuur, f. gr.-lat., overbeschaving; hypercyësis, f. gr., te menigvuldige zwangerschap; hyperdulie, f. overmatige vereering,
b. v. van Maria en andere heiligen; hyper

in eens, te zamen), het koppelteeken
zarnengestelde woorden.
Hypnos, m. gr., de slaap, ook als goddelijk wezen gedacht; hypnobátes, in. een
slaap- of nachtwandelaar; hypnobatësis, f
het slaapwandelen; hypnologie, 1'. lc letfr
V. Ii. slapen; hypnopathie, l slaapziekte,
ziekelijke verandering v. d. slaap; byp 0 psychie, f. de zieleslaap; hypnösis, f het
inslapen; bypnoUcum, n. een slaapverwek'
kend middel , slaapdrank ; hypnotisch,
slaa1)vcrsvekkend, verdoovend, bedwelmend.
hypo, voor cetien klinker htp—, gr. (=
lat. sub), onder, van onderen, onderaan (in
vele zainenstellingen , waar het soms ook
eene vermenging beteekent, vgl. hypocras),
of ook iets ondergeschikts, een' geringeren
graad ( vgl. hypamaurosis hypospasma
enz.).
Hypobiásrnus, m. gr. Math., liet teiilg.
voeren of herleiden v. eene- vergelijking tot
eene andere v. ligeren graad.
Hypoblephron . n. gr., cciie zwelling
onder liet ooglid, ook ccii kunstoog.
Hypobóle, f gr. (v. hypo -bdllein, onder
werpen, wegwerpen) B}iet., het voorloopig
antwoord op eene te doene vraag.
bypocârpisch, gr. (v. kai-pós, vrucht),
Bot., onder de vruchtkiem.
Hypocathârsis ., f. gr. (z. catharsis)
Med. , eig. buikzuivering door den endeldarm; eene zachte ontlasting.
Hypocaustum of hypocauston , ii. gr.
( v. Itypokalein, v. ouderen aansteken), een
stookvertrek, hij de Ouden eene gewe l fde
plaats met eenen vuurhaard en buizen
waardoor de daarboven liggende kamers
verwarmd weiden ; inz. eene zweetkamer,
een zweetbad, badkamer.
Hypochondrum, a., pl. hypochondr-

dynamie, f., z. v. a. hypersthenie; hypere-

rnesie, f. overmatig braken; hyperenergïe,
f overmatige kracht, te sterk w erkvermogen.; hyperepidsis, 1 bovenmatige grootte
of toeneming v. enkele deden; hypererethisie, f., z. v. a. hyperasthëis ; hyper-

geusie , f. ziekelijk verhoogd smaakvermogen.
HyperTcuzn, n. lat. (v. Ii. gr. hyp-erei
v. ereike, erica, heide; dus eig. hype--kon,
rïcitm?), Bot., St. Jans -krnid een struikgewas van velerlei soorten.
Hyperidrsis, f. gr. (z. hyper), het overmatig z\eeten; hypermétrisch (versus Ayperméter) heet een vers met eene de maat
te boven gaande eindlettergreep, die met de
eerste lettergreep v. li volgend vers bij het
lezen moet zamen vloeijen; hyperzzce.a of
bypernöia, k elke ziekte met bovenmatig
gespannen werkzaamheid van den geest;
hyperosmie, f. ziekelijk verhoogd reukver
mogen; hyperorthodoïe, f. de overmatige
regtzinnigheicl in 't geloof, het overgeloof;
hyperorthodóx , overregtzin nig, stokstijfgeloovig ; hyperostösis, f. Med., een groot
beenuitwas; hyperoxde, Chew., een ruetaalkalk met te groot zuursto1ehalte om
zich met zuren tot zouten te verbinden; gebyperoydeerd of gebyperoxygeneerd,

boven een' bepaalden graad met zuurstof
verbonden hyperphsiscb, overzinnelijk,
bovennatuurlijk; hyperpimèle, f. overmatige vetheid; byperplerösis. £ overopvulhug (b. v. der bloedvaten); hypersarcösis,
i: Med. , eig. overmatige vleezgheid ; het
'wild vleesch in wonden en zweren; hyperscepticismus, II. overdrevene twijfelzucht;
bypersthenie , f de bovenmatige sterkte v.
alle levensverrigting en ; ziekelijk verhoogde
levenskracht.; hypersthénisch, overkrach tig, uit te groote sterkte of kracht voortspruilend (vgl. sthenie); byperthymie, f.
geestziekte met vermetelen moed; hypertonic, f. overspanning; hypertrophïe, l de
overvoeding, het dikworden, (het tegengest.
v. atrophi e) ; hypertróphiscb, uit overvoeding geboren of daarmede zamen hangend.
Hyphiuma, n. ge. (v. /rypd, onder, en
haima, bloed), uitstorting v. bloed, inz. cuder het oog; hyphsemiscb, met bloed onderloopen.
Hyphen, n. gr. (ontst. uit Ityph'lten, d. i.

en, gr. (1typochóndra, pI., lietonderlijf v.
hypo, onder, en c/tondroc, het borstkraakde streek aan beide zijden onder de

korte ribben , de onderkraakbeensstrcek
hypochondrie, I' de onderlijfziekte, ruiltz uclit, zwaarmoedigheid, droefgeestigheid;
soms ook grilziekte, gemelijke luirm hypochonc1rst of hypochrondieus, ook hypochônder, m. een niiltzuchtigc, zwaarmoedige, grilzieke, gemelijke, knorrepot; hypochóndrisch , rmltzuçhtig , huikzenuwziek;
zwaarmoedig, vol luiuien en. kuren; hypochondrialgïe, f. hypochondrishe pijn.
Hypochma, n. en hypochsiti, f. gr.,
Med. , de graauwe staar.
HypocophösIs . f. gr., hardhoorendheid
in matigeii graad.
HypoCOristtiJOfl , Ii. fC. (v. Irypo-ko.ri(izest/Icu, eig. zich als een kind aanstellen,'.
kóros, knaap, koré. rneisjç), een liefkoze n d
of fluweelen woordje, verkleinwoord.
Hypocranuin, P. gr. (v. kranlon, sche(1(d), Med., eene verzwering onder de licesenpan.
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Hypocras, m. (v. h. gr. kerdnnymi, men-

gen) , een met kruiderijen en suiker gemengde wijn, kruìderwijn.
Hypocrisie of Iiypocrsis, f. gr. (v. lty-

antwoorden; als tooneelspeler
eene rol vervullen; veinzen), veinzerij, huichelarij, schijnheiligheid, fijnvroomheid;
hypocriet, m. een huichelaar, sehijnheilige, pilaarbijter; hypocritisch, huichelachtig, schijnheilig, geveinsd, vaisch.
Hypocycloïde, f. gr. (vgL cyclus, cycloïde), Math., eene kromme lijn, die aan
een punt in den omtrek eens cirkels, welke
zich op den binnenomtrek v. een' anderen
cirkel voortwentelt, beschreven wordt.
Hypodermis , 1'. Anat., de voorhuid v.
d. kittelaar, die door de inwendige schaam
lippen worth gemaakt.

pokrInest/taz,

Hypodësis, f. of bypodésmus , m. gr.
(V. hypo -dëu, onderbinden), Chir. , de
onderbinding van een bloedvat.
Hypo-diaconus, m. gr. (z. diaconus),

een geestelijke onderhelper.
Hypodiastöle , 1'. gr. (z. diastole 3),
Gram., een klein zindeeltje; eene komma.
Hypodidascàlus, m. gr. (v. diddskalos,

leeraar), een onder-leermeester.
Hypodroom, rn gr. (hypo -dronios, eig.
ce-ne plaats om onder- of in te loopen), eend
overdekte wandelplaats.
Hypogaum of hypogëion, a. gr. (v.
gala, ge, aarde), eene onderaardsche
ruimte; keldergewclf, groeve, grafkelder.
Hypog1a, n. gr. Med., het melkoog,
uitstorting van wit, weiachtig vocht in de

oogkamers.
Hypogastruzn, n.

gr. (v. gastër, buik),

het onderlijf, de onderbuiksstreek; hypogâstrisch, tot het onderlijf behoorende;
hypogastroc1e, f. eene darm- of netbreuk
aan het onderlijf; hypogastrorrhéxis, f.
buikbreuk met scheuring van het buik-

vlies.

Hypoglössis, f. gr. (vgl. glosse) , het
kikvorschgezwel, een gezwel onder de tong.
mi, f. gr., flaauwe glans,
flikkering, Med., lidvertrekking, zwakke

kramp.

Hypoinie, f. gr. (v. ömos
dc oksel- of schouderholte.

cig., van onder wegvoeren), Med., eene
pijpzweer ; Log., eene tegenwerping.
Hypophthalmie, f, gr. (v. op/tthalmds,
oog) of hypopon , n. (v. öps, gezigt),
Med., uitstorting v. bloed in h. binlvlies .
Hypopoda, pl. gr. (v. pus, gen. podós,
voet), Med., voetmiddelen, onder de voet-

zolen gelegde pappen, zuurdeeg enz.
Hypopon, n. gr. (v. pyon), Med., het

etteroog, verzameling van etter in de oogkamers.
Hyporchëma , n. gr. (v. orc/iëist/iai,
dansen), een danslied, een aan Apollo
gewijd koorgezang met dans.
HyporrhinTon , n. gr., de plaats ouder
den neus, de knevelbaard.
Hyporrhsis, f. gr., langzaam afvloeijen
- Hyposárca, f gr. (v. .carx , gen. sarkós, vleesch), Med., huidwaterzucht; eene
waterverzameling in het celweefsel op en
onder dc spieren.
Hypospatha, f. gr. (v. spadön, ontmande) , eene misvorming der teeldeelen,
waarbij de opening der pishuis van ouderen beneden het roedehoofd is (de artsen
hielden dezulken weleer ten onregte voor
onbekwaam tot den bijslaap : van daar
de naam).
Hypospásma, n. gr. (z. spasma), Med.,

een geringe graad van kramp , inz. der
oogleden.
Hypospathisnius, m.

heid (lppitudo).
Hyposphágma, ii. gr. (v. sphddzein,
dig. slagten, bloed vergieten) , Med., uitstorting van bloed in ofonder h. bindvlies.
Ilypostàsis of hypostâse, f. gr., eig. de
onderlaag, grondlaag ; de wezentlijkheid,
het wezen, de voorwerpelijkheid (substantie) ; Med., het bezinksel der pis; hypostaséren, iets tot voorwerp , zelfstandigiieid maken , als voorwerp beschouwen;
hypostátisch , wezentlijk , voorwerpelijk
(substantiëei); h ypostáthme, f. gr. , vast

bezinksel.
Hypostróphe, f.

schouder),

gr., eig. cciie bermnering; een toevoegsel, naschrift; pl. hypomnemita , bijvoegsels, herinneringen;
ook gedenkschriften.
Hypomoch1um, n. gr. (v. moc/tlós, dc
hefboom, het hef- of rustpunt, beweegof steunpunt, b. v. van eenen hefboom.
Hyponoëma, n. gr., vooroordeel, waan,
vermoeden.
Hyponchon, a. gr. (v. onjx, nagel),
Med., eene uitstorting van bloed of etter
onder den nagel.
Hypomnma, ii.

Hypophasie, f., z.v.a. lagophthalmie.
Hypoph&a, f. gr. (v. hypo-phe'rezn,

gr. (v. spatM, de

kleine spadel), eene heelkundige operatie
der Ouden tee genezing v. de leepoogig-

het omkeeren,

gr. (z. strophe), Med.,

inz. hij zieken.

Hypotenüsa, f. gr. (/iypoteinüsa, v. hypotemnein, onder gespannen zijn) , Math.,

de grootste zijde van ccii' regthoekigen
drièhoek, de zijde tegenover den regten
hoek ; vgl. catheten.
Hypotheek, f. gr. (/typot/tëke , d. i.
cig. de onderlage, het onderlegsel), lat.
1typot1aca, een geregteljk beschreven onderpand , een pand- of grondbrief, of dc
zekerheid op eens anders vermogen als op
een onderpand ; ook het pandregt eens
schuldeischers; geld op hypotheek
schieten, d. i. tegen onderpand, gew.
onroerend ondcrpand, leenen ; hypotheekregister, het pandboek, waarin de verpan-
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dingen dei goederen en de dienaangaande
gesloten verdragen op hoog gezag worden
ingeschreven; hypotheekbrief, het bewijs

de lioogterneting; hypsophönos, fl1. iemand,
die eene hoog e stern heeft.
Hyssop, m. gr. (hyssopos, lat. /syssopus), eene zuid -europische plant van bitterachtigen, een igzins aroinatischen smaak,
tegen shijinige borstziekten in gebruik.
Hystèra, £ gr. Anat.. hij dc Ouden
de baarmoeder met de scheede; thans enkel de baarmoeder ; nageboorte; hyste—
ralgie, f. pijn in de baa r moeder; byste
ratresle, f. de aangeboren sluiting der
scheede ; bysterelösis , f. omkeering der

van onderpand; /typotMca conventionãlis., verdragmatig onderpand ; A. generails, algetheene verpanding (die het geheel vermogen betreft); A. judcialis, geregtelijke verpanding ; It. specialis , een
bijzonder of bepaald onderpand ; A. tacta
of legãlis , een stilzwijgend onderpand,

stilzwijgend ontstaan pandregt, of eene
enkel door de wetten bepaalde verpanding,
die niet uitdrukkelijk behoeft beschreven
te worden; hypothecaius, P1 /tjpot/te-

earii of hypothecarische crediteuren,

schuldeischers op vast pand; hypothe
cãrisch, met pandregt voorzien, pandschriftelijk; hypothekeren, verhypothe
keren, iets verj)afldefl, als onderpand stellen, doen inschrijven.
Hypothsis of hypothese, f. gr. (van
liypo-t/zënai , Lu, eene onderlage, grondslag; eene onderstelling, ten
grondslag gelegde stelling , aanneming,
meening, eene voorwaardelijke stelling,
het als waarheid aangenomene, waarvan
men ter verklaring eener zaak uitgaat;
ex /typOtltsi, overeenkomstig de vooron
derstelling , vooronderstellenderwijs ; in
Aypot1isi, met toepassing op bet tegenwoordig geval; hypotheséren, vooronderstellen, aannemen, vooronderstellingen waVen ; hypothetisch, aangenomen. voorondersteld, hetgeen men ç ofschoon niet bewezen, voorshands als vair aanneemt ; hypothton , n. gr., iets ondergelegds ; vooronderstelds ; Med eene zetpil.
Hypotrachelium, n. gr. (v. trdc/tëlos,
hals), Arch., de onderhals, de gladde streep
onder den hals eener zuil.
Hypotrimma , n. gr. (v. /iypo-trIbein,

onder elkander wrijven) , eene kruider
soep, saus.
Hypotripe, f. en hypotropiâsmus, in.
gr. v. trépein , wenden, keeren) , Med.,
terugkeer, instorting van ziekten.
Hypotypösis of hypotypose , f. gr. (v.
hypo -typin), afbeelden, vgl. typus), Log.,
eene levendige voorstelling in beeld, aanschouwelijke voorstelling en verzinnelijking, korte schets, ontwerp.
Hypozeuxis , f. gr. (vgl. zeugina), Log.,

verbinding v. ieder lid der rede met een
werkwoord, zoodat de rede uit afzouderlijke kleine zinnen bestaat.
Hypseologie , f. gr. (v. kypsëlós, hoog),

eig. het isooge spreken ; grootspraak, pralerij, snorkerij.
Hypsöma of hypsos, n. gr. (eig. verhooging , hoogte), verhevenheid; hypso1oge, f. de leer v. h. verhevene; hypsometrie, de hoogtemeting, hoogtemeetkunde; bypsornétrisch , die betreffende,
1). V. hypsometrische tabellen., tafels voor
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baarmoeder; bysteriek of hysterie, f de
vrijsterziekte, moederplaag, de opstijgingen van de baarmoeder; hysterisch , tot
de baarmoeder behoorende , uit de vrijsterziekte ontstaan, bij de vrouwen z.v.a.
hetgeen bij mannen hypochondrisch
heet (z. a.); hysterische toevallen, de toevallen van de viijsterziekte ; hysteritis, I'.
de ontsteking dec baarmoeder; hystero-

cële, f eene baarmoederbreuk; bystero
pl., venussteenen, steenkernen
eener soort v. terebratulieten (z. a.); hysterolithiàsis , f. de steenvorming in de
baarmoeder , hysteroloxie, f. de oaibuiging, seheeve plaatsing der zwangere baarmoeder; bysterornanie , f. de verzothei d
op mannen , de ontembare zucht naar
mannen , mansdolheid; hysteróncus, in.
een baarmoedergezwel ; hysteroparaI-.
sis , f. baarmoederverlamming; bysterophthóë , f. baarinoedertering ; byste
rophysëma, n. windgezwel der baar-

litben ,

-

moeder; hysteroplâsma , n., pl. hystero
plasmàta of hysteroplâsmen, nabootsinen van liet scheedegedeelte en van dcii
mond der baarmoeder in was, inz. opzig-.
telijk dc veranderingen in dc zwangerschap ; hysteropsophie, f. gr., trommelzucht der baarmoeder; hysteroptösis , f.
uitzakking van de baarmoeder; hysteror
rhagie of hysterorrboea, bloedvliet uit
de baarmoeder; liet 2de woord ook: witte
vloed uit de baarmoeder; hysterotoom,
in. het werktuil)- tot de keizersnede;. hysterotomie , f. de keizersnede, de opensnijding der baarmoeder; hysterotomotocie,
f. de geboorte door de keizersnede.
Hystron, in. gr., eig. iets later- of ach..
teraarikomends; Med., dc nageboorte; hys-

g

tron-protiron of bysteroproton,

n. het

achterste voor, eene omkeering der uitdrukking, waarbij twee begrippen zoodanig verwisseld worden, dat het laatste eerst en het
eerste laatst staal hysterergie, f. nawerking v geneesmiddelen; hystero1oge, f
de vooraanzetting V. h. achterste of laatste;
hysteropótmos, in. een voor dood gehoude
ne, verdwenene, die na lange afwezigheid
terug keert; een weder levend geworden
schijudoode, V. d. dood herrezene.
Hysteroptosis enz. - hysterotomoto-

cie. z. oud. hystera.

icaoa

IIYSTIUCIASIS.
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Hystrieisis, f. of bystricsmus, m. gr.

_( v. ltystiix.iiet stekelvai'ken), Med., des

kelvarkcnsziekte, het stekelvarkensuitsiag;
hystriciet rn de stekelvarkenssteen.

I.
(dc klinkletter ).
ib of ibid, lat., afkorting voor ;bident;
ICtus jurisconsultus; id. = idem; i. e. =
id est (z. a.); I. II. S. = in hoc salus, hierin
liet heil: of Jesus hom'nunz saivãtor. Jezus, der inenschen heiland, of Jesus liortãtor sanetöru )n, Jesus, de vernjaner der
inensehen; Imp. = imperator; I. N. D. =
in nonime Dornz'ni, in den naam des [loeren;
lof.

= iiijra

;

of infunde; lof

. infusurn

( z. a.); I N. J. in nontine Jesu , in den naam
V. Jesus; I. N. B. 1. Jesus f,Tazarnus Rev
Judaeörunt Jezus van Nazareth. -koning
der joden; i. a. S. t. in norninae sanctac
trinitãtis, in den naam der heilige driei.enlieid; mv. = invënit; it. item (z. a.).
lamatologie, £ gr. (v. iäma, genezing,
geneesmiddel, iãst/tai, genezen), de leer
der geneesmiddelen; iamothechnïe, f. de
artseuij bereidingskunst betreffende.
larL ni. deensch (eng. earl), benaming
der deensche graven in de midclekcuwen.
latralipt, En. gr. (v. iãtrós. arts), een
zaive:arts, een geneesheer, die door inwrijving geneest; iatraliptiek, f. de zalfgenees kunst, of de wetenschap om ziekten dor
zalven en andere uitwendige niidelen te
genezen; iatreusis, iatrie of iatrëia, f. de
genezing; de genees- of artsenijkunst; jat reu sologie, f. de genezi n gsleer; iãtriscb,
eC geneeskun
geneesku n dig; iatrochemi,
dige scheikunde. d. i. bet gedeelte der chemie, dat het naast met de geneeskunde in
verband staat; onderscheiden v. c Ii emiatrio (z. a.);i atrochemcus, m. kenner of
leeraar der geneesk. scheikunde; iatroniantie, f. geneesk. waarzeggerij; iatromathe
matiek ofiatromechaniek, £ de toepassing
V. \V15- €fl werktuigkundige waarheden op
de geneeskunde ; jatro rn athematici of
i a tromechanoi, pl., aanhangers van eene
door Borelli te Pisa in de 1 7de eeuw gestichte geneesk. school, welke de verriglingen v. Ii. menschelijk ligchaam . als die
eener eenvoudige machine , naar verktuigk.
wetten wilde verklaren; iatrophysiek, f.
geneesk. natuurleer; iatrosophtst, in. een
wijsgeerig geneesheer; iatrotechniek, f. de
geneeskonst; inz. de won d heelkunst.
Ibere, n., gr. en lat. Iberia, f. Spanje en
Portugal , het Schiereiland ; Iberiër , i li.
-

-

(lat, Ibërus), een Spanjaard.

lbëris, f. gr. en lat., Bot., wilde kers.
ibecleni, lat , afgek. ibid. of ib., ter zelfde
plaats, op dezelfde bladzijde.
Ibis m. de nijlreiger, een rnoerasvoel,
(lie veel naar den ooijcraar gelijkt, iî}z. in
Iypte inheemscli is en hij cie oude Egyp.
tenoren goddelijke eer genoot; men wil, dat
de rnenschen cie kunst van klisteren v. dien
vogel geleerd hebben; ibiocephálisch, met
een' ibiskop.
Ibrahi m , b.,ara
z. v. a. Abraham.
Ibrikdar-aga, rn turk., eig. de beer der
waterkannen, die den sultan water over de
handen giet.
Ibum, ii. licbr., het huwelijk van eenen
jood met de vrouw zijns kinderloos gestorven broeders.
Ibcus [de kraanvogels of kraaijerz
van] , een beeld der soms zonderlinge en
onverwachte ontdekking van geheime ruisdaden, dewijl de moord v. den oudgr. lierdichter 1l)vcus, naar luid der sage, door
kraaiyogels werd uitgebragt; van daar ook:
ah zouden de kraaijen liet uit1) r en ge n.
Icàrüs, de zoon V. Dadahus (z. a.), een
zion ebeeld van jeugdige on bezon n enheid en
vermetelheid, dewijl hij bij zijne v I ugt
uit het labyrinth de zon te nabij kwam,
waardoor bet was zijner aangeheehte vherken smolt, en hij omkwam in de zee, die
naar hem de I carisehe zee heette.
Ichik-agasi-beschi , m. de hofmaarschalk aan het perzische hol.
Ichneumon, in. gr. (v. Ic/taos, spoor,
iclznedein . opsporen) , eig. de opspooider;
spoorwezel , spoorrat of p!iaraousrat , ook

mungo,

ni..,

manguste, f., egypt. nems,

een naar den iunsing gelijkend dier v. h.
geslacht der stin k diere n , ins. menigvuldig
in Egypte, waar het slangen, kikvorschen,
muizen , krokodilleneijeren enz veisli riclt
(viverma icitneumon, L.); ichnognomiek, f.
de spoorkunst, kunst om de sporen op te
zoeken; ichnographie, L rig. dc spoorbe
schrijving; de grondteekeniug of liet plan
V. een gebouw; icbnograaph, in. een grondteekenaar; ichnográphisch, tot (Ie grondteekeriing beliooreiide, nota eipmatig.
Ichogians of itsehoglans, pl. turk. (woordel. jongelingen v. Ii. inwendige, v. itscit,
het inwendige, en oglôn, jong iiiensch enz.),
pages v. li. binnenpaleis of v. den (irooten
beer, die in alle turk wetenschappen en
li g chaamsoefeningen onderwezen worden.
Ichör, mu. gr., oorspr. het godrnbloed, de
naar bloed gelijkende vloeistof in de aderen
der goden; Med., wond- of bloedwater (lat.
serum sanguinis) ; ook een dunne., wankleurige, in vretende etter; ichôriscb, bloed-

•) Dc woorae, die met den medek1inkei J beginnen, zijn in dit vwcrk van dc acndan!e gecheidcn
en achter deze le zoeken.
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1CHTHYA.
waterig, lymphatisch ; ichoreu , etterig,
etterachtig.
Ichtha. f. gr. (v. icittlils , de visch), gedroogde vischhuid om te vijlen en glad te
maken; een haak der verloskundigen; ichthya1aum, n. vischolie, traan; ichthyltes,
fri. holle vischsteen; ichthyocólla, f nw
lat. , visch!ijm ; ichthyodónten , p1. gr.,
versteende vischtanden ; ichthyoglóssen,
Pl., versteende vischtongen ; ichthyographie, £ beschrijving der visschen; ichthyo
11th, in. een vischsteen, versteende visch of
afdruk v. een' visch in leisteen; ichthyobog, m. een vischkenner, vischk;indige;
ichthyologie , f. dc leer van (IC visschcn,
vischkunde;ichthyomantie, f. de waarzeggerij uit ingewanden v. visch ; ichthyo ~
morph of ichtbyomorphiet, rn een vischafdruk , vischsteen ; ichthyophágen , pl,
vischeters, v. visschcn levende rnenschcn;

ichthyophthálznus , in. visclioogcnsteen
een als V1SScI!e000gCfl blinkende steen v. Ii.
kiezelgeslacht; ichthysis,
f. Med., visch
ö

schubben-uitslag: ichthyotisch, daarmede
bchebt, daartoe hehoorende : ichthyospon
dyliet. 10. eene visch
graatvcrsteenin
g ichthyotomie f. de ontleding (anatomie) der
visschen; ichthyotypolithen, pl., vischaf'

drukken op steen; ichthtén. pl., vischversteeniniren.
Kcön, f. gr. (ei/con) , een beeld, evenbeeld,
afbeeldsel; zinneheeld, elijkenis; icons
mus, fl. de afbeelding, zinnebeeldige voorstelling; het tafereel; icönische statuen,
Pl., nagebootste of gelijkvormige standbeelden, mi. in levensgrootte, in tegenst. niet
de colossale: iconoclast, rn een becldver
breker, beeldstormer ; iconoclastIe, f. de
beeldstornwrij ; iconodülen , pl., beeldendienaars, beeldaanbidders: iconodulie, f.
de beeldenvereering, beeldendienst; iconograaph, m. een beeldbes c hrijver; portretschilder; iconographie, f. de beeldhesehrjving, kennis der beelcltenissen, borstbeel
de!!, standbeelden, inz. der Oudheid; iconog

-

grâphisch. becidheselirijvend ; icoraoiãter.
In. een beeldaan b idder; iconolatrie. £ heeldenvereering, beeldendienst; iconologie, f.

de beeldspraak; beeldenkennis, verklaring
der zinnebeelden en onde gcdenkteckcns;
icononiachie , f. de beeldenkrijg, wegens
vereering en aanbidding der beelden v. heiligen; iconomanie, f. overdreven zucht voor
beelden, schilderijen enz. ; iconostrooph, in.
een bceldomkeerder (een glazen prisma).
Icosaédron oficosaéder, n. gr. (v. e'ilcösi,
twintig), een twintigvlak, een door 20 geljkzijdige driehoeken begrensd ligehaam;
1

twintig,helrriigen, planten. welker bloemen 20 en meer meeldraden
hebben , die op den groenei keikrand zijn
vastgehe c ht, de twaalkie klasse in bet stelsel V. L.; icosándrisch, twintighelmig.
Ictrus, m. gr. (Ikteî-os), Med., de geelicosandra, pl. Bot.,

zucht; ictérisch, icterödes, met de geelzucht behebt; icterocephâlisch. met geel
hoofd; icteropódisch, geelvoetig ; icterophrisch, met gele wenkbraanwen; icteröpisch, geeloogig; icteroptérisch, niet gele
vleugels; icterótisch, met gele ooren.
Ictus, m. lat., een stoot., bouw. steek,
slag; de nadruk derstem, toonheffing, klemtoon; UflO ictu, op eens; sub ictu, in gevaar;
ictus arterUrurn, polsader -slag.
Ida, m. een gebergte bij Troje; Paris
besliste hier het pleit tussehen Venus, Juno
en Minerva, en Ganinedes werd v. hier
door Jupiter gesehaakt; v. daar idaïsch, tot
den [da behoorende, daar wonende. vereerd
b. v. de idaische Zeus (Jupiter) 5 de
idaïsehe moe(ler (ideaniater. d. i. Cyhele); een ander gebergte Ida ligt op Creta;
daar werd Jupiter opgevoed, en men plaatst
er ook de idseïsehe dactylen, wie men
de uitvinding v. h. gel)ruik des vuurs en
het metaalsmelten toeschrijft.
Ida. oudd. vrouwenn. : cie liefelijke, voortreffelijke.
Kclalïa, 1. bijnaam v. Venus naar de stad
I d a l ï u in op het eiland Cyprus.
Idëe. f. gew. n. , gr. ida, v. idëin zien),
Pl. idëën, eene aanseliouwing, voorstelling;
een begri p, verstandsbegrip; eene gedachte,
een inval, eene inbeeldng, een denkbeeld,
ontwerp. plan; ideënassociãtie, z. associatie; ideaal, n. nw lat., in den ruimsten zin
het tegendeel V. h. reale, reële of wezentlijke, het enkel voorgestelde, gedachte,
een droombeeld; in engeren zin een als wezentlijk gedacht voorwerp , dat volkomen
aan een idee, eene voorstelling, een modelbeeld beantwoordt„ bet eerste voorbeeld,
model; ideaal of ideãlisch, onwezenilijk,
ingebeeld, enkel gedacht. dichterlijk; ook
als volkomen gedacht, voorbeeldelijk, voorbeeldig; ideaal -geld, niet werkelijk geslagen, enkel gedacht (gefingeerd) geld; ideaalregt, natuurregt; ideale wereld, bovenzinnelijke wereld; ideale waarde, ingeheelde waarde; iclealisch-schoon, overschoon, wonderschoon, diehterlijk schoon,
zoo schoon als liet zich maar laat denken;
idealiseren, iets tot hoogste voorbeeld maken , boven de svezentlijklieid verheffen
veredelen of verfraaijen ; iets werkeijks
naar cellen regel der volkomenheid behan
delen; idealismus, u. de leer of wijsgeerige
beschouwing v. de oorspronkelijkheid en
wezentljkheid der verstandsbegrippen; an.
ders: die philosophisehe opvatting welke
niet de uitwendige dingen , maar of het
voorstellend wezen. of in 't algemeen enkel
het gedachte voor liet werkelijk zijnde verklaart; het tegengest. v. realismus; idealist, m , een aanhanger v. h. idealismnus;
idealistisch, die leer betreffende, met haar
overeenkomstig; idealiteit, f. hoogste volkomenheid.

1DELKAN.

1GNIS.

Idelkan, m. de koning van Dekan en
Golconda.
idem, lat.. dezelfde, 1ietzc1fde afgek. ed.;
idem per idem, gelijk met gelijk; cener
door eenerlei woorden uitgedrukt -bizn
idemist, m. barb. lat., een jabroêr; demspirãtie, f. nw lat. , de geljkgczindheid;
idéntisch, emend, eenze1vig een en hetzelfde , gelijkbcteekend , geljkgeldend;
Math., gelijk- en gelijkvormig, co n grC fl t ; tot denzeifden vorm herleidbaar;
identiteit, f. de eenzelvigheid, eenheid van
wezen , volkomene overeenstemming; het

der bestanddeclen van het organismus : ai
het eigene van iemand, ten opzigte van
zijne wijze van gevaarworden; deeigen
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aardige vatbaarheid voor zekere indrukken,
b. v.het ontstaan van krampen op liet zien
eener spin enz.; de inwonende neiging tot
- de aangeboren afkeer van zekere spijzen,
dranken enz.; idiosyncrátisch, zulk eene
natuurneiging of -afkeer betreffende, (laarin gegrond, van natuur eigen; idiotcon,
een woordenboek van eenen tongval (vgl.
idioma), gewestelijk of landsehaps-w oor-

Ideographe, f. gr. (vgl. idee), begrip-

denboek; idiotismus, n. eene onregelma.
tige, gewestelijke uitdrukking, plat provinciewoord , eigenaardigheid van eenen
tongval; Med., de stompzinnigheid ; idiotrphus, m. die eene bijzondere soort van
voedsel noodig heeft.
Idöle, f, fr. (v. Ii. gr. edOlon, d. i. beeld,
schaduwbeeld, V. eidos, gedaante), het afgodsbeeld, de afgod; idololâter, gr., idoicitre, fr. m. eenafgodendienaar; aanbidder, bewonderaar, vereerder; als adject. en

schrift, dat niet enkele klanken, maar ge-

adverb.: idolater, afgodisch; smoorlijk ver-

heele begrippen door scliriftteekens voorstelt; ideographiek, f. de algemeene tee-

liefd, buitensporig beminnend, vertroetelend; idololatrie of gew. idolatrie, f. de
afgoderij , afgodendienst , beeldendienst,
beeldenvereering; idolopoele, f. eg. afgodeninakerij; Log., liet sprekend invoeren
van eenen gestorvene.

de eenzelvigheids
leervan Schelling, volgens welke het
ideale en reale in de idee v. h. absolute
één (identisch) is; identificéren, tot een
en hetzelfde maken, twee dingen onder een
begrip brengen; identificatie, f. de vereen
zelviging, gelijkmaking, ineen- of zamensmelting; identigraphie, f. lat. -gr.,schrift
idenditeits-systërna ,

-gelijkhd.

kenspraak, vgl. pasigraphie; ideologie, f.

dc begripsleer, wetenschap van de gronden der kennis , z. v. a. metaphysiek;
ideoloog, m. wie deze wetenschap beoefcnt of onderwijst; ook droomer, ziener,
dweeper.
id est, lat., dat is algekort 1. e.
Idiocràsis, f. gr. (v. Idios, a, on, eigen,
eigenaardig), eigenaardige menging; de eiîenaarchgheid in de natuur van een menschelijk of dierlijk ligchaam ; idiocrátisch, eigenaardig gesteld, eene eigene geaardheid hebbende; idioeiéctriscb, z. electriciteit idiogràphum of idiochiron, n.

eigen handschrift ofonderteekening; idiográphisch, eigenhandig, zelf gesctireven;
idiogynie, f. Bot., geslachts -afscheiding,
de plaatsing van de bevruchtingsdeelen der
planten in afzonderlijke bloemen; idioguisch, van gtscheiden geslacht; idiöma,
D. de eigenaardigbeid, inz. met betrekking
tot de taal eens lands; landspraak, tongval
( dialect), spraakmanier, spraakeigen ; ook
elke cigene, zelfstandige taal ; idiomátisch, aan eenen tongval of eene taal eigen ; idioot m. (gr. idiötes), cig. z. v. a.
een privaatman, inz. een van staatszaken
onkundige of daarvan nitgeslotene uit de
lagere volksklasse; een onwetend mensch,
botterik , domkop , stommerik , sukkel

idiopathie , f. Med. , de eigenlijdigheid,
plaatselijke ziekte van een ligchaamsdeel,
zonder medelijdiglieid der andere ; idjo
pathisch, eigenlijdig ; idiosomnambulis mus , fl. gr. -lat. , het somnambulismus
( z. a.), dat zonder inwerking eens magnetiseurs ontstaan is; idiosyncrasie f. gr.,
d. i. eig. eene cigenaardige menging , ni.

düna ofldiin, f. oudn. 1lytis., Braga's

gade, de godin der jeugd en onsterfelijkheid. Zij bezit eenige appelen, waarin de
oud wordende goden slechts behoeven te
bijten om zich dadelijk verjongd te zien.
Idus, pl lat., in den oudrom. kalender:
de 1 5de dag der maanden maart , mei
julij en october, in de andere maandeis

del3de.
Idylle, f. gr. (eidyllion, n. di. eig. een
beeldje), eene kleine schildering, een tafereel uit het leven van eenvoudige natuurmenschen; inz. een landelijk gedicht, her
dersdicht, bekoorlijk tafereel v. Ii. land- en

herdersleven, z. v. a. bueeolisch gedicht; idHisch, landelijk; herderlijk, eenvoudig ets onschuldig.

ghirmi1k, eene turk. rekenmunt v. zilver, ongeveer 43 et. in waai-de.
igitur, lat., derhalve, dus, hij gevolg.
gnáme, f (dioscoréa data, L.) , cciie
plant nit warme luchtstreken, met groote
voedzame wortels, de broodvrucht, yams.
IgnaUus (v. li lat. ignis, vuur?), mansn.:
de vurige ; ignatiãnen, z. v. a. jesuiten
( z. a.); ignaius-boonen, bittere, bedwel

mende, in afwisselende koortsen en vallende ziekte, heilzame pitten der peervormige
vrucht van den ignatius - boom op de
Phuhippijnsche eilanden, benoemd naar

den stichter derjesuiten -orde, ign a tins
Toyóla, dewiji dejesuiten het eerst deze
boomen naar Europa bragten.
ignis, n-s. lat., het vuur; ignis

fat ius,

ILLUDEJIEN.
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renden, bij de Romeinen Lucina (z. a.).
m een d'waallichtje; ignispic(um, n. waarilliesibel, lat. (vgl. laederen) onkwetszeggerij uit het vuur; ignitie, f. nw lat.,
baar, onschendbaar; il1asjbjliteit, f. onde verbranding tot kalk en asch, chemi
sche verkalking; het uitgloeijen, de gloed. sehendbaarheid, onkwetsbaarheid.
illãta, pl. lat., het ingebragte, nl. huignöbel, lat. (i&noblis), onedel, slecht,
gemeen, laag, schandelijk; ignobiliteit, f, welijksgoed , f. (lat. illatio) , de inbrenging, het ingebragte; de gevolgtrekking,
de slechtheid, laagheid, gemeen held.
bet besluit; illatief, eene gevolgtrekking
Ignomine , F. lat. (ignomin/a) en fr.
aanwijzend, besluitend.
( spr. ienjornin'Ie), de smaad, schande, beillegaal. nw lat. (vgl. legaal), onwetschimping, oneer; ignominieus (lat. igno telijk, wedemregteljk , onregtmatig ; iiierniniösus , a, urn), smadelijk, onteerend,
galiséren, onwettig maken; illegaliteit, f.
schandelijk, eerloos.
de onwettigheid, onregtmatigheid;
ignoreren, lat. (gnoräre) , onwetend
iilegIbel, nw lat., onleesbaar.
zijn, niet weten, inz. niet willen weten,
illegitiem, lat. (vgl. legitiem), onregtzich houden alsof men iets niet weet; ignornatig onwettig; ook onecht, buiten echt
rant, m. een onwetende, weetniet, domkop, stumpert; ignorántie. f. (lat. igno-. verwekt ; illegitimiteit , f. onregtmatigheid, ongeldigheid; onechtheid.
ranta), de onwetendheid, onkunde, domillibãtus, lat., ongerept, ongeschonden,
heid, ongeschiktheid; ignorantia crassa,
grove onwetendheid ; i. facti, onbekend- zuiver, onbeschadigd.
illiberaal, lat. (illiberãlis, e, vgl. libeheld meteen voorval; i. juris of legis, onraal), onedel, ongrootmoedig, enghartig,
bekendheid met het regt of de wet; i. subekrompen, laag, karig;
onvrijzinnig; uhpina, Jur., moedwillige onkunde; ignoran
1
beraliteit, f. enghartigheid, lage denkwijtijuen , pl. , eene monnikenorde, die zich
met het onderwijs van kinderen bezig ze, ongrootmoedigheid, karigheid; onvrijzinnigheid.
houdt.
ihhicéren, lat. (illicre), aanlokken, aanignoscéren , lat. (ignoscre, eig. niet
weten), niet meer gedenken , vergeven en zetten, aanleiding geven.
Iihicië, f. een boomachtige struik in 0.
vergeten , als niet gebeurd beschouwen
Indië, met zeer schoon, asehgraauw, als
ignoscéntie, f. de vergeving; ignoscibel,
vergeeflijk; ignöti nulla cupido, lat. sprw., anijs riekend hout, warsch. levert deze
naar het onbekende haakt men niet; wat plantde badian op.
illicite, lat. Jur., ongeoorloofd, verbomen niet weet, deert niet.
den; res illicita, f. eene ongeoorloofde
Igna, f. gr., Anat., de kniekuil.
daad.
Ikjes, m., eene lengtemaat in Japan
illico, lat. (ontstaan uit in loco), dadeomtrent = 14 palmen.
lijk, terstond.
Ikilok, m. eene turk. munt v. 40 p a r a s.
illidéren, lat. (illiclre), aanslaan, aanii—, lat. voorlettergreep van woorden,
stooten; aan stukken slaan, verbrijzelen ;
die met 1 beginnen.
Ile, f. gr. (ilëoeil, een hoop), Anat., iliisie ., f. het aanslaan , de iudrukking,
de darmen; ilëon ofi1um ilion of ilium, kneuzing.
ihiimité, geillimiteerd, fr. (vgl. limitem. de omgewonden of heupdarm; ook het
darmbeen (os ilium of ili; ileüs, rn (gr. ren), onbegrensd, onbeperkt.
iiiinéren, lat. (illinre), insmeren, ineileós), de darinkronkel; braking v. drek
stoffen (z. V. a. miserere) ; iléisch of wrijven met zalven enz.; ihlinamént, H.
wat tot insmering dient; ilhitie, f. nw lat.
iliisch, tot den omgewonden darm behoo
Med., de inwrijving, irismeming moet Olie of
ilioc6liseh, tot den omgewonden en-rend;
zalf, zalving.
den karteldarm behoorende.
illiquide, nw lat. (z. liquide), onklaar,
Ilicos intra muros 1veccãtur et extra,
lat., eig. er wordt binnen en buiten de mu- onzuiver, nog niet vereffend , b. v. eene
ren van Ilium (Troje) verkeerd gedaan, rekening.
flhis, z. ond. ihlos; iliisie, z. ond. uhd. i. van werszijden, overal gefeild; ilias
of iliade , f. het heldendicht van Home- deren.
!liittertus, m. lat. (vgl. hitteratus), een
rus, bezingende den trojaanschen oorlog;
Was post Homërurn , eig. eene ilias na ongeleerde, ongeletterde.
Jilitie, z. ond. ilhineren.
Homerus, d. i. iets ontbeerlijks , overtol
Ihios, in. gr. (v. ullein, wentelen, draailigs; ilias malörurn, I. eene menigte v. mmjen, inz. de oogen), een scheelziende, benpen of ongevallen.
sche; ihhis, f. eene scheelziende; ihlösis, f.
Ilingus, m. gr. (ulingos), het draaijen,
het scheelzien.
de draaiziekte, duizeligheid.
illOtis manthus, lat., met ongewasschen
iliocolisch, z. oud. ile.
ilisch, gr. (v. ILium, Troje), trojaansch. handen, d. i. on voorbereid.
illudéren , lat. (illudere) , honen, beIlithyta (gr. EileIthyia), £ gm. Myth., de
spotten, voor den gek houden; misIeidcri
geboortegodin, de beschermgodin der ba-
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ontwijken, ontduiken, b. v. eene vet; verJ)(IeICfl, vruchteloos maken; illüsie, f. (lat.
iliusÈo. bespotting) . misleiding, verblinding, dwaling, valsche inbeelding, begoocheling, inz. die, welke door de schoone
kunsten is te weeg gebragt ; het schijnbeeld, zinbedrog; i1Iusörisch misleidend,
verblindend, b egoochelend; ontwijkend, bedriegelijk, sluw; vruchteloos; een illusorisch verdrag, een schijnverdrag.
illurninéren, lat. (illuirnnãre, v. lumen,
lucht). verlichten; met kleuren bedekken,
kleuren; i ll uminãten, pl, verlichtenden,
naam van 4 onderscheidene genootschappen: dat der alombrados in Spanje op het
einde der lOde eeuw; dat der Guerinets
omstreeks 1634 in Frankrijk (dweepers en
geestenzieners); in de 2de helft van de 1 8de
eeuw eene vereeniging van mystieken in
BeIgie en inz. sedert I mei 1776 de jiltsminiatenorde. door Weishaupt te Ingolstadt gesticht, doch in 1 784 op hoog bevel opgeheven (zij had ten doel godsdienstige en staatkundige verlichting te bevor
deren door ondermijning van het kerkelijk
leerstellig geloof, door verbreiding van
het dis m iss of de natuurlijke godsdienst,
enz.); i ll uminateur, ilIuminIst m. verlichter: kleurder van platen ; illumintie,
f de verlichting, feestelijke verlichting der
gebouwen enz.; kleuring van platen; ook
z. V. a. inspiratie (z. a.).

voorstelling), zich inbeelden of voorsLelleu
wanien, gelooven, meenen; uitdenken , verzinnen bedenken ; iniagintibel, nw lat.,
uitdenkbaar. verzinbaar. wat. men zicli kan
voorstellen of verbeelden; imaginápt, m.
een mensch vol inbeeldingen. een dweeper,
grillig wezen: imaginätie, f. (lat. imaginatio) de inbeelding, voorstelling, verzinning, uitvinding, gedachte, inval; de verbeeldingskracht.
Imam, m. arab. (imdm , v. amma, vooraan gaan) , eig. opperste , eerste ; een
turksch priester, hooid eener moskee; ima
maat, n. het ambt van eerste moskeepriester en geestelijk regter.
Imáreth of I. imáret, m. arab. (v. amara
bouwen); in 't al g emeen gebouw, woning,
inz. openbaar gebouw; in engeren zin in.
Turkije eene soort van iierherg.waarschoolgangers en studenten eten , en levensmiddelen aan de armen worden uitgereikt.

Illusie. iliusörisch, z. ond. illudéren.
illustre. fr. (spr. iltiustr' ; v. Ii. lat. ii-

lsistris), schitterend voorl reffelijk. heerlijk , aanzienlijk, voornaam, uitstekend,
beroemd, doorluchtig; illustrissimus, lat.
doorluchtigste , beroemdste; illustréren,
(lat i1lusträre) ophelderen, in 't licht stellen, verklaren ; beroemd maken, op den
voorgrond plaatsen, verheerlijken; ook versieren, opluisteren, inz. boeken met platen,
vignetteti, met tnsschen den tekst geplaatste houtsnee-figuren enz. (van daar geul
uitgaven van dichters-lustrced
enz. ja zelfs in onze dagen geïllust r e e r d e couranten); illustratie , f.
opheldering, verklaring; de glans, roem,
onderscheiding eener familie; illustratief,
ow lat. ophelderend, verklarend, uitleggenderwijs i1Iustrãtor , ni. een verlichter,
oJ)helderaar; verilaaijer, optooijer.
Illutãtie, f. uw lat. (v. lutum, slijk),
Med., bestrijking met pap, slijk enz. (inz.
jichtige ledematen).

Iloten, z. v. a. heloten (z. a.).
Ilschebo. m. eene gouden munt in Japan, ook itjib geheeten, = 15 m as of ruim
lOgl.
im-, lat. voorlettergreep van woorden,
die met eene lipletter beginnen, z. in.
imagiflair, fr. (spr. imazjinér; v. h. lat.
iniaginarlus), inebeeld, vermeend; imaginéren, lat. (imaginãri, V. imago, beeld,

1

imballeren, z. emballeren; imbargo,
z. embargo.

Imbat, m. een zeewindin de Levant.
imbeciel, fr. imbe'cille , v. h. lat. im.becillis) onvermogend, zwak van verstand,
zwaklioofdig, stompzinníg, onnoozel; imbecilliteit, £ verstandsz wakheid, onnoozelheid, stompzinnigheid.
imbérbisch, lat., baardeloos, ongehaard.
imbibéren, lat. (imbibre) inzuigen, intrekken, tot zich nemen; Piet., vochten,
bevoch tigen. doorweeken, verzadigen ; imbibItie, f de inzuiging. hevochtiging.
iniborséren, it. (insborsãre , vgl beurs.)
Mere., innen, ontvangen, heuren, incas5 er en.
Imbrahar basehi, m. (bedorven uit het
turksch emîri-dk/zor , gew. embrokhor,
stalmeester, en basch, z. a.), de opperstalmeester des sultans.
Imbreviatuur, f. nw lat., de korte zamenvatting van behandelde zaken ; het
protocol.
imbricéren, lat. (v. imber, zware regen , plasregen), bergenen, bevochtigen;
imbrifügisch nw lat., voor regen ondoor

dririgbaar, regendigt, walerproel.
Imbrogto, m. it. (spr. imbróijio; vgl.
het fr. embrouilleren), de verwarring, verwikkeling.

imbuéren , lat. (im.bu é re), eig. indoopen, indompelen ; inwijden, onderrigten,

bijbrengen, inprenten.
Imbulo , m. eene inhoudsmaat te Cagliari, ongeveer = 3 kop.
imitéren, lat. (imitãri), navolgen, nabootsen, naäpen ; imitãbel , navolgbaar,
isamaakbaar imitatie , f. de navolging,
nabootsing; naiiperj; ook het nagevolgde,
de copie; imitativum, z. ond. verbum;
imitator , m. een navolger ; imitatôrum
servum pecus, de kudde of het heir van
slaasche navolgers, het gebroed v. naäpers.

innrnaculátus, lat. , onbevlekt, zonder
zonde ; conceptio immaculáta , de onbevlekte ontvangenis der maagd Maria.
immalleabel, iiw

lat. (vgl. malleabel),

niet hamerbaar, niet smeedbaar.
immanent, lat. (v. irn- manere, inblijven), inwonend, innerlijk bijblijvend; aanklevend ; het tegengest. v. transent of
transcendent; immanentie, I. liet inwonen, bijblijven; het éénzijn v. h. beginsel
en den vorm V. een philosophisch stelsel.
immánis, lat., onmatig groot, wild , ruw,
onmenschelijk, wreedaardig; immaniteit,
f. overgrootheid, ontzaggelijkheid, ijselijk heid; onmenschelijkheid, wreedheid, gr u wzaamheid.
Immánuel of Emanuel, m. hebr. (v. im,
,net, nu, ons, en el, God), mansn.: God met

ons!
immarinéren, Z. V. a. marinéren.
immartyrologiséren, lat.-gr. , onder de

martelaars plaatsen.
immaterieel,nw lat. (vgl. materie, enz.),
onligchamelijk, onstoffelijk, geestig; immaterialiteit, f: de onstoffelijkheid b. v. der
ziel; stol%loosheid immaterialist, m. die
de onligchamelijkheid der ziel aanneemt of
beweert.
immatriculéren, nw lat. , inlijven, inschrijven in de m a t r i c u la (z. a.) of in een
;

register, b. v. op hoogescholen; immatriculátie, f. inschrijving, inlijving in een gild.
Immaturiteit, f. lat. (ianmaturi'tas, v.
imrnaturus, a, um, onrijp, ontijdig), de onrijpheid, ontijdige ouderdom.
immediaat, nw lat. (vgl. mediaat, medium enz.), als adverb ook immediate, of fr.
immédiaternent (spr. imediaat'md ng), onmiddellijk, zonder tusschenkomst eens derden; oogenblikkelijk, dadelijk; immediatiséren, onmiddelbaar, d. i. vrij maken; imznediatief, niet bemiddelend, onmiddellijk
aanduidend, b. v. een werkwoord, dat zon
bij voeging v. een zelfstandig naamwoord-der
het begrip eener handeling volledig voor stelt , als kampen , gaan enz. ; immediëteit,f. de onmiddellijkheid, onaf hankelijkheid v. eerre ondergeschikte magt, regtstreeksche afhankelijkheid.
immedicábel, lat., ongeneeslijk, onheelbaar.
immemorábel. lat. , ongedenkwaardig,
niet noemenswaard; immemoriaal, nw lat.,
ondenkbaar, onlieugelijk, buiten geheugenis.
imméns, lat. (irmmensus, a, um) of immense, fr. (spr. imd ngs') onmetelijk, onbegrensd, oneindig, ontelbaar ; iminensiteit,
f. onmetelijkheid enz.; immensurábel, nw
lat., onmeetbaar; immensurabiliteit, f. de

onmeetbaarheid.
immergéren, lat. (imrnergére), indom
onder duiken, zinken; immergéten,-peln,
pl. nov lat., cie doopsuezindeu; immérsie, F.
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lat. (inimersio), de indooping, het onder duiken, zinken; de inweeking; Astr., de intrede eener planeet in de schaduw eener
andere ; ook het onzigtbaar worden eener
ster door de zonnestralen; immérsor, ni. de
dooper.
iryn,nerito, lat., onverdiend, onbillijker -

wijze.
Immi , m. eene inhoudsmaat in Zuid
Zwitserland; in de concor--Duitschlande
derende cantons = h m a 1 t e r of 1 kop.
imminéren, lat. (imminére), over het
hoofd hangen, dreigen in te storten; imminént, nakend, dreigend, boven 't hoofd
hangend (niet te verwisselen met e min e n t) ; imminéntie f. de dreigende nabij-

heid, liet nakend onheil.
imminuéren, lat. (imminuére; vgl. minus enz.), verminderen, verkleinen; alnemen; imminutie, f. de vermindering ver
afneming, krenking.
-zwaking,
;

immiscibel, nw lat. (vgl. mislieren), onvermengbaar ; immiscibiliteit , f. onver-

mengbaarheid.
immitteren, lat. (imrynittére). ei g. inzenden, indoen, inlaten; Jur., gene ;telijk in 't
bezit stellen; immissie, f. (imrnissio bonórum), de geregtelijke toewijzing, in bezit
stelling v. eenig onroerend goed door den
regter; Med., de inlating. inspuiting.
immobiel, lat. (immobilis, e; vgl. mobiel), onbewegelijk, onverzettelijk; Mil.,niet
toegerust, niet marsch- of strijdvaardig;
immobiliën of immobilia (scil. bona), onbewegelijke of onroerende goederen , lig
eigendom. grond -gendhav;imoblr
onroerend goed: immobiliseren,-eigndom,
nw lat., roerend goed tot onroerend maken;
immobiliteit, f. lat. (imnmobilitas), onbe-

wegelijkheid.
immoderaat, lat. (immocderátus, a, urn,
vgl. modereren), onmatig; overmatig, overdreven; immoderátie, f. de onmatigheid,
gebrek aan matiging; de overmaat; immodést (lat. irnmodéstus, a^ uin), onbescheiden , oneerbaar , on wel voegelij k , on beschaamd, onzedig, aanmatigend; immodes
onbescheidenheid enz.; immodice,-tie,F.d
onmatig.
immoléren, lat. (immoláre), offeren, opofferen; immolatie, f. de offering, opoffering.
immorálisch, nw lat. (vgl. moraal enz.),
onzedelijk, zedeloos, tegen de zedewet; immoraliteit, f onzedelijkheid, zedeloosheid.
immortél, fr. (lat. irnrnortális), onsterfelij k , eeuwig , eindeloos; immortelle, F.
Bot., de papierbloem, stroobloein, met blin -

ke nde, drooge en daarom niet verwelkende
bloembladeren; immortaliteit, f. (lat. irnmnortal tas), de onsterfelijkheid; immortaliséren, fr. onsterfelijk maken, vereeuwigen.
irnarnunis, lat.. vrij v an staatsdiensten of
opbrengsten , belastingvrij , onbelast; ï i-
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muniteit, f. (lat. immurttas),

tientéren [zich] , nw lat., ongeduldig wor-

V.

den, het geduld verliezen.

de vrijdom
dienstpligten, beIastinen enz., onbelast-

held.

impatronéren of impatroniséren , uw
lat. (vgl. patroon), zich tot beer maken,

immutéren, lat. (immutãre), veranderen, verwisselen; immutätje, f. de verande-

lendheid.
imparbe1 , uw lat. , onvergelijkelijk

,

voorbeeldeloos.
imparaat, lat. (vgl. paraat),

tot hesehrmer opwerpen, in bezit nc rneri;
zich in eens anders gunst dringen.
impayabel, fr. (spr. éngpej—) , onbe,

ring, verwisseling.
impacco. ni. it. (v. h. duitsch pak, pack,
pakken), Mere., de inpakking; per irnpacco, wei ingepakt, wel bewaard.
impalbãbel, uw lat. (vgl. palpãbel), onvoelbaar, zoo fijn, dat men het niet grijpen
kan.
Impanitie, f. nw lat. (v. panis, brood),
hij R. K. de verbinding v. h. ligchaam van
Chr. met het brood in het h. avondmaal,
naar de leerstellingen van hen, die noch de
tegenwoordigheid v. h. ligchaam v. Chr. loochenen, noch de tra n ssubstantiatie aannemen.
impar. lat. (vgl. par), ongelijk, oneven;
impäri Marte, eig. met ongelijken strijd of
krijgsgeluk; met ongelijke krachten; impariteit, f. nw lat., ongelijkheid, verschil-

onbereid,

niet klaar.

impardonnâbel, fr. (vgl. pardon enz),
onvergeeflijk, onverantwoordelijk.
impartiaal, nw (vgl. part enz.), onpartijdig , onzijdig, onbevangen, regtvaardig;
impartiãles, pl., onpartijdigen;impartialiteit, f. onpartijdigheid.
impartibel, nw lat. (v. partiri, deelen),
en impartãbel, fr., ondeelbaar; impartibiliteit, f ondeelbaarheid.
Impas of inpas, rn (fr. impasse, f. eene
straat zonder einde, een zak), bij het whistspel een' impas maken, met een' lagen
troef bannen in de vooronderstelling, dat
de partij geen' hoogeren heeft, om zoo
eenen slag meer te kunnen maken ; gem.
snijen.

taalbaar, onschatbaar. impeccntie, 1. lat. (impeccanta; vgl.
pecceren) , zondeloosheid, onzondigheid,
sehuldeloosheid.
impedieren, lat. (impedre), verhinderen, beletten, belemmeren; impediment,
n. (lat. impedinténtum), de hinderpaal, het
beletsel, de belemmering; impedimenta, pl.

Jur. , verhinderingen , waardoor iemands
niet in reglen verschijnen verontschuldigd
wordt; impeciltie, f. beletsel, oponthoud;
verwikkeling.
Impegno, m. it. (spr. ie rnpe'njo v. impegnáre, verpanden, v. pegno = lat. jngnus, pand), dc verpligting , deelneming
een netelig werk met verantwoordelijkheid;
geirnpegneerd zijn, verpligt of verantwoor
delijk zijn.
impendéren, lat. (impendire), aanwen den, te koste leggen; impensen, pl. (impensac), kosten, onkosten, uitgaven; impensue
funbres, begrafeniskosten; i. voluptuarioe,
uitgaven voor weelde.
impenetrãbel , lat. (vgl. penetréren),
ondoordringbaar; ondoorgrondelijk, onnaspeurbaar; waterdigt; impenetrabiliteit. E
ondoordringbaarheid ;ondoorgrondelijkheid.
;

Impeniténtie, z. impoenitentie; impen
sen, z. oud. impendéren.
Imperans, imperatief, imperator enz.,
z. oud. imperéren.
imperceptibel , uw lat. (vgl. percipiëren), onbemerkbaar, niet waar te nemen;

imperceptibiliteit , f. de onbemerkbaarhejd.
imperdibel, uw lat. (v. perdre, verlie-

zen, bederven), onverliesbaar, onverderfe

impassábel, barb. lat. (vgl. passéren),
onbegaanbaar, onberijdbaar, onoverklim
baar, ontoegankelijk.
impassibel, nw lat. (vgl. passibel), ongevoelig, stomp, voor lijden niet vatbaar,
koelbloedig; impassibiliteit, f. de onvatbaarheid voor lijden, ongevoeligheid, on-

meêdoogendheid, koudbloedigheid.
ithpastéren , it. (impastdre, eig. kiieden), Arch., deeg of metseltras uit mor
tel en fijn gestooten steenen enz. maken; Piet., verwen dik opdragen; Gray., de
punten en strepen behoorlijk vermengen;
impastãtie f. de deegwording of deegmaking ; de dikke vette kleurgeving ; vermenging der punten, strepen enz. en de

-

daardoor ontstane werking.
impatibel, lat. (vgl. patibel), onlijdelijk,
onverdragelijk , onduldbaar; impatiéntie, f.
(lat. impatientIa), het ongeduld; impa

-lijk,onverdgba.
imperéren. lat. (imperare), heersehen,
bevelen; impérans, m. de gebiedende; heerschende; imperativus, of imperatief, m.

Gram., de gebiedende wijs der werkwooreen, z. modus; categorische imperatie
Phil., het onvoorwaardelijk zedegebod, ook
moralische , practische en onbepaalde imperatief geheeten; iron. de stok
als dwangmiddel; imperãtor, m. vroeger
de opperbevelhebber v. een leger, de veldheer; heerseher , keizer; imperatörisch, gebiedend; keizerlijk; imperium, n. de opperheerschappij, oppermagt, het opperbevel;
ook het rijk, keizerrijk; imperium in impero, een gebied in een gebied; imperium
merum , zuivere staatsmagt in regeriugs
zaken en in oorlog; 1. mixtum, gemengde
staatsmagt, d. i. met regtspleging verbon
den bestuur; 1. summum, het oveiheidsrcgt
-
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v IL zwaard tegen misdadigers , het lijfstraffelijk regt; imperiaal, keizerlijk, statelijk; heerlijk; imperiaal-papier, papier
V. h. grootste formaat; imperiaal -water,
eene soort van gedestilleerd water, als
schoonheidsmiddel imperiaal, m. de naam
V. de grootste drukletter hij de Duitschers;
een stuk v. 10 roebels, eene russ. goudmunt, die v. 1763 = 19 gi. 79 ct., v. 1768
= 19 gI. 52} Ct. nnerl. waarde, sedert
1817 worden alleen imperialen V. 5 en 3
roebels geslagen ; imperiále , f. fr. (spr.
engp—), het bovendeel v. eene koets, diligence enz.; het bedverhemelte; een kaartspel, dat veel naar het piquetten met 2 personen gelijkt; ook eene bloem, de keizerskroon; irnperieus (lat. imperiösus, a, urn),
heerschzuchtig, gebiedend, bevelend.
iinperféct, lat. (imperfe'ctus, a, urn vgl.
;

;

perficeren , perfect), fr. imparfait (spr.

(nparje), onvoleindigd, onvolkomen, gebrekkig, onvolledig ; isuperféctum (scil.
praete;iturn), of imperféct, n. Gram., de

onvolmaakt verleden tijd ; imperféctie.f .
de onvolkomenheid, onvolmaaktheid, liet
gebrek; imperfectIbel, nw lat., niet voor
% olmaking vatbaar.
imperforbe1, nw lat. (vgl. perforeren),
niet te doorboren; irnperforãtie, f. Med., de
geslotenheid of vcrgroeijing v. zekere, van
nature opene deden des ligchaams, inz. v.
den aars enz.
imperiaal , imperium, enz., z. 011(1. imperéren.
Impermanéntie, f. nw lat. (vgl. permaneren enz), onbestendigheid, veranderlijkheid.
impermebeI, uw lat. (vgl. permeabel),
z . V. a. impenetrabel; impermeabiliteit,
z. V. a. impenetrabiliteit.
inipermutbe1, nw lat. (vgl. permuteren enz) onverwisselbaar.

iznperturbãbel, fr, onverstoorbaar, niet
te verontrusten, te verwrikken; gelijkmoedig, hartstogteloos; imperturbabiliteit, f
de onverstoorbare gemoedsrust, zielekaimte, hartstogteloosheid.
impestéren , nw lat. (v. pestis, pest),
verpesten; geimpesteerd, verpest.
Impetigo, f. lat. Med. , slepend huiduitslag, ruidigheid ; impetigineus, daarmede behebt, ruidig; impetigologie, f. lat.
gr. Med., leer van de slepende huiduitslagen.
inipetréren, lat. (impetrãre eig. in 't
alg. tot stand brengen, verkrijgen), met
verzoeken doordringen, afbidden, afvorderen, verkrijgen, bekomen; impetrãbel, verkrijgbaar, bereikbaar; impetrânt, in. Jur,
de aanzoeker, klager, eischer -. impetrántisch, aanklagend. eischend ; impetraat,
M. de aangeklaagde, beklaagde; impetrtie, f. de regtsverkrijging; liet aanzoek, de
;

aanklagt.
Impétus, m. lat., een hevige aanval, b.v.
van eene ziekte; impetueus (impetuösus,
a, urn), hevig, onstuimig, haastig; impetuositeit,f hevigheid. onstuimigheid, drift;
irnpetuóso (spr. iernpeto), con Impeto, it.
Muz., met onstuimigheid, snel, vurig.
impie, lat., goddeloos; impieteit, 1 (vgl.
pieteit), goddeloosheid, godvergetenheid,

roekeloosheid, snoodheid.
impingéren , lat. (irnpingre) , tegen
iets aanstooten; feilen, zich vergrijpen, tegen eene wet zondigen.
impitoyable , fr. (spr. éngptoajdb1'),

enz.) of impersoneel, fr., onpersoonlijk; impersonãle (scil. verbum), n.

onbarmhartig, medoogenloos.
implacäbel , lat. (linpiacabilis, e vgl.
plecabel) , onverzoenlijk, onverzoenbaar,
onverbiddelijk, onbarmhartig; implacabi
liteit, f. onverzoenlijkheid enz.
implanteren, uw lat. (v. plantäre; vgl.
planteren), inplanten, inenten; implantatie, f de inplanting, inenting: het ingegroeid zijn; ook de genezing van eene ziekte
door inenting in eenen boom enz. (eene vond

lat. Cram. , eeu onpersoonlijk of eenpersoonlijk werkwoord; impersonaliteit, £ nw

des bijgcloof).
implausibel , nw

impersonaal, lat. (irnpersdnãlls, e; vgl.
persöna

lat., de onpersoonlijkheid ; impersonaalconto, n. it. zaak-rekening.
Imperspicuiteit; f. nw lat. (vgl. perspi-

eieren enz.), onduidelijkheid, onhelderheid.
impersuasibel, nw lat. (vgl. persuadé
ren cnz), niet te overreden , stijf hoofdig,
halsstarrig, koppig.
impertinent, nw lat. (vgl. pertinent),
onbehoorlijk, onvoegelijk, ongerijmd, ongepast ; onbetamelijk , onbescheiden, opdringend; onbeschaamd, onbeschoft, v l egelachtig, grof; impertinentie, nw lat. of
impertinence, fi'. (spr. éngpeutindngs'), f.
de onbehoorlijkheid ; onbescheidenheid
onbeschoftheid enz. ; impertinentën, pl.
on voegelijke , ongemanierde dingen, lomp-

heden, groflieden.

;

lat. (vgl. plausibel),
onwaarschijnlijk.
impleéren , lat. (irnpkre), aanvullen,
vol maken; volbrengen, voldoen; imple
méntum of implement, n. nw lat. de aanvulling, volmaking; het hulpmiddel; implernentum contrdctus, Jur., de voltrekking van liet verdrag of de overeenkomst.
impliceren, lat. (irnplicãre), in eene
zaak betrekken , verwikkelen , insluiten,
mede intrekken, invlechten; geimpliceerd,
mede in betrokken, verwikkeld; imp licite,
impliciet, mede in betrokken, hij ingesloten, stilzwijgend daaronder begrepen (zonder bepaald te zijn uitgesproken, het tegengest. van eaplicite); fides implicita,

geloof, zonder duidelijk inzigt of erkentenis van ieder geloofsartikel in 't bijzonder.
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imploréren, lat. (implorãre) aanroe peil, bidden, om hulp smeeken, aanzoer en; imploránt, tIL Jur., een aanzoeker,
hu!pvraer bij de overheid tegen een ander, klager; implorántisch, Ii uipzoekend,
aanroepend, klagend; imploraat, ni. de
aangeklaagde, beklaagde; imp1orãie, f.
het aanzoeken, de hulpinroepitig.
impanitent, lat. (vgl. poeniténtie), on-

boetvaardig, versokt; impcenitentie, 1. de
onboetvaardigheid , liet gebrek aan berouw.
jInpoli, fr. (spr, éngpoli; vgl. polisséren
enz.), ongeëffend , ruw, hobbelig ; onbe
leefd, grol ongernanierd; iinpolitésse, f.
tie onwellevendh e id, grofheid enz.
imponderibe1 , nw. lat. ( vgl. pondus
cnz) , onweegbaar ; impondera1n, Pl.

Phys., onweegbare stoffen, bv. licht, warmte; imponderabiliteit, f. de onweegbaar
-heid.

lat. (irnponre; fr. imposer),
eig. opleggen, b. v. liet zwijgen enz.; inz.
indruk maken, zich (toen gelden; achting,
eerbied, gehoorzaamheid enz. inboezemen,
gemoedegebieden of vorderen, zich van de gemoederen meester maken, lien overweldigen; imof imposant, fr., gewigtig schijnend, achting of eerbied inboezemend, indruk makend, nadrukkelijk, gebiedend,
veelbeteekenend; imponénte, it. Muz., gebiedend; imposbel , fr. belastbaar, aan
schatting onderhevig; imposito silentlo
lat. Jur., na of onder opgelegd zwijgen
imposItie, f. de oplegging, b. v. der banden bij inzegeningen; ook liet opleggen van
belastingen.
impopulair, nw lat. (v g l. populair),
hij het volk niet bemind, den volksgeest ontberend; moeijelijk te verstaan, boven de algemeene bevatting, te boog voor 't volk
(b. v. geschreven, gesproken); impopulariteit, £ het gebrek aan volksbelieving,
de volksongunst; onverstaanbaarheid, te
hooge vitigt ofte duistere, te geleerde voorimponeren,

dragt.
iniportéren, lat. (importfre), vreemde
waren invoeren; iets beteekenen, uitma
ken, afdoen; van belang zijn, aangelegen
zijn, b.v. liet importeert niets ,iser
niets aan gelegen (verkeerdelijk zegt men
wel: zich voor iets importeren., het
moet zijn - emportére n, d. i. driftig
maken, in de bres stellen, import, m. nw
lat., de invoer, pl. importen, invoerwaren;
importãbel, invoerbaar, veroorloofd in te
voeren ; importãtie, f. de invoering van
buitenlandsche -,varen, goederen-invoer;
important, gewigtig aanzienlijk, belangrijk; importantie, of Ir. importance, f.
(spr. éitgportdnçls') , het gewist, belang,
aanzien, de waarde, invloed.
importun fr. (spr. éngporttuing; v. Ii.
lat. in porttfluS, a, urn), ongelegen, las-

tig, bezwaarlijk, opdringend ; onstuirnig;
importuniteit , f. de ongelegenheid, over-

last, kwelling; het lastig vallen, overloo.
pen; importunérén, fr. (importuner), las-

tig vallen. overloopen, ongelegen komen,
opdringend zijn.
impos , lat , onmagtig , onvermogend,
zwak; irnpos animi, zwak van verstand
zich zelf ;!een meester.
imposabel, imposant enz., z , ond. im
poneren.
impoisibel,

lat. (vgl. possibel), onmogelijk, ondoenlijk; impossibiliteit, f. de
onmogelijkheid.
Impost, m. mid. lat. (impostus; it luiposta. K) of fr. impt, rn., p1. imp6ts (spr.

éngpóo; v. h. lat. imponére, (r. imposer,
opleggen; vgl. imponeren), de belasting,
opbrengst , accijns van waren ; Arch. de
vooruitstekende rand of lijst, waarop de
boog van een gewelf rust (fr. imposte); im
posteren (it. impostãre), belastingen opleggen, belasten; impostor, in. nw lat.

( v. imponere, imponéren in dc betee
kenis van indruk op iemand maken, meester van zijn gemoed worden) offr. imposteur, (spr. eng—), de bedrieger, valsche
beschuldiger; imposture, f. fr. (spr. èng
postuur'), hei bedrog, valsch voorgeven
de bedriegerij, veinzerij; de belastering.
ImpStens, m. lat. (vgl. potent), een onverniogende, inz. die geen getuigenis mag
afleggen; impotént, onvormogend oninag-

-

tig (om vader te worden); verminkt, gebrekkig, lain; impotentie, f. liet mannelijk onvermogen , de ongeschiktheid ter
voortteling ; onbevoe8dheid ons te getuigen; zwakte, krachteloosheid, verstandszwakte impotentth conjugalis, het onvermogen tot den bijslaap.
impracticábel , nw lat. (vgl. practijk
enz.), ondoenlijk, onuitvoerbaar; ook onbegaanbaar , waar niet door te komen is
moeijelijk te behandelen; wonderlijk in dcii
omgang, onverdragelijk.
impra3gnéren, nw lat. (vgl. preegnant),

bezwangeren, bevruchten; Chem., doorweeken, doortrekken, oplossen, verzadign
eene stof met de atomen, zoutendeeltjo enz.
van een ander ligchaam beladen; ipreegnatie, f. de bezwangering, bevruchting; de
oplossing, verzadiging; impraegntor, m.
Jur., de bezwangeraar.
impramscriptibel, nw lat. (vgl. primescribéren) , onverjaarbaar ; impriescriptibiliteit, f. de onverjaarbaarheid.
impreceren , lat. (imprecãri, eig. in 't
alg. iemand iets toewenschen) , verwenschen , vervloeken; imprecâtie, f. de verwensching, de vloek.
imprenabel , fr. (imprenable ; spr.
éng-), onneembaar, onwinbaar, b. v. cene
vesting.
Impresario, m. it. (v. inmprmndere, ou

IN.
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1ernemen , irn.pre'sa , onderneming) , een
ondernemer, inz. opera-ondernemer in
Italië.
impriméren, lat. (iinprimre; v. piem?re, drukken), indrukken, indruk maken, opdrukken, inprenten, inscheipen
b. v. een l)oek enz.; irnprirnãtur, cig. het
worde gedrukt; als snbst. , het impriniatur,
de vergunning of de goedkeurende handteekening van den censor voor den drnk
van een bock; ook de Oj) de drukproefgeschrevene toestemming des correctors tot
afdrukken van een blad; imprimere , f. fr.
(spr. éng—), de boekdrukkerîj, drukkerij;
imprimeUr m. ecn drukker, boekdrukkei;
imprimure, f. Ir. (spr. ngprimüur'), Piet.,
het gronden, het aanleggen der grondkleu
ren; impressum, lat., of fr. imprimé, n.
(spr. éngprirné), iets gedrukts een gedrukt
blad, boek enz.; impréssie, f. (lat. impressio) , de opdi'nkking , inprenting. inwerking; de indruk, aandoening, invloed, ook
z. V. a. imprimure; impressibiliteit, f. nw
lat., ontvangbaarheid, vatbaarheid voor indrukken.
improbãbel, lat. (vgl. probabel ond.
probéren), on waarschijnlijk, onhe ijsbaar,
verwerpelijk; improbabiliteit, f. de onwaarschijnlijkheid.
improbéren, lat. (improbãre), misbillijken, laken. verwerpen, afkeuren ; improbãtie, f. de misbillijking, afkeuring.
Improbiteit, f lat. (vgl. probiteit), de
oneerlijkheid, ongeregtigh eid, slech theid ,
laagheid.
improfitabel (v. h. fr. profitable, vgl.
profijt), on voordeelig, niet opbrengend.
Impromptu, n. fr. (spr. cngprongtti;
V. h. lat. inpromptu , d. i. in gereedheid;
vgl. prompt), lets , dat zonder voorbe
reiding, voor de vuist is gemaakt, eene
snel opgevatte, zinrijke gedachte, fijne,

schraudere seherts ofinval, extempore;
soms ook een onverwacht, onvoorbereid
partijtje, feest, maal enz.
improprie , lat. (vgl. proprum enz.),

oneigenthjk, beeldsprakig. vcrhloemd; im
propriëteit , f. de onei;entljkheid, liet
oneigentlijke in uitdrukkingen.
ex improviso, lat., (v. provid&re, voornit zien, verzoien), onvoorziens, onver
vaeht , onvermoed; improviséren , it.
( irnprovisãre), onvoorbereid of voor de
vuist dichten of redevoeren ; improvisáde (it. irnprovisdta) of improvisatie, f.
een onvoorbereid, voor de vuist gemaakt
gedicht, zulk eene redevoering enz.; ook
onverwachte snedige antwoorden ; improvisãtor, it. improvisatöre of fr. improvisateur (spr. éngprowizatenr) , m. een
on voorbereid spreker, zanger, inz. iemand,
die voor de vuist een gegeven onderwerp
in dichtmaat behandelt ; vr. improvisatrice, fr. (spr. éngprowizatries') en it.
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( spr. iernprowizatriétsje) , eene vrouw,

welke die gave bezit.
imprudent, enz. (impri2dens ; val.
prudentie), onvoorzigtig , onbezonnen,
on b edach t zaam ; als adverb. ook irnprzduizter ; imprudéntie, f. de onbezonnenheicl, zorgeloosheid, onachtzaamheid, on-

voorzigtiheid.
irnpubres, pl. lat.. (vgl. pubes enz.),
Jur., onmanhare, onhubare, knapen tot
volle 14, meisjes tot volle 12 jaren; im
f. nw lat., de onmondigheid,-puberti.

onrnani)aarhcid.
impudent, lat. (iinpidens, v. pu (lëre,
zich schamen) , onbeschaamd, schaamteloos ; onzedig, onkuiseh ; impudéntie, £
de onbeschaamdheid, schaamteloosheid;
impudititeit, f. nw lat., de schaamteloosheid; onkuischheid, ontucht.
impugnéren , lat. (impugnare , van
pugnäre, vechten, pugna, gevecht), bestrijden, bevechten, bekanipen, met gronden of bewijzen aantasten ; impugnatie,
f. de bestrijding , aantasting, wederstreving.

impuissant , fr. (spr. en.gpwiessdng)
z. v. a. impotent; impuissance ,

f. (spr

—sdngs'), z. v. a. impotentie.
Impu1s ni, of impulsie, f. lat. (innpulses, impuinio ; v. irnpellere, aandrij-

ven), de aandrift, stoot, aandrang, dc
oP\% ekking , aansporing, beweeggrond ;.
impulséren, uw lat., aandrijven, aanprikkelen. opwekken; impulsief, aandrijvend, opwekkend.
impüne . lat., ongestraft , straffeloos;.
inipuniteit, f. (lat. impunitas) , ongestraftheid, straffeloosheid, het uitblijven
der straf.
impuur, lat. (vgl. puur), onrein, onzuiver. onkuiseh ; impuriteit, f. (inspu.
ritas), de onreinheid, onzuiverheid, onkuiseliheid ; impurist, m. nv lat., z. purist.
imputéren lat. (irnputãre) , toereke
nen, wijten, de schuld geven, te last leg-.
gen , toeschrijven; imputabel , nw lat.,
toerekenbaar; imputabiliteit, f. toerekenbaarheid.; imputãtie, f. de toerekening
aanrckening, te last legging eener misdaad; de opheffing, vereffening van wederzijdsche vorderingen.
imputrescibel, nw lat. (vgl. putrescé
onverrotbaar, vrij van heden.
-ren),
in (waarvoor in zamentelhngen voor
1 i i ,' voor b, in en p im, voor n ir staat)
is 1) eene onscheidbare, lat. en roman. o n tkennende voo r lettergreep z. v. a.
het ned. on--, drukt gevolgelijk opheffing of gebrek, of doorgaans het tegendeel uit V. h. begrip des woords, waarvoor
liet geplaatst is; b. v. a d m i s s i b e I, inadmissibel; discreet , indiscreet;
liquide, illiquide; modest, im-

modest; possibel, irnpossibel; ra-
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tioneel, irrationeel enz. (Mogt men
derhalve een woord, met in, iL im of ir
beginnende , niet vinden , zoo late men
die voorlettergreep weg, zoeke het overblijvende woord te zijner plaatse en zette
voor zijne ned. vert. de lettergreep on); 2) een lat. en ital. voorzetsel, dat in 't algemeen in, over, op , aan, hij, tegen enz.
beteekent, b. v. illideren, imp ugne
ren, inciteren, inclineren, induceren enz. Gelicele zegswijzen met het
voorz. in, b. v. in agone zijn, in defectu,
in ditpio , in fidern , in omnem eventurn,
vindt men in den regel niet onder in,
maar onder liet eerste of tweede daarop

volgende woord.

inalliãbel fr. (vgl. alliéren) , onvereenigbaar ,, onvermengbaar ; inalliabiliteit, f. de onvereenbaarheid.
inalterábel, nw lat. (vgl. alteréren),

onveranderlijk; onverderfelijk ; inaltrabiliteit, f. de onveranderlijkkeid.
Inamoráto, n. it. de verliefde , min-

naar, vrijer.

inamovibel, nw lat. (vgl. asnovéren),
onafzetbaar, onherroepelijk ; inamovabi liteit, f. de onafzetbaarheid eens ambLenaars.
Inanimtie, I'. nw lat. (vgl. animeren),
onbezieldheid , levenloosheid ; geinani
meerd, onbezield, levenloos, onopgewekt,
Inaniteit , f. lat. (inanitas, v. inanis, e,

inabordâbel, fr. (vgl. ahordéren), on-

toegankelijk, on3enaakbaar b.v. eene kust.
in abrupto nececsitãtis , lat. , in de
uiterste noodzakelijkheid.
in abstracto, z. oud. nbstraheren.
inacceptãbel, nw lat. (vgl. acceptéren),

ledig , ijdel) , ijdelheid,nietigheid ; inanitie , f. nw lat., eig. de lediging ; de
kraehteloosheid, uitputting, afgematheid;
Theol., de toestand der vernedering van
Christus.
in antece'ssum, lat., op afkorting, als

onaarineembaar, onaannemelijk.

voorschot.

inaccessibel, lat. (vgl. acces enz.), ontoegankelijk.
inacconimodbel, nw lat. (vgl. accommoderen), niet bij te leggen, onvereffen
-bar.
inaccordãbel, fr. (vgl. accord, enz.) on-

inappellbel, nw lat. (vgl. appelleren
enz.). tot beroep op eene hoogere regtBank niet gewigtig genoeg, niet bevoegd.
Inappeténtie , L nw lat. , het gebrek
aan eetlust, de afkeer.
inapp1icbe1 , nw lat. (vgl. applicé ren), niet aanwendbaar, outoepasselijk;
inapplictie, f. de nalatigheid, traagheid,

vereenigbaar.
inaccuraat

nw. lat. (vgl. accuraat),

onnaauwkeurig , slordig.
mactie of inactiviteit, F. nw lat. (vgl.
actie, enz.), de onwerkzaamheid, onbe
drjvigheid, rust, traagheid, werkeloosheid;
inactief, onwerkzaam, ledig, in rust.
inadeequaat , nw lat. , ongelijk , niet
passend.

inadmissibel , nw lat. (vgl. admitteren),
onaannemelijk, niet ontvankelijk, niet toe
te laten.
Inadverténtie, f. nw lat. (v. advert re,
been rigten, inz. den geest, opmerken),
de onachtzaamlieid, achteloosheid , nalatigheid, zorgeloosheid, het verzien.
inaiquaal, lat. (vgl. oequaal), ongelijk,
onderscheiden , oneffen ; inaqua1iteit, f.
de ongelijkheid.
ina,stimãbel , lat. (vgl. aistiméren
enz.) , onsehatbaar ; inaistimabiliteit, f.

de ouschatbaarheid.
in aete'rnum, lat., voor eeuwig, in eeu-

wigheid.

Inaffectãtie, f. nw lat. (vgl. affectéren
enz.), ongedwongenlieid.
in agône , z. ond. agonie.
in albis, lat. (vgl. album), eig. , in witte
bladeren, oningebonden (v. boeken); ook
de bijnaam van den 2en zondag na paschen;
quasimodogeniti of witte zondag,
wegens de witte altaar- en priestergewaden.
inalienãbel , nw lat. , (vgl. alineren
enz.), onvervreemdbaar ; inalienabiliteit,
f. onvervreemdbaarheid.

het verzuim.
inappretibel, nw lat. (vgl. appretie
of fr. inappreciable, onsehatbaar.-ren),
in armis, lat. (vgl. arma) , onder de
wapens, gewapend.
inarticulé , fr. ongearticuleerd , niet
geleed ; onduidelijk , onverstaanbaar uitgesproken.
inattént, lat. (vgl. attenderen enz),
onoplettend onaclitzaam, nalatig, ingelast; inatténtie, f. de onoplettendheid.
inauguréren lat. (inauçjurare, eig.
met inachtneming der auguriën, z. a.
inwijden) , plegtig iriwijden , instellen,
bevestigen ; inauguraal-geschrift, -dissertãtie, -disputtie , f. een inwijdings geschrift , geleerde verhandeling . welke
op hooge scholen diegene moet schrijven,
die eenen graad wil verkrijgen ; inaugurãtie, f. de inwijding, )legtige bevestiging in eene waardigheid.
in barbam, lat. eig. in den brand, d. i.
in 't gezigt (iets zeggen, enz.)

in bianco, z. blanc; in bona pace, z. pax.
in bonis, lat. (vgl. bona), in vermo-

gen, bij kas, gegoed.
in brevi, lat. (vgl. brevis), in korten
iijd, binnen kort, eerstdaags.
Inca rn. titel der oude koningen van
Peru en der prinsen van den bloede, eer
de Spanjaarden dat land veroverden.
in calculo, lat. (vgl. calculus), in de
berekening, in getal.

I CALCULABEL.

Í CIsIEs

vncalculábel, nw lat. , onberekenbaar.
in ámeréren , nw lat. (vgl. camera),
inkameren, hijtrekken, met de pauselijke
kamergoederen vereenigen; incamerátie,
f. de intrekking, inlijving van een goed
met de pauselijke kamergoederen.

in caute, lat. (vgl. caute), onbehoedzaam, nalatig.
Incendium , n. lat., brand •, oneig. de
vlam des oproers; incendiarius, m. een
brandstichter ; oproermaker ; incenséren,
it. (incensdre), berooken met wierook, bewierooken; geincenseerd, bewierookt.
Incentief, n. lat., een prikkelend of

incaminéren of 1. incamminéren, it.

(incammindre, v. cainmino -- fr. chemin,
weg, gang), aan den gang maken , aanleggen, op touw zetten ; incamminátie, f.
de inleiding, aanlegging.
Incandescéntie, f. nw lat. (v. h. lat.
incandescére, ontgloeijen), het witgloeijen, de witgloeijendheid.
incantéren , lat. (incantáre, cig. toezingen), betooveren, bezweren; incantátie , f. de betoovering , het bezweringsformulier der toovenaars ; incantátor, m .

de toovenaar.
incapabel, fr. (incapable), onbekwaam,
ongeschikt, onnut; incápax, lat., ongeschikt , onvermogend ; incapaciteit , f.
nw lat., de onbekwaamheid enz.

in capita, z. ond. caput.
incarceréren, nw lat., (vgl. carter),
inkerkeren, opsluiten, gevangen zetten,
in hechtenis nemen; Chir., inklemmen
(v. breuken); incarcerátie, f, de inkerkering, opsluiting; Chir., de inklemming,
b. v. van eene breuk.
inc arnéren , n w lat. (v. taro , gen.
carnis, vleesch), met vleesch bekleeden ;
tot vleesch maken; nieuw vleesch krijgen ; incarnantia, pl. Med., vleeschmakende middelen , die het groeijen v. h.
vleesch bevorderen; incarnadin, fr. (spr.
ingkarnadèng) , bleekrood ; incarnaat ,
vleeschkleurig, hoogrozerood, bij de ver
hoogrood (niet vleeschkleurig); in--wers
carnaat, n. Piet., de kleuring v. h. vleesch,
de vleeschtoon; incarnatie, f. de vleeschwording, menschwording van Christus, de
aanneming van een menschelijk ligchaam ;
incarnatief,, Med. , vleeschverwekkend ,
vleeschirmakend.
Incartáden, pl. fr., beleedigende, moed
streken.
-wilge
in cas, z. v. a. in casu (z. a.).
incasseren, it. (incassdre, v. cassa, kas,
insluiting enz.) 1) in een raam zetten, omlijsten ; 2) geld ontvangen, innen; incasso,
n. Mere., de inning van gereed geld.
incastelléren, it. (vgl. castel), bevestigen, omwallen.
in casu, lat, (vgl. casus), Jur., in geval ; in casein casus , eig. in geval van
het geval ; d. i. in geval van het plaats
grijpen van zekere voorbedachte otnstandigheden ; in casum contraventiónis, z.

til

aanzettend middel.
Incerátie, f. nw lat. (v. inceráre, met
was [cera] bestrijken), het ; overtrekken
met was , de vermenging met was ; ook
de vermenging eener drooge stof met
eene vloeistof tot aan de digtheid van was.
incessamment,,fr. (spr. engsessamang),

onophoudelijk; zonder verwijl, dadelijk.
Incéstus, m. lat. (v. castus, rein, kuisch),
de bloedschande, de vleeschelijke gemeenschap met zoodanige bloedverwanten, met
welke het huwelijk wegens den graad der
maagschap verboden is; incestueus,bloedschendig.
Inch, n. eng. (spr. intsj ; angels. indsa,
ice, V. h. lat. uncia), een gewigt ' = 1 2
pond trooisch of 0,0311 ned. pond, een
duim, = TZ eng. voet of 0,0254 ned. el.
inchoatief, lat. (v. inc/ware, aanvangen), aanvangend, inleidend; verba inchoativa, z. verbum •,- inchoative, f. nw
lat., de inleiding, liet begin.
incidént, of als adverb. incidenter,
lat. (v. incádere, invallen, opvallen enz.) ^
toevallig, bij gelegenheid; incident, n. of
incidéntie, f het voorval, toeval. de bij
zaak ; de invalling , aanraking;-komend
incidentiehoek, Geom., Opt., de invalshock, in tegenst. v. reflexiehoek (z. a.);

inc/tilt in Scyllam qui vult vitáre Charybdim, lat. sprw., wie de Charybdis wil
vermijden valt in de Scylla, d. i. van
kwaad tot erger komen , uit den regen
in den drop; incidentéren, bijzaken inmengen, zwarigheden maken ; incidentarius, m. een zwarigheidmaker, de regtsvertrag,er; incidentiën (fr. meiden:) pl.
tusschengevallen , tusschenhandelingen ,

bijkomende zaken.

incidentia, of incidentiën, pl. lat. (van
incidëre , insnijden, verdeelen ; vgl. incisie), Med., insnijdende middelen, geneesmiddelen , tot vloeibaarmaking van

verdikte vochten.
incineréren, nw lat. (v. einis, gen.
cinéris, asch), Chem., tot astb verbran-

in casuin succumbentiae, z.

den ; incinerãtie, f. de verbranding tcit,
asch, ook het bestrooijen met astb als
teeken van rouw of boetedoening.
incipiéren, lat. (incil)ére), aanvangen;
incipiént, m. een aanvanger, beginnaar,
leerling ; incipiomniet , m. nw lat. de
eeuwige beginner, de alles- en nietsdoener.

ond . succumberen.
in causa , lat. Jur. , in de regtszaak

in circa, lat., ongeveer, omtrent.
Incisie, f lat. (inczs o, v. incidére),

contraventie ; in casum necessitütis , z.
necessiteit ;

(z. causa).

de insnijding, snede; incisief, nw lat.,
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insnijdend , allengs invretend, bijtend,
verdeelend, verdunnend; incsorium', n.
het mes tot ljkopeningen , ontleedmes;
ook de tafel tot bet ontleden: incTsum,
n. lat., eene insnede; inschuifsel, bisschenzetsel ; incisuur, f. (lat. incisi2ra),
eene gemaakte insnede ; Med., uitholling
aan den beenderrand of aan kraakbeenige

incoërcibiltën , pl. Phys. , onopsluitbrn
ligchamen b. v. lichtstof, warmtestof,
ncogitántie, f. lat. (incoitantia), onbedachtzaarriheid, onbezonnenheid, zorgeloosheid; incogitta, toevallen voorvallen,
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deelen.
iucitéren , lat. (incitãre, aanzetten,
aandrijven, opwekken, aansporen, prikkelen., aanmoedigen, aanvuren ; opruijen ; incitãbel, nw lat. opwekbaar, prikkelbaar,
kitte!oorig incitabi li teit , fr. prikkelhaar
heid der levenswerkzaamheid; incitnmént, n. lat. (incitaménturn), de prikkel, het opwekkend middel: incitanti'a,
Pl. Med., opwekkende middelen, die de
levenswerkzaamheid verhoogen ; incitãtie,
f. aanzetting, aansporing, prikkeling; op-

ruijing.
incivicl, lat. (vgl. civiel), onbeleefd,

onhoffelijk, grof, lomp, ruw, onaardig, onhevallig ; ineiviliteit, f. de onbeleefdheid
enz., het boerseh gedrag; incivismus, n.
nw lat., gebrek aan burgerzin, burgerdeugd e onburgerlijkheid.

inclaVéren, Z. enclavéren.
mcle, n. eng. (spr. inki), Mere., ongebleekt , grof garen , garenband , wollenband.
Incléineiitie, f lat. (vgl. clementie),
ongenade , onvriendelijkheid , hardheid
ruwheid, gestrengheid.
inelinéren, lat. (inclinäre), eene neiging tot iets hebben , tot iets genegen
zijn ; neigen, overhellen; inclinánten, Pl.,
aanhangers van eene partij, inz. geloofssecie; inciinãtie, f. de neiging, helling,
ook de hellingshoek, b. v. der magneetnaald; de geneigdheid, liefde; het geliefde voorwerp de geliefde; inclinatorum , n. nw lat., een werktuig om de
helling van rio magneetnaald te bepalen;
incliner, m. eng (spr. inklainer), een
zich naar het zuiden neigende zonnewijzer.
includéren, lat. (includre), insluiten,
omgeven, in zich bevatten; inclüsie, f. de
insluiting het zaamgevatte; inciusio unus
non statim est excluszo alterius, lat., de
insluiting V. het eene brengt niet steeds de
uitsluiting v. h. andere mede; inclusive of
inclusief nw lat., met insluiting, ingesloten, mede gerekend; het tegengest. v. c x dus ie f; inclüsum, n. lat., het ingeslotc ne, nevensgaande, bij of inliggende.
in ccena Dornnii, lat., de naam cener
pauselijke hulle, die den banbliksen uitschiet op allen, die de r. k. kerk iuiet aankleven; zoo geliecten naar de beginoorden:
in het avondmaal des Heeren.
incoërcibel , uw lat. (vgl. coërceren),
ontembaar , onbedwingbaar, onhoudbaar,
niet op te sluiten, niet zamen te drukken;

waaraan niemand gedacht heeft,
incognito, it. (pr. ienlcónjito), onbekend , heimoljk ., onder vreemden naam;
ook we l naamverhergenci; i nc o gn ito, fl. als
subst. de onbekendheid , de naams- of
standverberging; ook de naamssluijer.
irtcoherrérit, ow lat. (vgl. eohreren),
onzamenhangend, los, niet behoorlijk ver,

bonden; incohieréntie, f. gebrek aan zamenhang , onverbonderiheid , eene zaak
zonder zarnenhang, verwarde zaak.
Incolaat, n , of incolaatregt, lat. (v

ineöla, inwoner). z. v. a. indigenaat.
Incolumiteit, f. (lat. iii.colnmita), de
volkomen gezondheid welstand , onverzeerdlieid, welI)ewaardheid.
incombustibel, uw lat. (vgl. combure-

ren enz.), onverbrandbaar.
incomestibel, nw

lat. (vgl. comestibel),

niet eetbaar.
ineomn,ensurãbel, nw lat. (vgl. com
mensurabel), onderling onmeetbaar, geenc
gemeene maat hebbende; incommensura
biliteit, f. de onderlinge onmeetbaarheid.
incommiscIbel, lat. (vgl. commiscéren),
onvermengbaar.
ineommóde, lat. incommJclus, a, urn;
vgl. commode ond. eornrnothtrn), ongemakkelijk, lastig, bezwaarlijk, ondragelijk; incommdum, n. het nadeel, bezwaar; incommoditeit , f. de ongemakkelijkheid ,
ongelegenheid , last , overlast, het onge
mak; incommodéren, lastig zijn of vallen,
plagen, hinderen , verontrusten; zich incommoderen, zich bemoeijen, zich moeite
of ongelegenheid aandoen.
in commni, lat., in gemeenschap, gemeenschappelijk.
incommunicbei, nw lat. (vgl. conimunicéren enz.), onmededeel b aar, wat zich
niet laat mede deeleri; terog houdend, geheim, stug; incoinmunicabiliteit, F. de onmededeelbaarhei d'.
incominutãbel, lat. (vgl. coinmuteren);
onveranderlijk; incommutabi1iteit f. onveranderlijkheid , nietontzetbaarheid van
eene bezitting.
incomparãbel , lat. (vgl. compareren
L), onvergelijkbaar, onvergelijkelijk, voortreffelijk ; incomparabiliteit, f. onvergelijkbaarheid.
incompat i bel,

fr. (vgl. compatéren),
niet overeen te brengen, onvereenbaar; incompatibiliteit , f. dc onvereenbaarheid,
h. v. van twee bedieningen, ambten; nietovereenstemming v. karakters enz.
inco rn pensbel, nw lat. (vgl. compensé
onvergoedhaar.
-renz.),
incompetent, nw lat. (vgl. competeren
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enz.), obevoegd, ongeldig, onwettig; in
competentie, f. de onbevoegdheid; ongeldigheid; ontoerei k endheid, ongeschiktheid;
incompetent/a termini , ongeschiktheid
onoegzaarnheid, ondoelmatigheid van den
bepaalden tijd (b. V. in kerkelijke of geeste
lijke vacanttë).

inconsiderilbel, nw lat. (vgl. considere
enz.) , onbeduidend, ongewigtig, onbe--ren
langrijk; inconsideraat, lat., onbedachtzaam, onoverlegd, gedachteloos, onbezonilen; inconsiderãtie of 1. inconiiderántii,
f. (lat. inconsiderantia) , onbedachtzaam-

incomplaisant. fr.(spr. ngkongp1ézdng;
vgl. complaisant), ongedienstig, onwellevend; incomplaisance, f. (spr. —sdiigs'),

ongedienstigheid.
incompleet, lat. (vgl. compleet), onvoltallig; incomplete grootheden, Math.,

zulke, die uit geene bijzondere, door zamentelling, aftrekking enz. verbondene deden
bestaan en door een enkel teeken , b. v.
a x enz. aangeduid worden.
incoinpiex , nw lat. (z. complectéren
cnz), niet zamengesteld, enkelvoudig.
incornprehensthel , lat. (vgl. coinprehendéren cnz), onbegrijpelijk; incomprehensibiliteit, f onbegrijpelijkheid.
incompressibel, uw lat. (vgl. comprimeren), onzamenpersbaar , niet zamen te
drukken; incoinpressibiliteit, f. onzarnenpersbaarheid.
in conce'ntu , lat. Jur. , in zarnenstem

-ming,est.
inconceptibel, nw lat. (vgl. concipie-

ren), onbegrijpelijk.
inconciliãbel, nw lat. (vgl. concilieren),
onvereenigbaar, niet te verduienen, onver-

zoenbaar.
in concrëto, in een bepaald, 'werkelijk
geval, in de werkelijkheid, wezentlijkheid
( vgl. concreet en abstract).
Inconduite, f. fr. (spr. èngkongclwiet';
"if1. conduite), een onverstandig of onge
past gedrag, wangedrag.
inconféssus, in. lat. ( vgl. confessie enz.),
Jur., een niet-bekennende.
Inconfidénten, pl. nw lat. (vgl. confidénten, Jur., verdachte personen; inconfi
déntie -tribunaal, de regtbank ter kennis~
neming v. zulke personen.
inconfórm , nw lat. (vgl. conform), ongelijkvormig , niet overeenstemmend; inconformiteit, f. ongelijkvormigheid.
incongrue, incongruent, lat. (vgl. congrua enz.), niet overeenstemmend, ongepast, ongeschikt, onregelmatig, onvoeg
-

-

zaani; incongruentie of incongruiteit, f
de niet-overeenstemming , ongepastheid,
ongerijmdheid, onhebbelijkheid; fout, misslag (tegen de taal).
inconsequent, lat. (vgl. cnsequens enz.),
zich-zelven ongelijk, zich-zelven tegenspre
kend, ongelijk, ongeregeld, ongerijnsd, strijdig, wansluiteiid; inconsequentie, f. strijdigheid met eigen beginselen, gebrek aan
gelijkheid met zich -zelven, eigen tegenspraak, ongerijmdheid., ongelijkheid.
in conse'ssu, lat., in de zitting; in consessu senates, in de raadsvergadering.
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held enz.
inconsistént, nw lat. (vgl. consisteren

enz.), onbestendig, geen stand houdende;
onvereenbaar, onzamenhangend, zich weêr
sprekend ; inconsisténtie 9 f. onbestendigheid; onvereenhaarheid.
inconso1abl, lat. (vgl. consoléren), on-

troostbaar, troosteloos.
in constdnti,

lat., 01) staanden voet.

inconstitutioneel, nw lat. (vgl. consti-.
tueren enz.), tegen de grondwet of stants

regeling, ongrondwettig; inoonstitutionaliteit, f. ongrondwettigheid.
inconsîilte, lat. (vgl. consuleren enz.),

onbedachtzaam, onoverlegd.
in contánti, it. (vgl. compte enz.), in
gereed geld. in klinkende munt.
incontestãbel , nw lat. (vgl. contesteren) , ontcgenstrijdig , onwcdersprckclijk,

uitgemaakt.
in continénti, z. ond. contineren.
incontinent, lat. (vgl. contineren), on-

matig, niet onthoudzaam; incontinentie,
dc onmatigheid , het gemis der onthoudingsgave; Med., het onvermogen om cene
natuurlijke behoefte op te houden.
in continhio, lat , onafgebroken, in eens
door, zamenhangend.
in contrarlurn, lat., in tegendeel.
incontribuãbel, nw lat. (vgl. contribueren), niet schatpligtig, onbelastbaar; incontribuabititeit, 1. de onschatpligtigheid.
Incóntro , in. it.

(spr. ien—), ontmoe-

ting, voorval; Mere., de gunstige zamenloop
V. omstandigheden, de gelegenheid, L.
om waren aan den man te brengen enz.;
incontréren , aantreffen , zich schikken;
gelegenheid of middel vinden; rekeningen
vergelijken, tegen elkander houden, confronteren.
in contumaeIam, z. ond. contumax.

inconvenábel, ft., en inionveniént, lat.
( vgl. convenieren enz.), niet passend, ongeschikt, onbehoorlijk, ongelegen; moonveniéntie , £ ongelegenheid, onaannerne
lijkheid, zwarigheid, hinderpaal, ongemak,

nadeel.
inconvertibel, lat. (vgl. converteren),
onveranderlijk V.. gedaante; onbekeerlijk;
inconvertibiliteit, f. Theol., de onbekcerljkheid ; ook de eigenschap v. Christus,
dat geene zijner beide naturen met de andere verwisseld kan worden.
inconvincfbel, nw

lat. (vgl. convince-

ren), onovertuigbaar.
Incorporalia, P1

lat.

(v. corpus,

lig-

chaam ; corporãlis , ligchameljk), onligchainelijkhcdcn ,

afgetrokken begrippen
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incorporaliteit, f. de onligchamelijkheid,

de volraping v. eenen muur met kalk enz.;
liet inleggen met steen, marmer, staal enz.;
liet overtrekken met goud- of zilverblaad-

onstoffelijkheid.
in corpóre, lat. (vgl corpus), gezament
-lijk.

incorporéren, lat. (incorporlre), inlijven, ve* eenigen, in een geheel, in een gezelschap of genootschap opnemen toevoegen;
incorporatie, F. nw lat., de inlijving, ver
opname in een genootschap enz.,-enig,
de merischwording v. Chr.; incorporist, m.
een boekbinder.
incorréct, lat. (vgl. corrigeren enz.),
onjuist, onnaauwkeurig, gebrekkig; incorrectheid, f. gebrekkigheid, onnaauwkeurigheid; incorrigibel, nw lat., voor

Beene

verbetering vatbaar, onverbeterbaar, hopeloos; incorrigibiliteit 9 f. de onverbeterlijk -

heid.
incorrupt, lat. (vgl. corrumperen enz.),
onbedorven, onvervalscht, rein; incorruptibel , onverderfelijk , vrij voor bederf of
verrotting; onomkoopbaar; incorruptibiliteit, f. onverderfelijkheid ; onomkoopbaar
incorruptie, f. de onbedorvenheid. -heid;
incourant, f. (vgl. courant), niet Vangbaar of ongan c;baar (van waren en geld).
incrasséren, lat. incrassáre; vgl. crassus), verdikken, dik maken , b. v. het te
vloeibare bloed enz.; incrassantia, pl., ver digtings- of verdikkingsmiddelen van het
bloed en andere vochten; incrassátie, f. de
verdikking of verdigting.
incredibel , lat. (incredibi'lis , e ; vgl.
credo), ongelooflijk; incredibiliteit, f. ongelooflijkheid; incredulus, m. een ongeloovige; increduliteit, f. ongeloovigheid, hardgeloovigheid , het ongeloof , de twijfelzucht.
Increm.ént, z. ond. incresceren.
increpéren, lat. (increpure), laken,

verachten, misprijzen; increpátie, f. het berispen, schelden.
increscéren, lat. (increscére), inwassen,
aangroeijen, wassen, toenemen: increment,
n. de aanwas, wasdom, toeneming; Math.,
de verandering g die eene veranderlijke
grootheid ondergaat; de verschillen eener
opklimmende reeks.
incriminéren, lat. (v. crimen, z. a., cri
beschuldigen), van Bene misdaad-nir,
beschuldigen, als bestraffelijk aanzien.
incroyabel of incroyable, fr. (spr. eng
kroajábel; vgl. croyabel), ongelooflijk; als
subst. een incroyable, eig. een ongelooflijke; een modegek, modeheertje, pronkertje.
-

incrustéren, lat. (incrustáre, v. crusta;
z. a.), bekorsten, overkorsten, met eene

steenachtige korst overdekken, beleggen,

bekleeden; ook met mortel of gips volwerpen; incrustaat, n. een bekorst, overkorst
ligchaam uit het dieren- of plantenrijk, dat
met eerie steen- of kalkachtige korst overtrokken is; incrustatie of incrustéring, f.
cie overkorstinl , steen- of kalkbekleeding;

j es.
Incubatie, f. lat. (v. incubáre, ergens
liggen), het liggen, b. v. van een' zui eling
aan de moederborst; het zitten, b. v. van
eene hen op de eijeren, van daar ook het
broeden; in de oudheid de tempelslaap, d. i,
het gebruik om in eenen tempel of erne
grot te slapen, ten einde een orakel te ver
ziekte te genezen; het-wervnofa
ontwikkelingstijdperk eener ziekte; incubus, m. Bled., de nachtmerrie , nachtelijke
hartdrukking; incuben, pl., eene soort van
daemons , die , naar een volksgeloof , de
vrouwen in haren slaap bezwangeren ,
nachtduivels.

in culpa, z. culpa.
inculpábel, lat. (vgl. culpa enz.), niet
te beschuldigen , onschuldig , onbestrafbaar, onberispelijk; inculpáta tutéla, f. de
noodweer.

inculpéren, mid. lat. (inculpáre), beschuldigen, aanwrijven, te last leggen; inculpánt,. m. Jur., de beschuldiger, eischer;
inculpaat, m. de beschuldigde, beklaagde;
inculpátie, f. de beschuldiging, aanklagt.
inculquéren, lat. (inculcure, eig. intreden) , inprenten , inscherpen; inkloppen,
door slaag leeren.
incu.mbéren, lat. (incumbére) , zich op
iets toeleggen, al zijne zorg aan iels wijden, iets ter harte nerven; incuxnbéntie,
f. nw lat., de verpligtinv, plint.
Inconãbelen. pl. lat. (incunabula), eig.
de wieg; dc eerste beginselen eener zaak
inz. der boekdrukkunst, de oudste gedrukte
hoeken.
incurabel, nw lat. (vgl. cureren oud.
cura), ongeneeslijk, onheelbaar.

in curia, z. curia.
(sing. incuria, v. cura,
z. a.), nalatigheden, achteloosheden.
Incuriositeit, f. nw lat. (vgl. curieus),
onnieu«sgierigheid, onweetgierigheid.
Incursie, f. lat. (incurszo, v. incurrére,
inloopen, invallen), een vijandelijke inval,
strooptogt.
incurvéren, lat. (incurvare; vl;l. curve),
krommen, buigen; incurvátie, f: de krom
-ming;
, het buigen.
Incuriën, pl. lat.

indagéren , lat. (indagáre), nasporen,

uitvorschen ; indagátie, f. de opsporing,
uitvorsching.
indebite, lat. (vgl. debitum enz. ond.
debent), Jur. , niet schuldig ; onbevoegd;
indebitum , n. eene opbrengst, betaling,
dienst enz., die men uit dwaling heeft gedaan, zonder er toe verpligt te zijn; indebi.
ti condictio, z. condictio; indebzti solutio,
z. solutio n ond. solveren.
indecént, lat. (vgl. decent), onwelvoegelijk, onbetamelijk, ongepast, oneerbaar,„
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onkuisch ; indecéntie , f. onwelvoegelijkheid, onbetamelijkheid enz.
indechiffrable, fr. (spr. (ngdesjiefrdbl';
vgl. dechifreren), onontcijferbaar, onleesbaar, onverklaarbaar.
indeciznábel, nw lat., niet decimeerbaár,

de onbepaaldheid, besluiteloosheid, onzekerheid; indeterminátum, iets onbepaalds;

tiendvrij.

indecis, fr. (spr. éngdesí; y. h. nw lat.
indecisus; vgl. decideren), onbeslist, besluiteloos; res indecïsa, z. res; indecisie,
f. onbeslistheid , besluiteloosheid .
indeclinabel , lat. (vgl. declineren) ,

Gram. , onverbuigbaar ; onvatbaar voor
naamvalsveranderingen; indeclinabiliteit,

£ onverbuigbaarheid.
Indecorum, n . lat . (vgl. decorum), het
ongepaste, onvoegzame, de misslag tegen
den goeden toon der zamenleving.
in deféctu, lat., z. ond. defect; indefectibiliteit, f. Theol., het voortdurend bestaan, b. v. der kerk.
indefensibel, nw lat. (vgl. defenderen),
niet te verdedigen, onhoudbaar; indefénsus, lat. Jur., onverdedigd, hulpe loos.
indefanibel, nw lat. (vgl. definieren), on-

bepaalbaar, onverklaar baar, raad selachtig;
indefiniet, als adverb. ook indefini te, lat.,
onbepaald, onduidelijk; onbeperkt.
indelebi'lis, onuitwischbaar , onuitdelgbaar; indelebilis character, m. de r. k.
priesterwijding.
indelicaat, nw lat . (vgl. delicaat), onkiesch, ruw, grof; indelicatesse, f. fr., onkiesch hcid, gebrek aan fijn gevoel.
indemniséren, fr. (indernniser), schade
stellen, vergoeden , vrij houden; in--los
demnisátie, f. schadeloosstelling, vergoeding; indemniteit, L lat. (indemnitas; v.
damnum, schade), de schadeloosheid, scha devergoeding.
indemonstrábel, lat. (vgl. demonstre-

ren), niet bewijsbaar.
in deo consilium., lat.. bij God is raad.
independent, nw lat. (vgl. dependeren);
onafhankelijk , ongebonden , zelfstandig,
vrij; independenten, pl., onafhankelijken
v.de bisschoppelijk-kerkelijke heerschappij,
Gene op het einde der 1.6de eeuw in Enge
ontstane protestantsche secte (presby--land
terianen, puriteinen , nonconformisten, ni

dissidenten,-velurs);chotndel.
die het gezag der synoden verwwerpen; strijders voor de noord -amerikaansche vrijheid;
independentismus, n. de zucht naar onafhankelijkheid; independéntie, f. onafhan-

kelijkheid, zelfstandigheid, vrijheid.
in deposito , lat. (vgl . deponeren
enz.), in bewaring.
indestructibel, nw

lat . (vgl. destrue-

ren) , onvernielbaar; indestructibiliteit,
f. on vernielbaar heid, onuitroeibaarlreid.
indeterminábel , lat. ( vgl. determineren). onbepaalbaar; indeteraninabiliteit,

f'. de onbepaalbaarheid; indeterminátie, f.
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geïndetermineerd , onbepaald , besluite-.
loos , weifelend ; indeterminismus , n.
Phil., de leer, volgens welke de wilshande-

lingen van den mensch door geene oorza ken en beweegredenen te bepalen zijn, of
de stelling van de onbeperkte wilsvrijheid
van den mensch ; indeterminist, m. een
aanhanger van die leer.
indevoot, lat. (vgl. devoot) , ongodsdienstig, oneerbiedig, laauw, koelzinnig;
indevótie, f. het gebrek aan godsdienstzin ; oneerbiedigheid, laauwheid.
Index , m. lat., eig. de wijzer ; de aan
bladwijzer van een boek ; het re--wijzer,
gister, de inhoudsopgave; ook de wijsvinger ; index lilfrórum proliibitórum , de
lijst der boeken, die door de r. k. kerk,
wegens daarin vervatte dwaalbegr ippen of
valsche leerstellingen, verboden zijn ; ook
kortweg « d e i n d e x» geheeten ; index li
of index expur--bróumexpgand
gatori^ s, de lijst van zulke schriften, die
na uitwerping of verandering van zekere
aanstootel-ijke plaatsen gelezen mogen
worden ; indiculus , in. een lijstje, klein
register, ook een schriftelijk bevel ; indicium, n. , pl. indicia of indiciën , aan

(symptomen); ver--wijznge,kt
denking wekkende omstandigheden, gronden tot vermoeden : indiceren, indique ren (lat. indicáre en indicére), aanwijzen , aanduiden, als kenteeken dienen;
aanzeggen, aankondigen ; toewijzen ; indicans, n. Med., eene aanwijzing; indicaat,
n. het aangewezene; indicatie, f. (v. in-

dicáre), de aanwijzing , de verdenkingsfrond; inz. het kenteeken eener ziekte, de
ziekte - aanwijzing ; indicatief, aanwijzend,
aanduidend ; indicativus of indicatief, in .
Gram., z. modus ; indicator, m. de strekspier van den wijsvinger ; indicatórisch,

aanwijzend, doende blijken; indictie, f.
(v. indicére), de aankondiging, beschrij-

ving of zamenvoeging van eene kerkvergadering ; de kerkelijke oproeping; ook
z. V. a. indictie -cirkel of romeinscheindictie, eene periode van 15 jaren, eene
jaartelling, tot welke het aanzeggen of
de i n d i c t i e van zekere opbrengsten of
hoofdgelden , aan de Romeinen onder
Constantijn den groote opgelegd, en die
driemalen in de 15 jaren moesten aan
worden , aanleiding gaf. Om-gezuivrd
de jaren na Chr. geboorte volgens indietiën te berekenen, moet men bij het jaartal 3 voegen en dan die som door 15 deelen, als wanneer de rest de indictie is;
zoo is b. v. voor het jaar 1846 de indictie
4 en er zijn sedert Chr. geboorte 123 in-

dictiën verloopen.
Indië , n. (gr. en lat. India, f., een groot
land in Z. Azië; waarschijnlijk zoo gehee-
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ten naar dc H i n d oc S liet aanzienlijk- sioegd, beleedigd; inz. onwaardig behanste, bij de Ouden bekende volk van dat deld; indigntie , f. de verontwaardiging,
werelddcel), in Indië aan deze en gene het misnoegen. verdriet.
zijde van dcii Ganges of in voor- en achhidigniteit f. lat. (indign'tas) , de
ter-Indië verdeeld, veelal Oost-Indië ge- onwaardigheid, onwelvoegelijkheid; eiian lieeten, ter onderscheiding v. West Indië delijkheid, nietswaardigheid, beleediging,
of de eilanden in den mexicaanschen zee- beschimping.
boezem, die men sedert de ontdekking van
Indgo. m. (oorspr. sp., v. h. lat. indiens, indisch), eene bekende schoone
Amerika zoo noemde, dewiji men aanvari
kelijk geloolde , dat het nieuwon tclektc blaauwe vervstof uit de bladeren v. onderland met indië zarnenhing; !ndiërs, in- scheidene soorten der anil- of indigoboorlingen van 0. indië, [undoes ; indisch, planten (indigofei-a) in 0. en W. Indië;
tot dat land of volk hehoorende enz.; in- roode indigo, z. cudheard indigotere,
disch vuur. Z. bengaaisch vu r ; India- f. eene indigo-plantage; ook de plaats,
nen, inboorlingers van W. Indië en in
Maar de indigo wordt toebereid.
itiinicr beteekenis de bevolking v. Âmeindirec t , of als adv. indirecte , ook
rika ; indiaansch , aan die amerikaanselic per indire'ctum, lat. (vgl, dirigeren cnz ),
olksstammen eigen enz. ; indianét, m. door omwegen, niet regttoe. middellijk,
eene zware manchesterstof; indiemse, £ fr. door eenen derde, op bedekte wijze,
( spr. éngdjénn)' , oost-indische katoenen slinksch ; indirecte belastingen, d. i.
stof; fijn katoen (chits); indienneur, m. middellijke, die niet regtstreeks den personen opgelegd, maar door middel van
ft. een katoenfabrikant.
indifferent lat. (vgl. differéren), niet
eenen op zekere waren enz. gelegden
onderscheiden , cenerlei , onverschillig; cijns geheven worden.
indiscernibel , nw lat. (vgl. discerné
ook : niet deelnemend, koudbloedig, laanw,
laauwgeloovig , indifferentismus , m. nw
-ren),itoderschiba,netwrmlat., de onverschilligheid , laauwgeloovig- baar, onbenierkbaar , niet bespeurbaar.
Indiscipline, £ nw lat. (vgl. discipliheid, koelheid inz. in gcloofszaken, godsne), het gebrek aan tucht, tuchteloosheid,
dienst -onverscliilligheid, ook z. v. a. mdeterininisflsUS ; indifferentist, m. een onteugelloosheid, onhandigheid, ongeregeldverschillige, ondeelnemende , laauwgeloo
heid; indisciplinãbel, onbestuurbaar, onvige ; indifferéntie (lat. indlifferentia) of handig, ontembaar, niet aan tucht, aan
orde te gewennen; geïndisciplineerd, zonindifférence, fr. (spr. èngdiferdngs'), f.
de onverschulligheid, ongevoeligheid, koel- der tucht, onbeteugeld, 3111., niet geoczinnigheid, laauwheid; indifferéntie-punt, fend, onbedreven.
indiscreet, lat. (vgl. discreet enz.),
II. Phys., het punt tusschen twee tegenoverçesteIde polen, vaar zij elkander we- onbescheiden, onvoorzigtig , onbezonnen,
derzijds te niet doen, b. v. magnetisch onbedachtzaam , praatziek , niet geheimi n d i ffer c II ti C-I) U fl t het tusschen den houdend, opdringend, onbeleefd; indis
noord- en zuidpool van eenen magneet crëtie, f. de onbescheidenheid enz., praatzucht, opdringendheid.
liggende punt.
indispensãbel, nw lat. (vgl. dispenlndigèna , m. p1. indigenee, lat., een
inboorling, inlander, oorspr. of eerst he- séren), onvermijdelijk, volstrekt noodza
woncr ; indigenaat of indigennat-regt of keljk.
mdiie , f. fr. (spr. éngdiez') , eene
incolaat, fl. het regt der inboorlingen,
het burgerregt, voorregt der ingezetenen. lengternaat in Smyrna van 6 Palm.
indisponibel, nw lat. (vgl. disponeren
indigent , lat. (indigens) , behoeftig,
enz.), onbeschikbaar, waarover men niet
nooddruftig, arm; indigéntie , f. (mdi
gentia), dc behoeftigheid, het gebrek, de kan beschikken, onvervreemdbaar; indis
poneren, misnoegd, wrevelig of boos ma
behoefte, armoede.
ken, vertoornen, in kwade luim brengen;
indigést, lat. (vgl. digereren) , onvertecid ; niet doordacht , niet uitgewerkt, geïndisponeerd , ongenegen, af keerig,
indigestihel, onverteerbaar ; indigéstie, onwillig, wrevelig, ontstemd, kwalijk gef. onverteerlijkheid, gebrek aan of zwak- mutst; onpasselijk, ongesteld; indisposItie , f. de ongeneigdheid, afkeerigheid,
heid van vertering, kwade maag.
indigitéren, lat. (indigitdre, v. dig'- kwaadluimigheid, verdrietigheid; onpasse
tus, vinger), aanwijzen, met den vinger lijkheid.
indisputãbel, nw lat. (vgl. disputeren),
aanduiden ; indigitatie, f. de aanduiding;
onbestrijdbaar, onbetwistbaar.
vingeraanwijzing, vingerwijs.
;

-

mndignéren ,

lat. (indrgndrr, d. 1. eig.

iets voor onwaardig of onbetamelijk lionden, daarover misnoegd zijn), verontwaardigen, ontevreden, boos, wrevelig maken;
geïndigneerd, verontwaardigd, boos, mis-

indissolübel , lat (vgl. dissolvéren),
onoplosbaar, onscheidbaar, op het naauwst
verbonden; indissolubiliteit, f. de onop
losbaarbeid , onafscheidelijkheid , onont
bindbaarheid.
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ind;stint , lat. (vgl. distingudren),
onduuidelijk, onbepaald, verward.
Individuum, individu, n., pl. individuën, lat. (vgl. divideren enz.), eig. een
ondeelbaar of onscheidbaar geheel ; een
enkel, afzonderlijk , op zich - zelven beschouwd wezen ; een persoon ; individueel , nw lat., afzonderlijk, op zich -zelven ;
eigen, eigenaardig, aan een enkel voor
eigen, slechts op één' persoon pas--werp
sende, persoonlijk ; individualiséren , op
een enkel, afzonderlijk voorwerp overdragen of als een op zich.-zelf staand iets
beschouwen en behandelen ; individuali-

leiding of verleiding tot iets; gevolgtrekkin ;, sluitrede, besluit v. h. bijzondere
tot het algemcene, d. i. de optelling van
bijzondere gevallen om eene stelling daar
te bewijzen ; per inductiónem een be -uit
wijs voeren of door inductie bewijzeni,
d. I. door eene reeks van voorbeelden of
daadzaken bewijzen.
in dulci jubïlo, lat., eig. in zoet vreugdgenot, als vrolijk Fransje (leven).
indulgéren, lat. (indulg re), toegeven,
verschoonen, laten doorgaan, door de vin
gers zien ; indulgént, toegevend, toegeef
lijk, verschoonend ; indulgéntie , - f. (indulgentr."a) , de toegevendheid, ' verschooning; zachtzinnigheid'; de strafontheffing,
aflaat; indult , m. een vergund uitstel
van betaling, respijt ; de pauselijke ver
zaak, die anders in den-gunitoe
regel niet geoorloofd is; een genadebrief;
vrijbrief - van de regering, v. een' bisschop;
inddlto, m. sp., eig. strafontheffing; verlof of bewilliging ; de tol van amerikaan
waren in Amerika.
-sche

-

satie of in dividualiséring

ook indivi-

duátie, f. de verenkeling, beschouwing
op zich-zelf• in 't bijzonder; beperking
tot een enkel wezen; individualiteit, t.
de gezament.lijke kenmerken , waardoor
een voorwerp zich van een ander derzelfle
soort onderscheidt; de eigenaardigheid,
bijzonderheid, persoonlijkheid; individuiteit, f. de eigen- aard, bijzonderheid; het
ik (de ik- heiei); indivisibel, ondeelbaar;
indivisibilia, pl. Math., ondeélbare groot
i. zulke, die in vergelijking-hedn,.
met andere als niets te achten zijn (in-

.

.

-

in duplo, z. duplum.

Indurátiè, f, nw lat. (v. induráre, harden; vgl. dur enz.), de verharding;- ver

-stokhcid,nbevarg.

finite parva of infinitésima), indivisi-

biliteit, f. de ondeelbaarheid, onafscheidelijkheid.
Indocchiatóra, f. it. (spr. iendokkiactoera) ; de oogenbetoovering , het booze
oog. de wonderkracht, die het bijgeloof
in Italic en elders aan den strak gevestigden blik op het aangestaarde voorwerp
toeschrijft.
indociel, lat. (vgl. c óoiel ond. doceren) , onleerzaam, traag van bevatting;
ongedwee ; indooiliteit, 1. de onleerzaamheid, stugheid.
indolént, nw lat. (v. dolére, pijn heb
pijnloos , onpijnlijk ; ongevoe--ben;ig.
lig, onverschillig, zorgeloos, gemakkelijk,
traag, slap; indoléntie, f. lat. (indolentïa),
pijnloosheid, onpijnlijkheid ; ongevoeligheid ,. onverschilligheid , zorgeloosheid,
storupzinnigheid , slaperigheid, slapheid,
traagheid.
in dorso en in tergo, lat. op den rug,
op de keerzijde (des wissels).
Indossánt, indosseren enz. , z. endosseren.

in dubio, lat. (z. dubium) , in twijfel,
in twijfelachtig geval.
indubitábel, lat. (vgl. dubiteren), ontwijfelbaar, zeker, uitgemaakt.
inducïae, pl. lat., eig. wapenstilstand;
Jur. , uitstel, termijn voor schulden, die
iemand zich niet te wijten heeft.
inducéren, lat. (inducére; eig. invoeren), verleiden, misleiden, overreden, bepraten ; gevolg trekken, afleiden, besluiten ; induotibel, nw lat., ligt te verleiden
of te misleiden; inductie, f, lat. , aan-

-

Industrie, f. fr. (v. - h. lat. i*dustrza),

-

de vlijt, bedrijvigheid, kunstbedrijvigheid,
nijverheid, werkzaamheid , kunstvlijt, in
den ruimsten zin alle gézamentli'ke pogingen om de massa der voorhanden rijk
te vermeerderen of, met andere-omen
woorden, om die te verdienen ; in enger beteekenis : de door technische bewerkingen
te weeg gebraste waarde -verhooging der
natuur P rod ucten , van daar b e d r ij f s- ,
hatidwerks-, fabrijks- industrie;
industrie-kantoor , n. eene stapelplaats
of een depot - van kunstvoortbrengselen,
vlijt ; ini
een kantoor- van nlandsehe
dustrie-school, eene bedrijfs- of hand werkschool ; werkschool •, industrie-syssteem, n. het staatshuishoudelijk-leerstelsel van den Schot Adam Smith, volgens
hetwelk vlijt, arbeid en spaarzaarnheicl
de eerste bronnen van alle aanwinst en
bezit van goederen , gevolgelijk ook de
laatste voorwaarde van volkswelvaart en
volksrijkdom zijn, en waaruit drie regt-matige belastingen, ni. die of grond, bedrijf en kapitalen voortvlocijen; vgl. m:ercantiel en physio'cratisch syst e e m ; chevalier d'industrie, rn. z. chevalier ond. cheval ; industrieus, (lat. industriósus, fr. industrieux), vlijtig, bedrijvig, ijvg , werkzaam , vindingrijk,
vernuftig werkzaam , geschikt; in kunst,
handwerk of bedrijf ervaren.
Ineditum , n. , pl. inedXta , lat. (vgl.
ederen), nog . niet of vroeger niet uitgegeven schriften, z. v.-a. aneedota.
inellábel, lat. (ineffabïlis, e, v. effdri,
,

d

-

-

,

-

IN EFFECTU.

INPA.RCTUS..

uitspreken) , onuitsprekelijk, onuitdrukbaa r.
in eféctu, lat. (vgl. effect), inderdaad,
werkelijk.
in of&ie, z. effigies.
inegaal, fr. (vgl. egaal), ongelijk; ver
inegaliteit, f. (fr. inegalité),-anderlijk;
ongelijkheid.
inelegant, lat. (vgl. elegant), onsierlijk, smakeloos , onbevallig , plomp ; inelegántie, f. de onsierlijkheid, smakeloosheid.
ineligibel, nw lat. (vgl. eligéren),
niet verkiesbaar.
inept, lat. (ineptus, a y um, d. i. eig.
ongepast), als adverb. ook inepte , ongerijmd, laf, smakeloos , plat ; inéptie , f.
(lat. ineptia) , pl. ineptiën, ongerijmdlieden, zotheden, fratsen.
iners, lat , traag, vadsig, ledig; inertie,
f. (inertia), traagheid, lediggang; onvermogen, zwakheid ; vis inertiae, z. ond. vis.
Inescátie , f. lat. (v. esca , lokspijs),
het verlokken en verleiden tot iets.
in esse , lat. (vgl. esse), in zijnen toestand als te 'voren ; in essentiáli, in 't wezentlijke, in de hoofdzaak.
inestimábel , fr., onschatbaar.
in eventum (vgl. eventus), in voorkomend geval.
inevidént, nw lat. (vgl. evident), onduidelijk, onverstaanbaar, niet klaarblijkelijk ; inevidéntie , f. de onduidelijkbeid, onoogenschijnlijkheid.
inevitabel, lat. (vgl. eviteren), onvermijdelijk, niet te ontgaan.
inexact, nw lat. (vgl. exact), onnaauwkeurig, nalatig; onjuist, gebrekkig, met
fouten; inexactitude, f. fr., de onnaauw
keurigheid.
in excessu, z. ond. excelleren.
inexcusábel, lat. (vgl. excuseren), onverschoonlijk , onverantwoordelijk, niet te
verontschuldigen.
inexigibel, nw lat. (vgl. exigeren), oneischbaar, onvorderbaar; inexigibiliteit, f.
de onafvorderbaarheid, onbereikbaarheid.
Inexisténtie, f. nw lat. (vgl. existeren),
het niet- bestaan, iiiet voorhanden zijn.
inexorábel, lat. (vgl. exoréren), onverbiddelijk.

inexpressibel, nw lat., of inexprimábel,
fr. (vgl. exprimeren), onuitsprekelijk, onbeschrijfelijk; onnoemelijk; inexpressibles,
Pl. eng. (spr. —pressibb'ls), de onuitsprekelijken, iron. voor de broek.
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in expénsas condeinneren, z. expensen.
Inexperiéntie, f. lat. (vgl. experiéntie ),

de onervarenheid; inexpértus, onervaren.
inexpiábel, lat. (vgl. expiéren), niet te
boeten. niet goed te maken, onvergoedbaar,
onverzoenbaar.
inexplicábel, lat. (vgl. expliceren), onverklaarbaar, onoplosbaar.
inexplorábel, nw lat. (val. exploreren),
onnavorschbaar, niet na te sporen.
inexponibel , nw lat. (vgl. exponeren
enz.), onverklaarbaar, niet uit te leggen of
over te zetten.

inexpugnabel, lat. (vgl. expugneren),

oninneembaar , onoverwinnelijk , onbedwingbaar.
inexstinguibel, lat. (vgl. extingueren),

onuitbluschbaar, onuitdelgbaar.
inexstirpábel , lat. (vgl. exstirperen),

onuitroeibaar.
in extenso, z. ond. extenderen.

in extrérnis (stil. momentis), lat., in de
laatste oogenblikken, op het uiterste, op
sterven.
inextricábel, lat. (v. extricáre, ontwar
onoplosbaar, onontwikkelbaar, niet te-ren),
ontwarren.
infaam, lat. (infámis; vgl. farna), ter
kwader faam staande, eerloos, schandelijk,
afschuwelijk, vuil, geschandvlekt; infamie,
f. (lat. infamia), de kwade naam. eerloos-heid, schande; laagheid, schandelijkheid,
schanddaad; smaadheid, laster, eerroof; infamia, nolátus, voor eerloos verklaard, eer.
loos gemaakt; infaméren (lat. infamare),
in kwaden naam brengen, eerloos maken,
onteeren , belasteren, smaden, schenden,
eerrooven; infamérend of infamánt, onteerend, eerroovend enz. ; infamátie , f. het
eerloosmaken, de beschimping, eerrooving,
schandvlek.
in faczem, lat., in 't aangezigt, onder de
oogen.
in facto, lat., inderdaad, werkelijk.
infallibel, nw lat., of infaillible, fr. (spr.
eng fa j ibl'; vgl. faillibel), onfeilbaar, onbedriegelijk, aan dwaling niet onderhevig,
onmisbaar ; infallibiliteit , f. onfeilbaar
zekerheid.
-heid,
Infant, m. sp. (infante, v. h. lat. infans,
kind), een koningszoon, koninklijke prins
(niet de troonsopvolger); infánte, f. eene
koningsdochter, koninkl. prinses in Spanje
en Portugal; infantagten, pl., de aldaar bestaande jaargelden voor koningskinderen ;
infantádo, m. het gebied, dat aan Benen infant of eeneinfante totliji'togtisaangewezen.
Infanterie, f. fr. (sp. en it. infantería,
uit het oudd. fandio, fendo, vuozfendo,
voetganger; vgl. fant, it. fante, knecht,
dienstbode, fr.fantassin, voetsoldaat; v. a.
van het lat. infans, een kind, voorts een
jong mensch, die dient?), voetvolk, soldaten te voet, het voetleger, de voetknechten;
infanterist, m. een soldaat te voet. voetsoldaat, voetknecht.
infanticida , lat., kinderinoorder, kindermoordster; infanticidlum, n. cie kindermoord.
Infáretus, m. lat., sing. en pl., verstoppingen in het onderlijf, verharding v. drekstoffen.
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hifatigãbel, lat. (vgl. fatigéren), onvermoeibaar, onvermoeid, onverdroten, rusteloos.
InFatuitie, 1. nw lat. (v. infatuare, gek,
uitzinnig maken, v. fatthts, dwaas onnoo
ze1), verdwaasdheid, zotte waan, beiagchelijke inbeelding, overdrevelie, zotte voorliefde tot iets; gemnfatueerd, dwaselijk voor
iets ingenomen, verzot, dol op iets.
in favarem, lat. Jur., ten gunste, ten

gevalle; in favörem prolis ofprolium, ten

beste der kinderen of nakomelingen.
infect, infectie, z. infcieren.
inferéren, lat. (infe'rre), inbrengen, bij-

dragen; opdragen, offeren; besluiten, gevol g trekken, afleiden.
inftri, pl. lat. (v. inférus, a, urn, van
onderen, beneden), eig. de benedensten,
laagstaanden; de onderaardsche of helsche
goden; de afgestorvenen in de onderwereld;
ad in firos, bij of naar de dooden in de
onderwereld, naar het schimmenrijk; infe
r e n, pl. (lat. inferthe), doodeno ffers, gelijk
die hij dc Ouden aan de onderaardsche godheden voor de zielen der gestorvenen gebragt werden ; inferïor , m. de onderge-

schikte, mindere; inferus testame'ntum,
n. het laatste testament; inferioriteit, f. de
mindere , ondergeschikte staat; de germgere waarde, slechtere gesteldheid; het achterstaan bij anderen; het tegengest. van

superioriteit.
infernaal, lat. (v. infe'rnus, a. urn, onderaardsch) , helsch , onderaardsch , duivelsch, afschuwelijk, snood, boosaardig.
infertiel, nw lat. (vgl. fertiel), onvruchtbaar, niet opleverend; infertiliteit, £ de
onvruchtbaarheid.
infestéren , ( lat. infestare) , vijandig
aanvallen, verwoesten, stroopen, uitpiunderen; verontrusten, plagen, lastig vallen,
kwellen, onveilig maken; infestãtie of infestering, f. de vijandelijke aanval, verontrusting; verwoesting, strooperij.
infeudéren, mid. lat. (vgl. feudum) , beleenen, verblijden; infeudtie, f. de beleefling.
infibuléren, lat.

(inflbulare; vgl. fibu-

la), ringen, toehechten, inringen; inu
fib
lãtie, f. Med. , het inringen der voorhuid, of
het kunstmatig vereenigen met eenen ring
of naad van die deden, welker vrijheid tot
het werk der voortteling noodig is (een
middel ter bewaring der kuischheid, reeds
hij de Ouden in gebruik).
inficiéren , lat. (inficre) of infécteren,
fr. (infecter), met stank vervullen; aanste
ken, besmetten, verpesten, vergiftigen met
eene ziektestof gemnficiëercl, geïnfecteerd
worden , door eene besmettelijke kwaal
-

aangetast, besmet worden; inficiëerbaar,
aanstekelijk, besmettelijk; inféct, aange
stoken, besmet, verpest, stinkend, rottend;
inféctie, f. de aanst.eking, besmetting.
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infideel, lat. (vgl. fideel ond.ftdes), on-

trouw, trouweloos; infideliteit, f. dc ontrouw , trouweloosheid ; het ongeloof; in
partibus infideliurn, in het gebied of het
land der ongeloovigen, d. i. der niet -kath,
christenen.
infidern, z. fides.
infigéren, lat. (infigre),

insteken, inhechten. inslaan; inprenten, indrukken.
infiltreren, nw lat. (vgl. filtrum enz.),
inzijgen; intrekken, indringen; zich uitstorten; infiltratie, f. de inzijging, intrekking
eener vloeistof Med., de uitstorting V. lympha, bloed, etter enz. in de zelfstandigheid
der organen.
Infmus, m. lat. (superl. v. infifrus, vgl.
inferi), de onderste, laagste, geringste.
infiniet, lat. (infinitus, a, urn, v. finire,
begrenzen, eindigen), oneindig, onbegrensd,
onophoudelijk; infinitum, n. het onbepaal
de, onbegrensde, oneindige; ad of in infiniturn, in het oneindige, onophoudelijk,
zonder einde; infiniteit, f. de onbegrensd
heid, oneindigheid; groote menigte, talloos beid; infinitesimaal-rekening of anal-sis
van het oneindige, de rekening of oplos
sing v. oneindig kleine grootheden; daartoe
behooren de differentiaal-, integraalen exponentiaal -rekening (z. a); iüfinitivus of infinitief, m. Grain., z. modus.
infirm, lat. (infIrmus, a, urn; vgl. ferm),
niet vast, krachteloos, zwak; infirmara
mid. lat., of infirmerie, fr. (spr. éngfiermerle), f. een kranken- of ziekenhuis, inz.
voor soldaten; een ziekenvertrek in kloosters, op schepen; de plaats voor kwijnende
planten in trekkassen; infirmarus, mid.
lat., infirmier, fr. (spr. ngfierrnjé), in. een
geestelijk ziekenoppasser, ziekenverpleger
in kloosters; infirméren, lat. (infirinare),
krachteloos maken, verzwakken, ongeldig
maken, b. v. een testament; infirmatief,
nw lat., ontkrachtend, ongeldig makend;
infirmiteit , f. lat. (infirrnitas) de krachteloosheid, zwakte, gebrekkelijkheid, het
onvermogen, gebrek.
Infitintie, f. lat. (infitiatI'o), Jur., het
loochenen, ontkennen voor het geregt.
in flagrante, z. flagrant.
inflamméren , lat. (infiarnrnare), ontvlammen, ontsteken, verhitten; tergen
verbitteren; inflammãbel, nw lat., brandbaar, ontbrandbaar, ontvlambaar; inflammabilën, Pl., brandbare stoffen, brandstof
inflammabiliteit, I'. de ontbrandbaarheid,
ontvlambaarheid; inflammãtie, f. lat., de
ontsteking, brand; inflamznatörisch,
lat., ontstekend, ontsteking veroorzakende,
met ontsteking verbonden ; eene inflam
matorische koorts, eene ontstekingskoorts.
Inflatie, f. lat. (inflatto), Med., de op.
blazing, opzetting v. h. lijf door winden.
inflectéren, lat. (inflect è rc; vgl. flecteren), buigen, ombuigen, vera ndere n ; i n t l e -
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xie, f. dc buiging of afwijking der lichtstralen v. hunnen regten weg; ook de buiging
of overgang der stem.
i n flexibel, lat. (vgl. flecteren enz.), onbuigzaam, onbuigbaar, onbewegelijk , onverzettelijk , hardnekkig , onverbiddelijk,
stij Fzinnig, halsstarrig; Gram.,, onverhuig baar, voor geene verbuiging vatbaar; milexmbmliteit, f de onbuigzaamheid; onverbiddelijkheid , stijfhoofdigheid, hardnekkigheid.
mnfimgéren. lat. (infligre), eig. aanslaan;
iemand iets toevoegen, aandoen eene straf
opleggen of voltrekken; inflictie, f. Jur., de
toekenning, toewijzing, oplegging van eene
straf; de votinisvoltrekking , strafvolvoe

ring.
in)7oresc è
beginnen te bloeijen), de schikking of
-re.
plaatsing der bloemen op de plant , de
hiflorescéntme, f. nw lat. (v.

bloernstand.

in florIbus, (vgl. fibs enz.), in bloei, in
welstand.
influéren, lat. influ?re), invloeijen, inwerken.,invloed hebben; mnfluentme, f. nw
lat., de invloed, inwerking; ook mnfluxus,
n., influénza, f. it. Med. (spr. ienfloemntsa),
eig, de invioedziekte, eene algemeen verspreide zinking- of vloeikoorts , landverkoudheid, in Frankrijk grippe, in Nederland gr iep geheete n; influenceren, invloed hebben, inwerken; inz. aanstoken;
over halen, omkoopen ; mnfluxme, f. lat., de
invloeijing; mncluxie-systeem of influxs
mus, fl. nw lat., de stelling, dat ziel en ligchaam eenen zoodanigen wederzijdsehen
invloed op elkander hebben, dat ieder deel
in het andere de veranderingen te weeg
brengt, die met zijne eigene overeenkomen.
infacandus, a, urn, lat., onvruchtbaar;
infacunditeit, £ onvruchtbaarheid.
in folio, z. oud. folium; in folie, z. fol
-

us.
inform, lat. (infórniis, e), ongevormd,
wanstaltig, wanvormig, gedrogtelijk; wanordelijk; informiteit, wanvorwigheid enz.
in formaprobdnte, z. form.
informéren . lat. (inforniare, d. i. eig.

vormen, eerie gedaante geven), onderrigten,
leeren; berigten, kennis geven; zich inf—,
berigt inwinnen, onderzoek doen; ad informándum, om te berigten; informaat of informativum, n. Jur., eene meening, een
oordeel, dat de eene regter voor zich van
den anderen inwint, ook het ingewonnen
berigt, bescheid; informatie, f. de onderrigting, het onderwijs; ook geregtel. onderzoek , navorsching , navraag; berigt, bescheid, getuigenis; informtor, m. een leeraar, huisleeraar, gouverneur.
in foro, z. forum.
Infortiãtum, n. lat. Jur., het 2de deel
der pandecten of digesten (z.a.).
Infortunum, fl. lat., en infortune, f. fr.

( spr. éngfortthtn'; vgl. Fortuna), een ongeluk, onheil; infortüna, f nw lat , bij dc
astrologen: een onheil voorspellende sterre
stand, inz. met betrekking tot de vijandige
planeten Mars en Saturnus, waarom dp eerste infortuna minor en de laatste infortuna major heet.
infra, lat., onder, beneden.
Infráctie, f. lat. (vgl. fractie), de breking, overtieding, kwetsing, schending, inbreuk, b. v. op een verdrag ; infractaire,
m. fr. . de overtreder, b. v. eener wet.
hsfralapsarus, m. lat. (v. infra, en
lapsus, val), Theol., aanhanger eener secte,

die beweert, dat God reeds voor Adams val
besloten had een zeker getal menschen te
verdoemen; liet tegengest. van superl apSa

rius.

lat. (v. h. lat.frangie.
breken), onbreekbaar; infrangibiliteit, f
onbreekbaarheid.
infrangibel, nw

in frauclem, z. ond.fraus.
infrequént. lat. (infr4iuens; vgl. frequent), niet menigvuldig, niet talrijk, wei-

nig bezocht, onbezocht, ledig, zonder of
niet weinig menschen; infrequéntie, f. de
oubezochtheid, ledigheid of gebrek aan bezoekers.
infringéren, lat. (infringre), breken,
b. v. een verbond, overtreden, krachteloos
maken, te niet doen.
InfuL f. lat. (infI1a), een witte wollen
voorhoofdhand als hoofdtooi der oud-rom.
priesters; de kath. abts- of bisschopsmuts,
een zinnebeeldig sieraad bij plegtige gelegenheden; infuléren, nw lat., den bisschopshoed verleenen , d. i. iemand tot
bisschop maken; geïnfuleerde abten, zulke, welken de paus het regt heeft verleend,
de bisschoppelijke eereteekens te dragen.
infundéren, lat. (infunclre, v. fundére,
gieten), ingieten, opgieten; infimnde, alje
kort. inf , giet op; inf. aq.ferv. q. s. 0! s.

q.,

= infilnde aqua fervidae quantum

sufficit of suffIcientem quantitatem, giet

er de toereikende hoeveelheid kokend water
op; infundibuulum, n. een trechter; infüsie,
f. lat. (infusto), de in- of opgieting, intap
ping; de bevochtiging; ook de goddelijke
ingeving; infusie-diertjes, kleine, voor liet
ongewapend oog onzigtbare diertjes in water of andere vloeistoffen enz.; infiisum,
het ingegotene , in- of opgietsel ; infuso
decoctum, n. nw lat., een opgietsel -afkooksd, wanneer van een geneesmiddel eerst
een opgietsel bereid, het overblijfsel algakookt en dat dan met het eerste vermengd

wordt; infusöriseh, door een in- of opgiet5e l ontstaan; infusorium, n. het gereedschap of werktuig ter in- of opgieting.
infungibel, nw lat. (vgl. fungeren oud.
functie), ondoenlijk; infungibélis res, cane
ondoenlijke zaak, iets ondoenbaars.
infuscéren, lat. (infuscdre, v. fuscus,
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nguinaa1 -breuk, f. (v. Ii. lat. inguen,
l. inguina, de schaamstreek, liezen), eene
riésbreuk.
inhabiel, lt. (v gl. habiel), ongeschikt,
-ren.
onbekwaam; inhabiliteit, l ongeschiktin futurum, z. futurum.
heid, onbekwaamheid; inhabilitas test lurn,
inganno, in. it. (spr. ieng/idnno) , het
de niet -ontvangbaarheid der getuigen.
bedrog; per ingannq, bedriegelijkerwijze.
inbabitbe1, lat. (vgl. hábiteren enz.),
yenére, z. genus.
onbewoonbaar.
ingeneréren lat. (ingeneräre; vgl. geinhabitéren, lat. (inhtallitäre), bewonen,
nereren), inpianten, inaarden; geïngene
inwonen; inhabitãtie, f. de inwoning, bereerd, ingeplant, aangeboren.
woning.
Ingenieur, m. fr. (spr. éngzjen—; oorinhieréren, lat. (inlzaerëre), aankleven,
spr. de vervaardiger der krijgswerktuigen, v. h. mid. lat. ingeniunz, sp. ingenio, aanhangen, eigen zijn, inwonen; Jur., voortoud-fr. engin, eng. engine, krijgsmachine varen, op iets staan, ergens bij blijven, volharden ; inhmrént , aanhangend, aankleen in 't algemeen ieder kunstig werktuig),
vend, ingelijfd; inhréntie, f. het aanhaneen vesting- of krijgsbouwkundige; ingeen, aankleven, de aanhangigheid, de vernieur van den waterstaat, een bouwkundig opzigter over wateren, dijken, bruggen. houding v. twee dingen, volgens welke het
eene slechts in en aan het andere gedacht
Ingenum, n. lat., de natuurlijke aanleg,
wordt, eene toevallige eigenschap; Jur., de
het aangeboren vermogen, natuurlijk verstand, een gezonde kop enz., vgl. genie; volharding, het aanhouden.
inhaléren , lat. (in/zalãre), inademen;
inçjenÈum acütum, een scherpzinnig verstand; i. divnum, een voortreffelijk ver- inhalâtie, f. de inademing. inzuiging.
inhibéren, lat. (initibere), in- of terug
stand; i. praecox, een vroegrijp verstand;
i. stupdum, een domkop; i. taiduin, een houden, verhinderen, stuiten ; verbieden;
langzaam, traag verstaid; ingenieus (lat. inhibitie, I'. het regterlijk verbod om met
eene zaak voort te gaan; inhibitorhim, n.
ingeniösus, a, urn, fr. ingenleux), zinrijk,
scherpzinnig, geestig, vernuftig , vinding- of inhibitoriãles, pl. nw lat., een geregtelijke verbodsbrief.
rijk; kunstig uitgedacht, kunstrijk.
in hoc casu of in hoc passu, lat., voor
ingenu, fr. (spr. engzjenü; v. h. lat. ingenuus, a, urn), open, rond, trouwhartig, dit geval, in dit geval.
in /ionörern, z. oud. honor; in /ionorein
opregt, eerlijk, vrijmoedig, onbewimpeld,
onbevangen; ingenuiteit, f. lat. (ingenul- judicii, z. ond.judicium ,
inhospitaal, lat. (vgl. hospe3 enz.), ontas) , de openhartigheid, vrijmoedigheid,
herbergzaam, ongastvrij; inhospitaliteit,
opregtheid, rondborstigheid.
ingeréren , lat. (ingerére) , inbrengen, L de origastvrjheid.
inhumaan, lat. (vgl. humaan), onmen
indoen, invoeren; zich ing—, zich in iets
mengen, zich onbevoegd met iets inlaten; schelijk, gevoelloos, wreed, h ad, onharniartig; onbeschaafd, onvriendelijk; inhu ingésta, pl., de ingebragte levensmiddelen;
ingestie, f. de inbrenging v. voedsel enz. maniteit, f. de onnienschelijkheid, wreedheid enz.
door den mond in het ligchaam.
Inhumtie, f. uw lat. (v. initurnãre, beingraat, lat. (ingrãtus, a, urn), fl. ingrat (spr. eng/nd), ondankbaar; ingratitu- aarden), de beaarding. begraving.
in 1iypot/zsi, z. hypothesis.
tude, £ fr, de ondankbaarheid, ondank.
Inigieten Pl., Z. V. a. jesuiten, z. a. (v.
in gratiarn, lat., ten gevalle, ter gunste.
InIgo, lat. Ennicus, bijnaam v. Loyola).
Ingredens, ii. lat. (eig. het ingaande, v.
inirnitãbel, lat. (vgl. imiteren), onnaingrdi, ingaan) , ingrediént, f. nw lat.,
het bestanddeel, zamenstellend deel, toe- volgbaar.
in infinitum, z. inliniet; in instdnte,
voegsel, inmengsel ; ingréssie, f. lat. (ingre'ssus, m.) ingang, toegang, intrede; bij- oud. instanter; in intgrumn restitueren 5 z.
oud. integra res; in ipso termito, z. ond.
val, gunstige opname.
terminus.
ingrosséren, mid. lat. (ingrossare, rig.
inique, fr. (spr. inielr'; v. h lat. in en
tot een geheel ofl.igchaatn vereenigen ; vgl.
gros), inschrijven, in het grondpanden- of aeqne, vgl. aequa enz.), onbillijk, onregthypothekenboek brengen : ingrossãtor, m. vaardig, slinksch ; iniquiteit, I. (lat. iniquitas; vgl. aequiteit) , de onbillijkheid,
die dit verrigt, de pandhoekhouder; inongeregtigheid, hardheid.
grossarhis of ingrossãtus , m. een ingeInitIum, n. lat. (v. mire, rig. ingaan),
schreven schuldeischer op pand; ingrossãtie, f de inschrijving in het pandenboek; de ingang, aanvang, het begin; ab init/o,
van het begin af; ab initzó nulluin, seinper
inn rossatie-document, n. het bewijs der
nullam, van niets komt niets; initia, pl.,
gedane inschrijving.
in grosso, it. Mere., in het gros, in 't l)eginselen , aanvangsgronden ; initiaal
aanvangend 9 beginnend; initiaalletters of
groot.

donkerbruin, zwartachtig) , zwart maken,
verdonkeren.
Infusie, infusum enz., z. ond. infunde
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initialen, pl., de groote letter aan het begin v. eenwoord; initiéren (lat. initiäre),
inleiden, opnemen, inwijden; de eerste gronden bijbrengen; initiãtie, f. inwijding; mitiative, f. nw lat., de inleiding, opening,
het legt tot voordragt hij beraadslaging over
een voorwerp.

tegen den regel, strijdig met de natuur,

injiciéren,

lat. (injicre),inwerpen, in-

brengen ; Med.. inspuiten; injéctie, f. de
inwerping ; Med., de inspuiting , ook uit-

spuitiiig.

innotescéren. lat. (innotescre, v. notus,
bekend) , bekend worden , aan den dag
komen.
innovéren, lat. (innovãre ; vgl. novum),
vernieuwen , ni e uwigheden invoeren wat
nieuws voor den dag brengen ; innovtie , f. de nieuwi8heid, verandering.

in nuce, z. ond. flux.
innuéren lat. (innure), wenken, toe-

wenken, aanwijzen.

injungéren, lat. (injung è re, eig.

in- of

aanvoegen), inscherpen, aanbevelen, opleggen, ten )ligt maken, voorschrijven; injunctie, f. of injünctum, m. het geregtelijk
Level, de inseherping, het voorschrift.
hjürie , f. lat. (injuria, v. jus, gen.
juris, het regt), eig. in 't alg. onregt,
onbillijkheid, regtsverkrachting ; gew. eerkwetsing, eeikrenking, beschimping, hoon,
smaad , grove beleediging , schimp-, of
scheldwoord; injurie -proces of proces van
injurie n. eene aanklagt , een regtsgeding
wegens hoon, cerroof; injuriéren (lat. injuriãi-i), iemands eer aantasten , hem beschimpen, smaden, honen, schelden ; hem
onregt aandoen, benadeelen ; Injuriánt, m.
een eerroover, eerschender, lasteraar ; inju
rïaat, m. . een gehoonde, belcedigde. verongelijkte ; injurieus (lat. injuriösus, a,
um), eerroovend , lasterlijk , smadelijk;
injuriãce, op eerroovende, honende wijs.
injuste , fr. (spr. éngzjaust'), onregt
-vardig,onbljk.
Ink , n. eene japansche lengtemaat van

innumerãbel, lat. (vgl. numerus enz.),
ontelbaar ; innumerabilitejt . f. ontel

baarheid.
Inriûpta , f. lat. (vgl. nupta), eene ongehuwde; innûptus, m, een ongehuwde,

vrij gezel.
Kno , ook Leucotha , f. gr. Myth., de
dochter v. Cadmus en Har m onia, die, nadat haar man Athamas in waanzin haren oudsten zoon Learchus omgebragt,
en zij zich met baren jongsten zoon Melicertes in zee gestort had, door Jupiter
in eene zeegodin werd veranderd.
Inobediéntie en inobsequéntie, f. nw
lat. (vgl. obedientie enz.), de ongehoorzaamheid, onvolgzaamheid.
inobligaat , uw lat. (vgl. obligaat),

onverpligt, onverbonden.
Inobservántie, f. lat. (vgl. observeren

enz.), het niet in acht nemen, niet nakomen, de onachtzaamheid , zorgelo
o
sheid,
onverschilligheid.

in octavo, z. octaaf en formaat.
inoculeren , lat.

inklaren, z. klaren ; inkwartieren, z.
quartier.

(inoculãri . v. ocülus, oog, knop), inenten, kunstmatig de
kinderpokken mede deden ; inoculatie
1'. de inenting.

in limine promotiönis , lat. , op den
drempel der bevordering, d.i. die zeer nabij.
in loco , z. ond. locus; in nzandãtis,
z. mandaat ; in manu , z. ond. manus;
in margine , z. margo ; in medio, z. me-

enz.), niet beleedigend , onaanstooteljk.
inofficieus , lat. (vgl. officium enz.),
onbehoorlijk, onpligtmatig , wederregtelijk, ook ongedienstig , ondienstvaaidig.
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dIum; in mora, z. mora.
innascibel , nw lat. (v.

nasci, geboren

worden), Theol. , wat niet geboren kan
worden , onteelbaar ; innascibiliteit , f.
dc ongeborenheid, de eigenschap v. niet
geteeld te zijn, die den Vader en den H.
Geest wordt toegekend.
in nalüra en in naturalibus, z. natuur;
in nexu, z. nexus.
innocent. lat. (innócens, v. nocëre,
benadeelen ), onschuldig , eenvoudig, onnoozel ; innocenteménte , it. (spr. ienotsjentenzénte), lVluz.,op ongekutistelde, natuurlijke wijze ; innocéntie , lat. innocentia), fr. innocence (spr. ienosdns') f.
de onschuld , eenvoudigheid ; Innocentus , m. nw lat. mansii. : de onsehuldige.
in nornine, z. nomen.
innominãbel , lat. (vgl. nomineren
onder nomen), onnoembaar, onnoemelijk.
innormaal, nw lat. (vgl. norm enz.),
,

inoffensief, nw lat. (vgl. offenderen

in omnem eventum, z. eventus.
in (of de) omnibus aliquid, in (of de)
toto nihil, lat., in of van alles iets, van het
geheel niets (nl. goed weten of doen).

in omni scibili enz., z. scibile.
pl. lat., onverwachte gebeur-

inopinãta,

tenissen, toevallen.

in optima forma, z. forma; in ordiin oriçji-

nem redigeren , z. redigeren;

nãli, z. originaal.
lnosculãtie , f. nw lat. (v. oscIlum,
verkiw. v. os mond), Anat., de ineenvocging, inmonding der vaten.
inpace, enz., z. pax enz.
in praesenti casu, in het tegenwoordig

geval.
in praxi enz., z. ond. practijk enz.

in puns naturalibus , z. ond. natura.
inquiet, fr. (spr. ingki-e; van het lat.
inquiëtus), onrustig, angstig, bekommerd;
inquietéren (lat. inquietãre , verontrus

1QU1LINUS.

INSINUEREN.

ten; inqUiettie fi inquietude, f. ver-

sensible (spr. èngsangsIebl'), ongevoelig,

ontrustilig.

gevoelloos; onmerkbaar, allengs, langzamerhand ; insensibiliteit, lat., of insensibilité, fr. (spr. ngsangsibilité), ongevoeligheid; onmerkbaarheid.
inseparabel, lat. (vgl. separeren), onscheidbaar, onafscheidelijk; inseparables,
pl. fr. (spr. èngseparabl'), N. II. , naam
eener kleine, zeer gezellige soort van papagaaijen in 0. Indië, de onafscheidelijken,

Inquilinus, m. lat., een huurder; t'huis
legger.
inquir€ren , lat. (inqufr?ie) , riavor-

sclien , onderzoeken; geregtelijk afvragen,
verhooren ; inquirént , m de afvrager,
geregtelijke ondervraer; inquisitie,
een geregtelijk , inz. lijfstraffelijk onderzoek of verhoor wegens eene gepleegde
misdaad; geloofsonderzoek; het voormalig
kettergerigt in Spanje, vgl. auto da Le;
inquisiteur, fl1. de ondervrager of regter;
inz. de geloofs- of ketterregter; inquisitörisch , lijfstraffelijk verhoorend.
Inrãmo, fl1. (eig. lat. in rarno. aan den
tak), Mere., ruwe katoen, inz. uit Egypte.
in regula enz., z. ond. regel enz.
inrotuléren, nw lat. (vgl. rotulus enz.),
Jur., de acten naar volgorde nommeren en
aaneen hechten; inrotulãtie, f. de zamen
hechting, inpakking der acten.
insaléren , nw lat. (v. cal, zout) , inzouten.
hisalubriteit, f. lat. (vgl. salubriteit),

Ongezondheid

L. v. eener plaats met
de
betrekking tot lucht of water.
in salvo, z. ond. salvus.
insãnae mentis, lat., krankzinnig; insanie, f. lat. (insana), krankzinnigheid,
waanzin.
in sano sensu, lat., in goeden (eig. gezonden) zin; bij volle verstand.
insatiãbel, lat. (vgl. satiabel), onverzadelijk ; insatiabiliteit , f. de onverzade
,

hjkiieid.
insaturãbel

(vgl.

satureren),

onverza-

digbaar.
Inscïens , m. lat. (v. scire, weten), een
onwetende, onkundige; insciéntie (lat.
inscientia), de onwetendheid, onkunde.
inscribéren, lat. (inscrib èIre), inschrijven, boeken; inteekenen ; opdragen, toewijden; inscriptie, f. de inschrijving, inteeking : het in- of opschrift; p1. inscripties , ook fransche scbuldbrieven, 'welker
aflossing door bet grootboek is gewaarborgd.
inscrutãbel , lat. (vgl. scruteren), on-

navorschbaar , ondoorgrondelijk.
Insect , n. lat. (insectunt, v. insecãre,
snijden, kerven) , een gekorven diertje,
hij Linnuus de naam van alle dieren met
koud wit bloed, voelsprieten aan den kop
en zes of meer pooten ; dieren, welker
borst en achterlijf als door inkervingen
van elkander afgezonderd zijn ; ongedierte;
insectoloog, m. lat.-gr. , een insectenkenner; insectologie, f. de leer der kerfdieren , z. entomologie ; insectöres, pl.,
de snijtanden, de vier voortanden.
in sedecimo , z. sedecimo en formaat.
insenescéren, verouderen, oud worden,
insensibel, lat. (vgl. sensibel) of fr. in-
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de sywpatliievogels ; inseparabiliteit, 1

lat., de onafscheidelijkheid; inseparaat,
ongescheiden, vereenigd.
inseréren, lat. (inser?re), invoegen,
inschuiven , inlasschen, inlijven ; zich
inseréren, zich aanzetten (van spieren);
inserãtur, het worde ingelascht, ingevoegd;
inseraat, nw lat., 1. insertum, lat. n. eig.
het ingelaschte, eene in nieuwspapieren geplaatste bekendmaking of aankondiging;
Jur., eene bijlage, eene inlassching, een naschrift; inseréndum, n., p1. inserénda, in
te lasschen stukken of berigten; insértie,
f. de inlasscliing, (ie invoeging; llec1,, liet
aanzetten der spieren aan liet te bewegend
deel; insertie-kosten, kosten der plaaLsing, b. v. eener aankondiging.
Inséssus , m. nw lat. Med., een zitbad,
dampbad; inséssie f. het zitten in bet bad.
nsidlën, p1. lat. (insidiae), vervolgingen, hinderlaag; insidieus (lat. insidiã.sus, a, urn), arglistig, verraderlijk, belagend.
Insignn, p1. lat. (insignia, v. Ii. sing.
insigne), in 't alg. tcekens, kenteekenen,

of merkteekenen ; inz. cereteekens, standofrangteckens, h. v. wapens, kroon, seepter enz.; rijksinSignën, de te Aken be-

waarde rjkskleinoodidn, die vroeger bij de
duitsche keizerskrooning gebruikt werden.

insignifint , fr. (spr. éngsienjifi ring),
onbeduidend, onheteekenend, ongewigtig,
nietig; insignifiânce , f. (spr. éngsienjifirings'), de onbeduidendheid , ongewigtigheid enz.
insimuléren .

lat. (insirnulãre) , he-

schuldigen, aangeven, aanwrijven; insimulãtie, f. nw lat., de meer of minder on-

gegronde beschuldiging.
insinueren, lat. (insinuãre, d. i. eig.
iets in den boezem of eerie verborgene plaats
brengen, v. sinus, boezem, inham, bogt),
iemand iets op eene sluwe wijs mededeelen,
heimelijk inblazen of influ isteren ; Jur.,
geregtelijk ter hand stellen , voorleggen
zich insinnéren zich in iemands gunst
dringen, zich bemind maken door vleijerij;
insinuánt , indringend , vleijend , liefkozend; als subst. m. een indringer; waarschuwer , kennisgever; insinuãtie, f. de
indringing; geheime mededeeling, influistering eener meening; gercgtelijke overhandiging , inlevering b. v. van een geschrift , eene kennisgeving.
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INSIPIDE.

IN STIJIPES.

insipide , lat. insipulus, a, urn, v. sapre, smaken) , onsmakelijk, smakeloos,

inspiréren, lat. (inspirãre, v. spiriie
ademen) , inblazen, inademen , inboeze-.
men, bezielen, aanvuren ; geïnspireerd,
bezield, in verrukkinggebragt, begeester d; inspiratie, f. de inblazing,
goddelijke ingeving, geestvervoering.

(

van laffen smaak; on g erijmd, laf, onver
standig, zouteloos; insipiditeit, f. nw lat.,
onsmakelijkheid; ongerijmdheid, lafheid.
insistéren, lat. (insistre), op iets staan,
aandringen, volharden ; insistent, rn de
aandrin g er, volhouder, v. in een voorstel,
verzoek.
InsItie, f. lat. (insztYo, v. nser?re, inenten, griffelen), het inenten, griffelen,
z. V. a. inoculatie.
insociãbel , lat. (vgl. sociabel ond.
socïus) , ongezellig, onverdraagzaam, onvereenigbaar, niet te verbinden.
Insolãtie, z. ond. insoleren.
insolent, lat. insölens, d. i. elf. ongewoon, vreemd handelend), onbeschaamd,
onbescheiden, ongepast, lomp, hoogmoedig, trotsch, vermeten ; als subst. m. fr.
( spr. éngsoldn8), een overmoedige onbe
schaamde; insolentie, 1'. (lat. insolent ia),
dc onbetamelijkheid, onbescheidenheid,
lompheid enz.
insoléren (lat. insolãre, v. sol, de zon),
aan de zon blootstellen, zonnen, in de zon
droogen; insolãtie, f. liet zonnen, zonne
bad, het in de zon zetten, orn te droogen,
te verdanipen enz.; Med., de zonnesteek,
zonnekuur.
in soliclurn enz., z. ond. solide.
insolübel, lat. (vgl. solveren enz.), onoplosbaar, onverklaarbaar; insolubiliteit,
f. de onoplosbaarheid.
in solütum, z. ond. solveren.
insólvãbel (fr insolvable) en insolvént,
nw. lat. (insolvens d. i. niet betalend,
vgl. solveren), onvermogend om te betalen;
ook zonder betaalmiddelen; insolventie,
f. de onmagt om te betalen, het onvermogen zich van zijne schulden te kwijten.
Insomnie, L lat. (insomnia, vgl. somnus), slapeloosheid.
b.

in sortein computeren, z. sors; in spe,
z. spes, in specie, z. species; inspectie, z.

ond. inspicìeren.
insperãta, pl. lat., ongehoopte, onver-

wachte dingen.

ijen, bestrooiinspergéren , lat. ,besproe
jen, besprengen ; inspérsie , f. het besproeijen.
inspiciéren, lat. (inspicre), of inspectéren, fr. (inspecter), inzien, bezigtigen,

beschouwen, in oogenschouw nemen, het
opzigt over iets hebben ; inspea'Ymus (op
oorkonden), z. v. a. vicli; inspectie, f. de
bezigtiging , oogenschouw , monstering;
het opzigt, toezigt; inspectio oculãris,
eene naanwkeurige beschouwing , inz.
ambtshalve ; inspector , of fr. inspecteur (spr. èng—) , een opziener, onderzoeker; inspectoraat n. en inspectuur,
f. uw. lat , de post en woning van een'
opziener.

n spiritualibus, z. ond. spiritus.
inspisséren, lat. (inspissiire,

V.

spîs-

sus a, urn, digt), verdikken, verdigten;
inspissãtie, f. Med., de verdigting, verdikking.
instabiel, lat. (vgl. stabiel), onbestendig, veranderlijk; instabiliteit, f. de onbestendigheid, veranderlijkheid.
installéren mid. lat. (i a s t all re,
V. h. duitsch stal, d. i. plaats), aanstel
len, in een ambt zetten, invoeren, inwijden, bevestigen ; installatie, f. de aanstelling bezitgeving van een ambt enz.
instanter, lat. (v. insfãre, ergens op
staan, op het punt zijn enz.), aanhoudend,
dringend; in instdnti, oogenblikkelijk,
dadelijk; instantie, f. (lat. instantia), 1)
het aanhouden, aanzoeken, dringend verzoeken ofhegceren van eene zaak; 2) bet
geregtshof, de regtbank, b. v. in prima instantia,in eerste instantie, hij de eerste of lagere regtbank; een proces do o r a 1le instantiën, winnen of verliezen enz.;
3) Log., eene tegenwerping, een tegenbewijs;
ab instanties absolveren, Jur., den beklaagde ontslaan van de pligt om zich
tegen eene hem gedane aanklagt verder te
verdedigen.
instar omnium, lat., zoo goed als alles
van de soort , in plaats van of tot model van alle andere; ad instar, even zoo,
even als.
in statu quo, z. status.
instauréren lat. (instaurire), weder

oprigten , vernieuwen, herstellen of heropenen; instaurãtie, f. de wederopiigting,
hernieuwing, herstelling enz.
instéren, lat. (instare), op iets blijven
staan, aandringen.
instigeren, lat. (instigare), aanprikkelen, aandrijven, ophitsen, opruijen, verleiden; instigãtie, f de aansporing, opruijing, ophitsing enz. ; instigator, m. een
aanhitser, opruijer, stokebrand; de openbare aanklager, fiscaal.
instilléren, lat. (instillãre), indruppelen, indruipen; instillãtie, f. Med., de indruppeling b. v. van een geneesmiddel op
eene wond.
Instinct, m. lat. (instinctus, v. instin gure, aanprikkelen), de natuurlijke aandrift der dieren, natuurdrift, bewustelooze
natuurprikkel, ingeschapen neiging of
drift; ook de kunstdrift van vele dieren,
b. v. des bevers, der bijen, spinnen enz.;
instinctmatig, onwillekeurig, aandriftmatig.
in stirpes

enz., z. oud. caput.

INSTITOR.

INTABULEPtEN.

Insttor, m. lat., een kramer of winkelhouder enz. voor rekening van een ander.
institueren. lat. (iiistiture), oprigten,
stichten, instellen, inzetten; ook aanwijZen, onderrigten, leeren; instituut, n. (lat.
institütum) , eene instelling, inrigting ,
stichting, b. v. het koninklijk instituut, inz. een opvoedingsgesticht, eene
kostschool; institutie, f. lat. (institutio), de
stichting, instelling, inz. staats- of burgerlijke instelling; inzetting in een ambt;
institutiönes, pl. , onderrigtingen in het
rom. regt, een gedeelte van-de row. wetsverzameling van keizer Justiniaan , z.
corpus juris; institütor, m. een stichter,
opr'igter, insteller; ook een leermeester, fr.
instituteur (spr. èngsti—).
instradéren (v. h. it. strada, straat),
op den regten weg brengen, de baan of het
pad voorschrijven.

C a a 1 - m U z ij k (zangspel) ; instrunientéren, Muz., voor speeltuigen zetten of
componeren, onder de verschillende muzijkinstrumenten verdeclen ; Jur. , eene
oorkonde opstellen; instrumentéring ,
verdeeling van een muzijkstuk onder de
verschillende instrumenten ; instrumentist, 111. de speeltuigbespeler.
Insubordintie, i nw lat. (vgl. subordineren enz.), gebrekkige ondergeschiktheid, ongehoorzaamheid, tuchteloosheid ,
weerspannigheid tegen hooger geplaatsten,
tegen de overheid.

Instrtum, n. lat. (v. insternre, over-

heen spreiden, bedekken), de bedekking,
overkleeding.
instrueren, lat. (instrure), eig. inrigten, te regt brengen; onderwijzen, onderrigten, leeren ; voorschriften of gedrasljnen geven; een proces instrueren, eene
regtszaak ter behandeling voorbereiden,
inleiden; instruént m. wie eerie regtszaak
voorbereidt, ook z. v. a. instructor, regter
van instructie instructie , f. (lat. instructIo), eig. inrigting; onderwijs, onderderiigt; voorschrift; regels van te houden
gedrag, schriftelijke aanwijzing, dienstvoorschrift, handleiding in ambtszaken; de
voorbereiding eener regtszaak tot behan
deling; volmagt ; instructief, nw. lat.,

leerrijk, onderwijzend; instructor, m. een
leeraar, inz. bij prinsen.
Instrumént n. lat. instrurnóntum, v.
instruiIre; eig. een middel tot inrigting of
tot standbrenging eener zaak), een werktuig , hulpmiddel , gereedschap, inz. een
toonkunstig werktuig, speeltuig, en een
wondheelers (chirurgicaal) werktuig; Jur.,
eene oorkonde of bewijsschrift (document),
een schriftelijk opstel tot bewijs eener voorgevallen handeling; instrume'nturn authenticurn eene echte of geloofwaardige
oorkonde; i. erntiönis et venditiönis, een
koop- en verkoopbrief; i. privätum, eene
bijzondere acte of oorkonde; i. publicum,
een opentljk bewijsschrift, door eenen notans of beambte vervaardigd; instrumentaal, nw lat., als middel of werktuig dienende; door werktugen of gereedschappen
verrigt ; instrumentãlis (sell. casus), m.
Gram., de werktuigsnaamval op dc vraag
waardoor? instrumentale arithmetCa, de oplossing van zekere berekeningen
door middel van werktuigelijke hulpmiddelen; instrumentaal -ix*uzijk, zulke muzijk, die met speeltuigen zonder gezang
wordt uitgevoerd (in tegenstelling met v o;
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in subsicliumfuris, z. subsidum.
insubstantieel, nw lat. (vgl. substántie enz.), onczentljk, niet werkelijk.
Insuccãti, f. nw lat. (v succus, het
sap, insuccãre, indoopen), de inweeking,
doortrekking met een vocht of sap.
in succum et sanguinem enz., z. ond.

succus.
insufficient, lat. (vgl. sufficient) of fr.
insuffisánt (spr. ingsufizdng) , ontoerei
kend, ongenoegzaam, onbekwaam; insufficiéntie of insuffisánce, f. de ontoerei-

kendheid, het te kort schieten enz.
insulair (v. h. lat. insüla, eiland), een
eiland of eilanden betreffende, daartoe bel)ehoorende. eilandsch; insulanen of insu
laires, fr, eilandbewoners, eilanders.

insultéren, lat. (insultäre), eig. op iets
springen, v. saltãre , springen, dansen),

trots en overmoedig beleedigen, smadelijk of grof behandelen, schelden, honen,
beschimpen; insultãtie of fr. insuRe
(spr. inysunit'), f. ofinsult, n. een plotselinge aanval, beleedigende aanranding,
boon, beschimping, beleediging.
in summa , in summo çjraciu , z. ond.
summa.

in sup
en
z. ond. suppleren.
insupportábel , fl. (spr. éngsupor—),

onverdragelijk, onuitstaanbaar.
insurgéren, lat. (insury i're, v. surg ere,

opstaan, oproerig worden tegen de rege
ring of eene andere partij; insurgénten,
Pl., in opstand zijnde onderdanen, verzachtende uitdrukking voor muiters ; oproermakers, rebellen; de hongaarsche landmilitie, die door cene algemeene oproeping
( heirban) wordt zamen gebragt; de baanderlieden, het baanderheir; insurrectie,
f. nw lat., opstand, oproer; het opbreken
van den heirban in Hongarije; insurrécti
oneel, oproerig, muitend.
insurniontáble, fr. (spr. ingsuurmong-

tdbl'), onoverkomelijk.
in suspenso, z. oud. suspenderen.
intabescéren, lat. (intabescre, vgl. tabes ens.), uitdroogen, wegkwijnen, verdwijnen.
intabuléren, nw lat. (v. tabiila, tafel,

plank), omranden, in eene tabel, lijst enz.
brengen ; intabuldncla , door omranding,

INTACT.

INTER ARMA SILENT LEGES.

omzooming; door in tabel brenging; intabulãtie, f. de omsluiting, omranding; de
inschrijving op de ljst tabel enz.
intact, lat. (intdctus, a, urn, v. tang?re,
aanraken), onaangeraakt, onverzeerd, onbevlekt, onbezoedeld, rein.
Intaglio, m. it. (spr. ientdljio, v. intagliare, insnijden), P1 intag1in, verdiept snijof b e eldhouwwerk , inwaarts gesnedene
steenen intaglio d'acqua forte, eene geetste koperen plaat; de afdruk daarvan.
in tantum, z. tantum.
Intarsiatura, f. it. (spr. ientarsiatdera),
ingelegd werk met veelkleurig hout.

ligens), verstandig, kundig, schrander, ervaren, onderrigt, wijs ; intelligentie, f. (lat.
intelligentia), verstand, doorzigt, kennis;
benigt, tijding; intelligenz-blatter, hoogd.,
benigtbladen , openbare bekendmakijgen,
weekbladen; intelligibel, lat. (intelligibilis, e), verstaanbaar, duidelijk, klaar, bevattelijk, begrijpelijk ; intelligibiliteit, f.
nw lat., de verstaanbaarheid, duidelijkheid.
Intemperántie, lat. intemperantia), fr.
intemperance (spr. éngtangperángc' vgl.
tempereren) , f. de onmatigheid, uitspatting, zwelgerij.
intempestTve, lat., ontijdig, ten ontijde,
iiet passend, verkeerd aangebragt.
intenderen, lat. (intendre, eig. uitrekken, spannen, ergens heen rigten), op iets
letten, zijne aandacht op iets vestigen, beoogen, bedoelen, van zins, genegen of 'willens zijn, het oogmerk hebben, zoeken, ook
nw lat. intentionéren of geïntentioneerd
zijn; intendant, m. fr., een eerste opzigter,
toeziener, zaakwaarnemer, bestuurder, b.
V. der schouwburgen, en inz. bij krijgslegers
de opzigter over de betaling, verpleging en
kleeding der troepen; intendántie of inten
dance (spr. éngtangddngs'), het oppertoezigt, beheer; ook het onder eenen toeziener
staande gebied; intendantuur, f. het oppertoezienersambt.
Inténsie, f. lat. (intenso, eig. uitspan fling, v. intendere), de inspanning, krachtversterking; de innerlijke kracht of sterkte,
innigheid, hevigheid; liet innerlijke gehalte,
de inwendige deugdelijkheid.-i ntensief of
als adverb. ook intensive, nw lat., innerlijk,
naar innerlijke kracht en sterkte; sterk in
zich-zelf, levendig, opgewekt; intensivuin
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intgra res, lat. (v. intéger, intgra,
intgrum, ongeschonden, onverzeerd, ge-

heel, nieuw enz.), eene ongeschonden, onveranderde zaak; de integro, op nieuw; in
intgrum restituéren. weder in den vongen stand herstellen; integraal, nw lat.,
een geheel uitmakend, op zich-zelf bestaande (b. v. integrale ijzerbanen); integraal,
Math. , eene eindige veranderlijke grootheid, 'weder hersteld of berekend uit hare
oneindig kleine deden (differentiaal); integ raal-forsnulen, pl., de bij het integreren
gebruikelijke rekenvoorschriften ; integraal-rekening, de hoogere rekenwijze, die
door vergelijking der oneindig kleine deden
de eindige grootheden daarstelt, waaruit de
eerste ontstonden; integralen, ook gemntegreerden, Pl., eene soort v. nedenlandsche
staatspapieren, die als aanvullend deel tot
de gezamentlijke staatsschuld behooren;
integreren., lat. (integrãre), volledig ma-

ken, b. v. een integrerend deel , een wezentlijk tot het geheel behoorend deel;
Math., eene eindige veranderlijke grootheid
nit hare gegevene oneindig kleine deden
berekenen; integrant, n. iets tot het geheel
behoorende, voltallig makende; integriteit,
1'. lat. (integrtas), de ongeschonden toestand, volledigheid, volkomenheid; de redelijkheid, opregtheid, braafheid; onomkoopbaarheid.
Integumént , n. lat. (integumentum),
een hulsel, bedeksel, inz. de dunne huid v.
de inwendige ligchaamsdeelen.
Intelléctus,

m. lat. (v. intelligre, in-

zien, verstaan), het verstand, kenvermogen;
intellectueel, mv lat., tot het verstand behoorende, dat betreffende; verstandig, geestig, schrander; intellectuele vorming, de
vorming, beschaving v. d. geest of het verstand; intellectuaiiséren, in den geest of
de gedachte oplossen; intellectualisten of
i n tellectuaal-philosophen, wijsgeeren, die
staande houden, dat de zinnen ons niets
dan schijn aanbieden, en dat het verstand
alleen het ware doet kennen; intellectualismus, m. het l ee rstelsel dezer wijsgeeren;
ook z. v. a. idealismus; inte llectualiteit,

f. de toestand v. Ii. kenvermogen, het geestige in den mensch; intelligent, lat. (intel-

;

( scil. verbum), z. ond. verbum; intensiteit,

t. de innerlijke kracht en 'werkzaamheid,
werkzame kracht. (energie) , grootte der
kracht, het tegengest. v. extensie; intenso,
it. Muz., verhoogd, versterkt, krachtig.
Intentie., f. lat. (intentio, dig. = intesss'o, uitspanning, inspanning, vgl. intendé-

ren), de rigting den ziel op iets, het oogmerk, voornemen, de wil, wilsmeening, het
doel, einddoel, de aanslag; intentlo actiönis, Jun., het einddoel cener aanklagt, de
klaaggrond; int. principãlis , het hoof'doogmerk; int. secundaria, het bijoogmerk; in-

tentionalismus, n. nw lat., de stelling, dat
het doel de middelen heiligt; intentionaliteit, f. het beoogde, de beooging; intentionéren z. intenderen ; intentéren , lat.

( intentãre), -tegen iemand iets bedoelen,
ondernemen, voorbereiden, hem willen aantasten.

inter, lat. voorzetsel : tusschen, onder,
gedurende, in vele zamenstellingen.
inter arma silent leges, lat., onder de
wapenen zwijgen dc wetten, d. i. gedurende
den oorlog hebben de wetten geene kracht.

INT EItARTICULAIR.
nterarticulair , nw lat. (vgl. artikel

tnz.), tussehen een gewricht.
intercaléren, lat. (intercaläre) , inlasschen., invoegen; intercalatie, f. de inlas
-sching,b.va
Benen dag in het jaar.
inter canem et lupurn, lat., entre elcien
et loup (spr. angter siting e loe), fr., woordel. tusschen hond en wolf,. d. i. in de
avondschemering.
intercedéren lat. (intercedére) , Big.
daartusschen treden, intreden, in 't midden
treden, bemiddelen; zich voor iemand in de
bres stellen, voor hem verzoeken, een goed
woord voor hem doen, voor hem borg blij ven; intercedéndo, door tnsschenkomst of
bemiddeling, door voorspraak of aanbeve'

ling; intercedént of intercéssor, m. een
bemiddelaar , tusschenbeidetreder ; voor
borg; intercéssie, f. bemiddeling,-sprak;
tusschenkomst, voorspraak, borgtogt ; intercessionáles, pl. nw lat., bemiddelingsgeschrift, schriftelijke voorbede.
intercidéren 1), lat. (intercidére), eig.
tusschen vallen, zich toedragen; intercidént, tusschenkomend.
intercidéren 2), lat. (intercidére), doorsnijden, scheiden; afbreken; intercidént,
afbrekend; intervisie, f. cig. de doorsnij
doorsnede, de afbreking, pause; de-ding,
tusschenzetting, het inschuifsel.
intercipiéren, lat. (intercipére), onder
opvangen, wegnemen, b. v. brie--schepn,
ven; intercéptie, f. de onderschepping, opvanging.
interclaviculair, nw lat. (vgl. claviculair ond. slavis), Anat., tusschen de sleutelbeenderen liggende.

Intercolumnium, n. lat., z. V. a. entre colonne.
intercostaal , nw lat. (vgl. oostaal) ,

Anat,, tusschen de ribben liggend; intercostaal- zenuwen, ribbenzenuwen.
intercruraal , nw lat. (vgl. cruraal) ,

Anat., tusschen de dijen of schenkels lig ge e.

Intércus, f.lat. Med., de huidwaterzucht.
interdicéren, lat. (intercdicére), verbieden, beletten (inz. het eigen vermol;enbeheer); gemnterdiceerd, verboden; tot zelf
zijn vermogen onbevoegd ver -behrvan
een verbodsbevel, een-klard;intec,.
regeerlijk verbod; de uitsluiting, de groote
kerkban, die de paus aan gansche steden,
gewesten, landen enz. oplegt; interdictie,
L de ontzegging, het verbod.
Interest, n. (v. h. lat. interesse, daartusschen zijn, deel -nemen), het betrokken zijn
in Bene zaak, de aandeelneming, deelneming ; het aanlokkende , de waarde ; het
nut, voordeel, de baatzucht, het gewin; interest et refert, lat., 't geeft nut en voord eel; ad interesse klagen, schadeloosstel
interesten, pl., de renten van-lingesch;
een kapitaal; interesseren (fr. intéresser),
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in eene zaak mede betrekken, tot deelnenier maken, iemands deelneming opwek
zijne nieuwsgierigheid spannen, hein-ken,
aantrekken , innemen, bewegen , roeren;
b. v. het interesseert mij of ik ben
er bij g em n t e r e s s e e r d, het trekt mij aan,
bekoort, beweegt of roert mij; het boezemt
mij deelneming in , wekt mijne opmerk zaamheid of nieuwsgierigheid, 't is mij niet
onverschillig, 't is mij van gewigt, ik neem
daaraan deel, ben daarin betrokken; zich
voor iemand interesseren, aan zijn

lot

deelnemen, hem gunstig zijn, voor hem in
de bres springen ; geïnteresseerd zijn ,
baatzuchtig, zelfzuchtig, winzuchtig zijn,
alleen zijn eigen voordeel op het oog hebben ; interessant, fr., aanlokkend , inoemend, roerend, onderhoudend, wegslepend;
interessént, m . een deelnemer, deelhebber,
betrokkene in eene zaak.
Interferentie

van het licht, f. nw lat.

Phvs. , de wederzijdsche inwerking der
lichtstralen op elkander bij hun zamentreffen.
interfoliéren, nw lat. (vgl. folium), met
wit papier doorschieten (een boek).
in tergo, z. tergurn.
Interieur, n. fr. (spr. éngt—), het innerlijke, inwendige,de innerlijke belangen en
verhoudingen, het tegenpest. v. e x t e r i e u r.
Intérim, n. lat. (intérim, intusse hen),
als subst.:. de tusschentijd ,- tusschentoe-

stand, tusschenhandeling, inz. het, augsburgsche interim, het voorloopig geloofsvoorschrift v. Karel V, in het jaar 1548 door
drie godgeleerden opgesteld en Lot aan Bene
algenieene kerkvergadering tot stilling der
toenmalige godsdienstonlusten als wet
voorgeschreven ; interims -conto , Mere. ,
eene in het grootboek over levenlooze voor
gevoerde rekening; ad interim, nw-werpn
lat. , voorloopig, middelerwijl , ondertusschen, voor 's hands, tot nader order; interimistisch , voorloopig, vgl . provisorisch;
interimistïcum, n. Jur., eene voorloopige
schikking in een geschil niet voorbehoud v.
verder onderzoek en nadere beslissing.
Interjéctie, f. lat. (interjectie), Gram.,
een tusscheriwerpsel , uitroepingswoord ;
Jur., het inbrengen v. een beroep op eerre
hoogere regthank (a p p e 11 a t i c, a p p é l).
inter jocos enz., z. focus.
interlineair, nw lat. (v. linea, z. a.), tusschenregelig , tusschen andere regels geschreven of gedrukt; b, v. eene interlineaire vertaling, eene tusschenregelige ver
-taling;er,f.dtuschnrijving (tusschen twee regels); interlinium,
n. of interlinie, f. de ruimte tusschen 2
regels.

interloquéren , lat. (interlóqui), Jur.,

eene tusscheniiits^ raak doen , een bijoor
uitspreken
geven;

of een voorloopig bescheid-del

interlocuut, interlocutorium n. of
58
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interlocütie , f. eene tusschenuitspraak
tusschen- of b ijoordeel wegens eerie 1)lJZaak
V. CCfl proces; interlocütor, in. nw lat., een
tusschenspreker, gesprekvoerder; hij nagnetiseurs: de geest, die uit den mond des
gemagnetiseerden spreekt.
Interludium, 11. OW lat., Muz., het ttis-

lat. Med., innerlijk kranken, aan inwen4
dige ziekten lijdenden.
internationaal , nw lat. (vgl. natie),
tusschen natiën of volken bestaande of

schenspel.
InterlunTum ,

tussclieii boodschapper, onderbandelaar,on
derboodschapper, inz. de gezant, dien de
paus aan buitenlandsche kleine hoven of
bij republieken zendt; ook de oostenrijksche gezant in Constantinopel ; internun
ciatuur ) f. bet ambt en de waardigheid
van zulk een' persoon. interpasséren,lat. -fr., doornaaijen, stikken; interpasstie, f. de benaaijing of
doornaaijing van de met geneeskruiden

fl.

lat. (vgl. irnia) , de

nieuwe maan.
Intermaxillair-beenderen, rn nw lat.,
Anat., de tusschenbeenderen v. het kinne-

bakken (maxilla).
intermediair , nw lat. (fr. interrnédiaire,
V. IL lat. intermedlus, a, urn, in het midden

liggend; vgl. medium), tusschen afzonder
lijke voorwerpen bestaande of beerschende,
bemiddelend, tusschen—; liet intermedi
air, de tussehenkomst, bemiddeling; interrnedaat, het midden houdende; in 't midden; als subst. intermediaat of intermedum fl. de tusschentijd, tusschenruimte tus
twee vervaldagen of termijnen.
Intermézzo, ri.,

-schen

pl intermezzi, it. (

lat. intermedium; v. mezzo, medium, het

midden), een tusschenspel, eene tusschen
die-vorsteling,z.k ojperas,
hoofdvoorstel
ling gespeeld worden; internzezzkst, n. een
in de tussebenbedrijven der

tusschenspeler (buffo n e of bou ffon,
z. a.) op het ital. tooneel, die alleen door
pantomime en zang de aanwezigen ver-

maakt.

interminbel, lat. (vgl. terminus enz.),
oneindig, eindeloos, greuzenloos, onafrneteljk ; onbepaalbaar, onbeslisbaar.
interminéren

lat. (inter-7ninãre, van

rni-iãii) ., dreigen, bedreigen, dreigend ver-

bieden.
in terminis en in termino, z. terminus.
intermiscéren. lat. (vgl. misceren), onder mengen, inmengen, vermengen; intermixtuur, f. nw lat., bijmenging; mengsel.

intermittéren, lat. (inter-mitt ere), na-

laten, aflaten , afbreken, uitblijven; intermitterende koorts, eene tusschenpoo
zeride koorts; intermitterende pols, een

uitblijvende of afgebroken polsslag; intermissie, f. lat. (intermissio), de uitblij

het ophouden, nalaten;-ving,afbrek
de tusschentijd ; intermissie eener koorts,
de koortsvrije tussciientíjd ; intermissiezonden , nalatingszonden.
Z. ond. intermisceren.
Intermunclium , n. lat., de ruimte tus

intermixtuur,

schen de werelden.
interniusculair ., uw lat.. Anat. , wat

zich tusschen de spieren bevindt.
intern, (lat.

internus, a, um), of als

adverb. interne, innerlijk, inwendig, binnen, b.v de interne (binnenianctsclie)
handel; in tegenst. v. extern; intérnen,
pl., inheemschen , inlanders (inz. of opvoedingsgestichten) ; internisten p nw

heerschende (b. v. internationale, verhoudingen).
Internuncius, rn. lat. (vgl. nuncius), een

1

gevulde zakjes.
interpelleren, lat. (interpellire) , in
de rede vallen, de rede storen ; iemand

iets betwisten, bestrijden; voor het geregt
dagen, opeisehen ; interpe ll ãtie , i: eene
tusschenrede, afbreking der rede, verhin
dering, bestrijding van een bezit, de tegenspraak, ook de geregtelijke opeisching
om iets te doen.
inter pocla, z. pocuhzm.
interpoleren, lat. (interpolãre) ,

eig.
anders vormen; iets inschuiven, inlasschen, door invoegen van een woord enz.
vervalschen ; geïnterpoleerde plaatsen;
vervalschte of tusscbei1gevoegde zinnen
in een geschrift; interpolãtie, f. de inlassehing, insciiuíving van een of meer
woorden in handschriften, van termen in
eene getallenreeks; interpolator, m. een
schri ftvalscher , schriftbederver.
interponéren , lat. (interpanére), tusschen zetten of leggen; iets bemiddelen,
zich tot bemiddelaar aanbieden, de bemiddeling overnemen; Jur., een regts
middel tegen eene strijdige uitspraak inbrengen; interponént , m. Jur., de inbrenger van een regtsmiddel ; interpositie , f. de tussehenkomst, bemiddeling;
inbrenging van een regtsrniddel ; interpositEo appellatidnis, Jur., de inlegging
van bet beroep op eene hoogere regtbank.
Interpres , lat., interprête , fr. (spr.
ngterpiét'), m. een uitlegger, verklaarder, vertolker, overzetter, tolk; interpreteren (lat. interpretãri), uitleggen,
verklaren, ophelderen, overzetten, vertalen, vertolken; interpretatie , f. de uitlegging, verklaring, overzetting.
interpungeren of interpuncteren, lat.,
(interpungire ; vgl. punt) , door teekens
afdeelen of onderscheiden, met zinschei
dingsteekens voorzien; interpunctie of
interpuncttie, f. de teekenzetting, zinscheiding, het plaatsen der schrijf- en
zinteekens.

Interregnum, U. lat. (vgl. regnum,)
het tusschenrijk, de tusschcnregering het

INTERROGEREN.
tusschcnbestwir, de ledigheid des trooiis;
interrex , m. een tussc li enregent , tLlsschenkoning, rijksvoogd.
interrogéren , lat. (interrogare), vragen, ondervragen verhooren ; interrogãtie, f. de vraag, ondervraging; signum
nterrogcmndi, n. een vraagteeken (?); interrogatief, n. als adverb. ook interrogatïve, vragend, vraagsgewijs- interrogato
rum, n. eene geregtelijke ondervraging,
regtsvraag , een vraagpunt; een verhoor;
Pl. interrogatora of interrogatorin; in-

INTONEREN.
intestbel
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of intestabilis , lat. (vgl.

testeren), Jur., onbevoegd of onbekwaam
om een testament te maken ofgetuige te
zijn ; intestaat intestätus of ab intestãto, zonder testament of erfmaking, zou
der uitersten wil, zonder beschikking oveY
de nalatenschap ; heres intestãtus of ab

intestãto , z.

ond. heres.

Intestinum , n. lat. (van intestnus, a,
urn, innerlijk, inwendig), de darm ; pl. intestina, de ingewanden, darmen: inCest i
nam cncurn , de blinde darm ; int. colon,
de karteldarm ; int. crassurn , de dikke
darm ; int. duodëzum, de twaalfvingerige
darm ; int. ilum, de kromme darm ; int.
jejünum , de ledige darm ; int. rectum, de
endeldarm , aars ; int. tenue , de dunne
darm ; intestinaal, de ingewanden betreffende.
in titesi, z. thesis.
inthroniséren lat.-gr. (v. h. gr. t/iró
nos , stoel . trooti), ten troon verheffen,
eenen bisschop plegtstatig in zijne waardigheid, in zijn ambt zetten, op den bisseliopsstoel plaatsen ; inthronistie, f. de
troonsverhefling , troonsbestijging , -aanvaarding ; in. de plegtige instelling van
eenen bisschop.
intiem , lat. (intmus, a, urn, eig. de
binnenste , superl. v. interior), innig, vertrouwd , naauw verbonden ; int/mus, m.
de vertrouwde , de boezemvriend, hartevriend, halsvriend; intimiteit, £ nw lat.,
de innigheid, vertrouwelijkheid.
intierinische dorschmachine , f. eene
soort van dorsehvloer, die door eene bijzondere inrigting het gedorschte graan
van zelf ter zijde brengt.
intiméren lat. (intimãre, eig. invoc
v. intimus), geregtelijk aankondigen,-gen,
aanzeggen ; ook dagvaarden ; intimnat
n. eene hooge verordening ; intimãtie, f.
de geregtelijke aanzegging, konddoening,
bekendmaking.
intimidéren , nw lat. (fr. intimicler,
vgl. timide) , bevreesd , besehroomd,
schuchter, seliroomvallig maken, vrees of
schrik aanjagen , afschrikken ; intimidãtie , f. het bevreesd maken , het inboezemen van schrik of vrees.

terrogatoria captiösa, pl., strikvragen.
interrumperen, lat. (interrumpre), afbreken, in de rede vallen; hinderen, storen;
interrupt, afgebroken, onzamenhangend;
interruptie, f. de afbreking, stoornis; interrüptor ,- in. de afbreker, verstoorder.
intersecéren, lat. (vgl. seceren), doorsnijden ; intersectie, f. de doorsnijding,
kruising, het snijpunt van twee lijnen,
de doorsnede.
inter .cpern et metum, z. ond. spes.
Interstitïum, n. lat., de tusschenrujnite,
tusschentijd, rusttijd, pause, het uitstel.
1ntertrgo , f. lat. Med. , de blikaars
(door paardrijden veroorzaakt); het zoogen.
smarten van kleine kinderen (door de
scherpte der pis).
Intertrituur, F. lat. (intertriti2ra), het
slijten door de wrijving, door het gebruik.
Interusurum, n. lat. (vgl. usuur), de
tusschenrente, het aftrek of rabat, dat hij
betaling eener nog niet vervallen schuld
voor den tusschentijd wordt afgetrokken.
Interval, n. lat. (intervdllurn), de tus
schenruimte, afstand, gaping; Jur., een uitstel., tusschentijd; Med. , de koortsvrije
tusschentijd; Muz., de toonsafstand , de
hoogteverhouding van twee toonen ; per
interv i lla, in tusschentijden, van tijd tot
tijd, afgebroken, stoots- of ruksgewijs, clilucida of luçicla intervalla, pl., heldere
of lichte tusschentijden , heldere oogen
blikken hij eenen kranke.
iüterveniéren , lat. (intervenire), tus
of tussehen treden, zich in-schenkom
eens anders zaken mengen, bemiddelend
optreden, bemiddelen; intervenient, m.
Jur., de tussehentreder , die zich in een
intimiteit, intimus, z. ond. intieni.
regtsgeding als derde partij (tertum inintituléren, nw lat. (vgl. titel), betiterveniens) mengt, bemiddelaar, seheids
man; intervéntie . f. de tusschenkomst, telen. boven schrijven, met een opschrift
voorzien ; intitulâtie, f., de betiteling,
bemiddeling, het tussehentreden van
derde in eene regtszaak ; de bemoeijing het opschrift, de titel van een boek.
intolerãbel, lat. (vgl. tolereren enz.),
van eenen staat in de aangelegenheden
van andere staten ; intervéntor, iii. de be- onverdragelijk, onlijdelij k, onuitstaanbaar;
intolerant, onverdraagzaani jegens andersmiddelaar, scheidsman.
denkenden, inz. in godsdienstzaken ; inintervertebraal , uw lat. (vgl. vertetolerantie, f. de onverdraagzaamheid, vijbraal), Anat., tussehen de wervelbeende
andige gezindheid tegen andersdenkenden.
ren liggende.
intonéren, lat. (intonãre), aanstemmen,
intervertéren, lat. (intervertére), onden toon aangeven ; intoneermes, een bederslaan , geld heimelijk achter houden;
intervrsie, f. het onderslaan van gelden. snijrnes der orgelmakers bij het intoneren
-

IN TOTUM.

IN USU.

der orgelpijpen ; intonãtie, f. de toonaangeving ; bij de r. k. eeredienst : de spreuken , die door den priester vóór de c o 11 ecte gezongen en door de gemeente
beantwoord worden.
in totum, z. on:1. totum.
Intoxctie, f. lat.-gr. (z. toxic,um), de
vergiftiging ; bedwelming, betoovering.
intra, lat., binnen, in, inwendig.
intractãbel , lat. (intractabilis , vgl.
tractéren enz.) of fr. intraitable (spr.
éntrétdbl), niet handelbaar, onbuigzaam;
oiigedwe , stijfkoppig, halsstarrig, hardnekkig, wonderlijk, grillig ; intractabiliteit, f. de onbuigzaarnheid , stijfzinnigheid, haisstarrigheid enz.
Intráde, f. (it. intrdta ofentrdta), Muz.
de inleiding, liet voorspel, inleidingsstuk;
intráden, pl., staatsinkomsten.
intra muros, lat., binnen de muren,
in de stad.
intransitief, lat. Gram., niet overgaand,
onovergankelijk, zonder voorwerp ; verbum

dudóne), eene inleiding of voorbereiding'
tot een muzijkstuk, meestal van langzaam,
ernstig karakter.
lat. (v. intro-ire,i ngaan),
rn
Introitus,
de ingang, inleiding, voorbereiding; de
aanvang der luis.
'
I
' Intromissie , f. nw lat. (v. intro-mittre, inlaten of -brengen), de inbrenging,
inschuiving, insteking.
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intransitivum of

intransitivum , z. ver-

bum.

in transitu, z. ond. transitie.
intra parites privatos, lat., tusschen
de eigen wanden, d. i. te huis ; inz. heimelijk, in vertrouwen, onder vier oogen.
intrepide, lat. (intrepidus, a urn),
onverschrokken , onbevreesd, onvcrsaagd,
heldhaftig, moedig ; intrepiditeit, f. nw
lat., de onverschrokkenheid, onbevreesdheid, onversaagdheid enz.
intricéren, intriquéren, lat. (intricãre),
verwikkelen, verwarren ; intricaat, inge
wikkeld, verward, moeijelijk, netelig, misselijk; intrigue, f. fr. (spr. éngtriegls'; it.
íntrigo, m.), de verstrikking, verwikke
ling, de knoop, b.v. van een tooneelstuk; de
list, arglistigheid, een listige, heimelijke
streek, eene kuiperij; ook een minnehandel,
eene geheime minnarij ; in het meervoud;
listen, streken, knepen, omwegen , draaijerijen enz. ; een intrigue-stuk, een tooneelstuk , aarvan de hoofdverdienste in
het ingewikkeldè der handeling en de oplossing van den knoop ligt ; intriguéren
(fr. intriguer, it. intrigare), met slinksche
streken omgaan, kuiperijen maken ; verwikkelen , verstrikken ; hij eene zaak geintrigueerd zijn, daarin verwikkeld, betrokken, verstrikt zijn ; intrigánt (fr. intrigant), arglistig, geslepen , vol streken
en listen; intrigánt , in. een arglistige,
een niensch vol heimelijke streken , een
vriend van kui.perijen ; intrigoterie, f. de
kicingeestige kuiperijen.
in triplo, z. tripluni.
introducéren, lat. (introducre , van
intro, in, en ddcere , voeren), invoeren,
ingang verschaffen, inleiden ; introdütie,
I . dc invoering, instelling in een ambt, ook
dc inleiding van een boek ; Muz. (it. intro.

Intropelviziiéter, m. nw lat., het werk-

tuig om de innerlijke ruimte van het vrou
welijke bekken te meten.
Introvérsie, 1'. nw lat., de inwaartswending, inwaartskeering ; introverso paipebrãrum , Med. , de binnenwaartskcering
van dc randen der oogleden.
intrudéren `lat. (in- truclere) , instooten, inschuiven , zich indringen, opdringen ; intriisie , f.. nw lat., de indringing,
het inschuiven, insluipen, b.v. in eene
bediening, het opdringen.
Intutus , m. lat. (v. intuëri, aanschotiven), het aanschouwen, de aanblik ;prirno
intuitu, bij den eersten aanblik ; intultie , f. nw lat., de aanschouwing, zinnelijke'
gewaarwordingofvoorstelling; ook de innerlijke aanschouwing van den geest; intuitief, aanschouwend, onmiddellijk waarnemend en gcvaarwordend ; aanschouwelijk.
intumescéren, lat. (in-tu rn escre vgl.
tumor enz.) . opzwellen, opblazen ; trots
;

zijn; intumescéntie of inturgescéntie, f

nw lat., de opzweiling, opzetting, het gc
zwel, de opgezetheid.
in turno, z. oud. turnus.
intus, lat., inwendig, binnen; intussuscéptie, f. n.w lat. (vgl. suscipieren), de in-'
nerlijke opname , inwendige toeëigening,
wederzijdsche inzuiging en zamensmelting
V. twee stoffen, b. v. water en suiker; de'
aanzetting V. nieuwe deden v. binnen, de
inwendige aanwas; intussusceptie van een.
gedarmte, Med., de inschuiving v. h. bo
venste gedeelte daarvan in het onderste.
Inuula, '1'. lat. Bot., de alantswortel, eene
plantensoort; inuline, f. Chem., het alka
bide van den alantswortel.
inumbréren, lat. (inumbrãre, v. umbra,
schaduw), beschaduwen; inumbrãtie, f. de
beschaduwing.;
in una erïe, lat., in eene rij of reeks.
Inûnctie, 1'. lat. (inunctio; vgl. unctie),
het inwrijven, insrneren.
inuncléren, lat. (inundäre, v. unda, golf),
overstroomen, onder water zetten; inundãtie, f. de overstrooming, vloed, zondvloed,
een zwerm.
inurbaan, lat. (vgl. urbaan), onstadsch,
onhoffelijk , onwellevend , boersch , ruw,
plomp; inurbaniteit, f onwellevend li cid,
boerschheid enz.
inusitãte , lat. , ongebruikelijk , onge
-wonlijk.
in usu, in usum enz., z. ond usus.

INUT!EL.

INVIOLABEL.

l3autiel, lat. (inutilis, e), onnut, nutteloos, ondienstig; inutiliteit, f. ondienstig
nutteloosheid; inutile pondus terrae,-heid,
z. ond. pondus.
invadéren , lat. (invadére) , invallen ,
overvallen , eenen inval doen; invasie, f.
een vijandelijke aanval, inval, strooptot.
invalescéren , lat. (invalescére) , sterk
worden, in krachten toenemen, de overhand
nemen.
invalide, lat. (invalidus, a, um. v. vali
dus, gezond, sterk), zwak, krachteloos; onvermogend bouwvallig, gebrekkelijk, zwak
uitgediend hebbende, tot de-kelij;nz.
dienst onbekwaam , niet meer bruikbaar;
ook ongeldig, niet geldig in regten; invalide, in. een krijgsman tot verdere dienst onbekwaam, uitgediende, een verminkt, gebrekkelijk soldaat; invaliden-huis, een oude-krij ;smanshuis, een openbaar gebouw
ter verpleging v. uitgediende, oude, gebrek
soldaten; invalidéren, nw lat., in reg--kige
en ongeldig of krachteloos maken , verzwakken, omver stooten; invalidátie of invalidéring, f. de ongeldigverklaring in regten; te niet doening; ontkrachtiging; invaliditeit , f. de zwakheid , gebrekkigheid ,
ligehaamszwakte, krachteloosheid; het onvermogen, de onbruikbaarheid, ongeschikt
dienst; de ongeldigheid, nietig -heidto

eus , nw lat. , inventief, fr., vindingrijk,
vernuftig, zinrijk; inventéren, uitvinden,
verzinnen; invéntor, m. lat., de uitvinder;
inventum, n. een vond; inventuur, f. nw
lat. (inventura), de na- of doorziening v. h.
voorhandene en de opteekening daarvan;
bij kooplieden de lijst der voorhanden waren enz., het pakhuisboek.
in verba magistri enz., z. ond. verbum.
invergeren, lat. (invergére; vgl. vergeren), neigen, naartoe hellen, over buigen;
invergéntie, f. nw lat., de neiging, helling.
inversábel, nw lat. (vgl. verteren); onomstootelijk, niet om te werpen.
invertéren, lat. (invertére; vgl. verte
omkeeren , verplaatsen , omzetten -ren), ;

;

-heid.
invariabel, nw lat. (vgl. variabel), on-

veranderlijk; invariabiliteit, f. de onveranderlijkheid.
Invasie, z. ond. invaderen.
Invecta of invécten, pl. lat. (v. invehere,

invoeren, inbrengen), het ingebragte, me-

degebragte.
Invective, f. nw lat. (v. invehi, eig. het
pass. v. invehere, voor in- of aandringen,
hevig aantasten), eene heftig aanvallende,
beleedigende rede, een grof smaad -, scheld of schimpwoord, eene losbarstingv. misnoel;en; invectivéren, driftig en beleedigend
uitvaren , vinnig verwijten , beschimpen,

schelden, lonen.

invénit, lat. (v. invenzre, vinden, aan
uitvinden), hij heeft het uitgevon--trefn,
den, op plaatwerk gew. verk. inv. naast den
naam des kunstenaars ; inventarYum, n.
gew. inventaris. m. de voorraad, inz. huis
voorraad; de wettelijke lijst of-houdelijk
schriftelijke opsomming van de voorhanden
artikelen in een huis, vaartuig enz.; de opgave van alle voorhanden gevonden of over
te leveren goederen enz. bij overneming van
bedieningen of posten, bij overlijden enz.;
de boedelbeschrijving of -opschrijving; be-

neficie van inventaris, z. benef ..cïum inventarii ; inventariseren , inventariéren,

eene zoodanige wettelijke lijst der nalaten
maken, boedelbeschrijven; in--schapenz.
ventie, f. lat. (inventio), de uitvinding, het
verdichtsel, de kunstgreep,vond; inventi-
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invertentiën, pl. Med., inwikkelingsmiddelen om scherpe artsenijen , inz. zuren, te
omhullen ; inversa m.ethódus tangentum,
Math.. de omgekeerde leerwijze der raaklijnen; inversa ratio, Arith., de omgekeerde
reden in eene evenredigheid; inverso ordine, in omgekeerde orde; invérsie, f. dc omkeering; Gram , de woordverplaatsing, omzetting der woorden, waarbij de bestanddeden hun logisch karakter behouden b. v.
God is regtvaardig, regtvaardig
i s =G o d (vgl. conversie); inversio palpebrárum, Med., de buitenwaartswending v.
de binnenvlakte der oogleden.
investeren , lat. (investáre , v. vestis ,
kleed) , inkleeden , met de teekenen der
ambtswaardigheid bekleeden; van daar in
een ambt plaatsen, instellen, beleenen; in-

eig. de inkleeding; de
plegtige inzetting in het bezit eener waar
prebende enz., de beleening, be--dighe,
vestiging in een ambt; het toereiken v. den
bisschopsstaf en den ring, als teekenen der
opgedragen magt ; het investituur -regt ,
liet beleeningsregt.

vestituur, f. nw lat.,

investigéren, lat.

(investigiire), apzoe-

ken, opsporen, uitvorschen , doorgronden;
investigábel, opspoorbaar, doorgrondelijk;
investi.gátie, f. de opsporing, navorsching,
uitvorsching, doorgronding, het Onderzoek.
inveteréren, lat. (inveterure), oud maken; inveterárí, oud worden;(v. vetos, oud)„
verouderen, verjaren, inwortelen, door langen duur zich vast stellen; malum inveterátum,n. eene ingewortelde kwaal.
in via enz., z. ond. via.
invi"cern. lat., beurtelings, wederzijds, het
eene na het andere.
invideren, lat. (invidére), benijden, mis
invidia, de nijd; invidieus, (lat.-gune;

(invidiósus, a, urn), nijdig, wangunstig.
invigileren, lat. (invigiláre;. vgl. vigileren), over iets waken, waakzaam zijn; op-

passen.
in vim enz., z. ond. vis.
invincibal, lat. (v. vincére, zegevieren),
onoverwirnnelijk, onbedwingbaar.
inviolábel , lat.

(vgl. violeren) , on-
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schendbaar, onverbrekelijk, onaantastelijk,
heilig ; inviolabiliteit 9 f. nw lat., de onschendbaarheid, heiligheid enz.
invisibel, lat. (vgl. visibel),,onzigtbaar;
invisibiliteit, f. de onzigtbaarheid.
invita Minerva, z. Minerva.
invite, lat., ongaarne, met tegenzin.
invitéren, lat. (invitare), uitnoodigen,
te gast vragen, verzoeken; aanlokken; invitátie, f. de uitnoodiging; invitatoriánus,
hij, die bij sommige monnikenorden in liet
koor moet intoneren; invitatoráum, n. nw
lat., het opwekkingsgezang in de r. k. kerk;
invite, f. (it. invíto, m. ), bij liet whistspel :
eene uitnoodiging aan den medehelper of
maat door het uitspelen eener lage kaart,
waaruit deze kan opmaken, dat men in de
aangespeelde kleur aas of heer heeft, en ze
dus nagebragt wenscht te zien.
invocéren, invoquéren, lat. (invocare),
aanroepen , afsmeeken ; invocávit , n. de
naam v. d. eersten zondag in de vasten,
naar het begin v. h. gezang in de r. k. kerk:
invocavit me etc., hij heeft mij aangeroepen
enz., Ps. 91, 15; invocatie, f, de aanroeping, afsmeeking.
invoice, z. factuur.
invalontaire, fr. (spr. e'ngwolongtér'),
onwillekeurig, onvrijwillig, onopzettelijk.
involvéren, lat. (involvére), inwikkelen,
inhullen, verwikkelen, mede bevatten, in
zich sluiten, insluiten ; involventia , pl.
Med. , omhullende, omwikkelende middelen; involücrum, n. het hulsel, de omslag;
involute, Geom., eene kromme lijn, die door
de ontwinding v. eene andere ontstaat;
involuut, ingewikkeld , omwikkeld; involutie, f. de inwikkeling; verwikkeling.

algemeen de volkseigenaardigheid der Ion
niers; vgl. d o r i s m ti s ; ionische orde, de
tweede naar tijdsorde, de derde naar rang
onder de gr. bouworden; de hoogte der zuilen is in deze Smaal de middellijn; ionische
school, de oudste gr. wijsgeeren T h al es,
An a x i m a n d e r en and., die in een natuur
wezen der dingen zochten. -elmnth
I®nthi, pl. gr. (v. iónthos), Med., venuspuistjes, inz. in het aangezigt en aan het
voorhoofd.
Ipecacuánha, f. port. (spr. -- renja; sp.
ipecacuana, de amerikaansche braakwortel;
indiaansche of braziliaansche purgeerwortel
(de wortel eener soort v. violierboom).
Iphigenia , f. gr. (Iphigeneia) , vrouwenn.: de dapper-geborene; Myth., de dochter v. Agamemnon, die, op het punt staan
haren vader als zoenoffer ge--devanor
slagt te worden , door Diana naar Tauris
werd gevoerd en aldaar opperpriesteres
werd in den tempel dezer godin.
Ippo of ipo, z. v. a. upas, z. boa-upas.
ipse (ipsa, ipsum), lat., zelf; ipse dixit,
hij-zelf heeft het gezegd (nl. Pythagoras),
eene uitspraak der Pythagoristen tot sta
hunner leer; van daar in 't alg. het for--ving
mulier voor liet gedachtenloos napraten v.
de woorden des meesters; ipse fecit, hij
heeft het gemaakt; ipso facto, door cte-zelf
daad-zelve, eigenmagtig; ipso jure, door
het regt-zelf, van zich-zelf, op zich-zelf;
ipsísanus, n. barb. lat., de zelfzucht eigen
-bat.
ir—, lat. voorlettergreep van woorden,
die met r beginnen, z. in.
Iras , naam des diamants ter plaatse,
waar hij gevonden wordt.
irascábel, nw lat. (v. irasci, toornig zijn),
tot toorn geneigd, prikkelbaar; irascibiliteit, f. de geneigdheid tot toorn, prikkelbaarheid, oploopendheid.
Irene, f. gr. (eiréne, de vrede), als vrouwenn.: de vreedzame; Myth., de vredesgodin, de godin der eendragt of des vredes,
vgl. Themis ; irenárch, m. vrederegter,
vredevorst; in het latere rom. regt de opziuter ter bewaring der rust en tot inleiding
V. de criminele zaken; Ireneeus, m. mansn.:
de vreedzame; ireneeën, pl., vredezangen;
;renéon, n. een geschrift van vredestichting
ter vereeniging der loth. en geref. kerken;
ireniek, f. de vredeleer, inz. in de theologie; irenisch, vredestichtend, bemiddelend, .
b. v. irenische schriften, zulke, die
godsdienst- of secten-vereeniging ten doel
hebben.
Iris , f. gr., de regenboog ; Myth., eene
maagdelijke godin, de gevleugelde bodin
en dienares der goden, inz. v. Juno; het regenboogsvlies in het oog ; de zwaardlelie,
een pronkgewas ; ook een edelgesteente ,
welks kleuren naar die des regenboogs gelijken; iridáum, n. Chem., een heldengrijs,

462

invoquéren, z. invocéren.

invulnerábel , lat. (vgl. vulnus enz.) ,
onkwetsbaar; invulnerabiliteit, f. nw lat.,
de onkwetsbaarheid.
Io, gr.. Myth., de dochter v. Inachus. Ten
gevolge v. Jupiters liefde werd zij in eene
koe veranderd, die op Juno's last door den
honderdoogigen Argus (z. a.) werd bewaakt;
zij ontsnapte echter door de list v. Mercurius en zwom v. Argos door de t o n i s c h e
zee naar de monden van den Nijl.
ió1 gr., een uitroep w vreugde of triumf,
heisa! hoezee! io vivat, het aanvangswoord
en van daar de benaming van een bekend
studentenlied.
iobélisch, gr. (v. ios, geschut; vergift),
vergiftigend, vergiftschietend (v. padden);
iolith, m. straalgips.
Ionicus, m. gr., de ionische versvoet met
2 korte en 2 lange lettergrepen ( — —),
b. v. o n v e r t e e r b a a r (ionicus a minóri),
of omgekeerd (— — „ ), b. v. k u n s tm a t i ge r (ionicus a maj ori); iónisch dia
tongval v. d. oud-gr. volksstam der-lect,d
loniërs, die zich door weekheid en zacht
onderscheidde; ook ionísrmus, n. in 't-heid
e

;

I tMINZU!L.
seer hard, bros, vuurbestendig metaal, in
1803 door Descotils en Smithson-Tennant

in het ruwe platina ontdekt; iridancístron
of minder goed iriancistron, n. de irishaak,
een haakje tot het uithalen v. h. regen
liet hoorn-bogsvliedrnvlies; iridencleisis, f. inklemming v. h. regenhoogsvlies in de hoornvliessnede; iri-

dectom e, f. het uitsnijden v. h. regen
kunstmatige navorming v. d.-bogsvlie;d
oogappel; iridodial sis, f. Med., de vorming
V. d. oogappel door de afscheiding des regenboogs v. d. haarband; iridoptoois, f. de
uitzakking der iris; iridotomáe, f. de insnijding in den regenboog om den kunstigen oogappel daar te stellen; iriséren, de
kleuren des regenboogs vertoonen; iritis, f.
Med., de ontsteking V. h. regenboogsvlies.
Irminzuil, f. (oud -saks. irminsul), eene
door de oude Saksers vereerde hoogte zuil,
oorspr. een zinnebeeld v. d. god of halfgod
Ir m i n , later als een gedenkteeken voor
lleriman of Arminius , den bevrijder der
Iuitschers, aangezien.
Irokezen, pl ., een volk in Kanada, aan
het meir Ontario, dat v. jagt en roof leeft,
speel- en drinkziek is, wreedaardig enz.
Ironie, f. gr. (eironeía), eene geveinsde
of schijn -onwetendheid, om iemand daarmede te plagen of te honen; fijne, bedekte
spot, heimelijke scherts, boerterij, waarbij
men het tegendeel zegt van hetgene men
meent 7 - ironisch, spottend, schalk , fijn
schertsend of plagend, boertend.
Irradiatie, f. raw lat. (v. irracdiáre, bestralen, vgl. radius), de bestraling, verlichting, beschijning; het stralen, uitstralen.
irraisonnable, fr. (spr. ir^zonábl; vgl.
raison enz.), onredelijk, onbillijk.
irrationeel, lat. (vgl. ratio enz.), onredelijk, Arith., onberekenbaar, wat niet volkomen juist kan uitgerekend worden, wat
noch door geheelen noch door breukgetal
zuiver kan uitgedrukt worden, b. v. de-len
vierkantswortel uit 2; irrationele verhouding, zulk eene, welker grootheden Beene
gemeenschappelijke maat hebben; irrationalismus, n. het niet gebruiken der rede,
b. v. in geloofszaken; irrationaliteit, f. onverstand , onredelijkheid ; onberekenbaar-

heid.
irreconciliábel, nw lat. (vgl. reconcilieren), onverzoenlijk; irreconciliabiliteit, f.
onverzoenlijkheid.
irrecusábel, lat. (vgl. recuseren), oeverwerpelijk; irrecusabiliteit, f onverwerpe-

lijkheid.
irreducíbel en irreductibel , nw lat.

(vgl . reduceren) , niet terugvoerbaar, on-

herleidbaar, onherstelbaar.
Irrefléxie, f. uw lat. (vgl. reflexie), onberadenheid , onbedachtzaamheid, gebrek
aan overleg.
irreformábel, lat. (vgl. refor éren)

IRRESISTIBEL.
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onveranderlijk, onverbeterlijk; irreforrna hiliteit, f. onverbeterlijkheid, onveranderlijkheid.
irrefragabel, nw lat. (vgl. refrageren),
onwederlegbaar, ononistootelijk, onwedec-

sprekelijk, onverwerpelijk ; irrefragabiliteit, f. de onwederlegbaarlleid enz.
irrefutábel, lat. (vgl. refutéren), onwederlegbaar.
Irregenitus, m. nw lat., een niet- wedergeborene, onverbeterde.
irregulier, fr. (spr. ireghuli-é) of irregulair, lat. (vgl. regulair, ond. regel),
onregelmatig, v. d. regel afwijkend; regelloos, onordelijk; verba irregularia, pl.,
onregelmatige of afwijkende werkwoorden;
irregulariteit, f. onregelmatigheid . regel
-losheid,
wanorde.
irrelatief, nw lat. (vgl. relatief), zonder betrekking, op zich-zelf, onverbonden.
irrelevant, nw lat. (vgl. releveren), onbeduidend, nietig; irrelevantia, pl., onbeduidende, nietige voorwerpen, nietig
-hedn.
Irreligiositeit , f. lat. (vgl. religie), ongodsdienstigheid; ongeloof, godvergetenheld, roekeloosheid ; irreligieus, ongeloovig; strijdig met de voorschriften der religie, ongodsdienstig, goddeloos.
irremeábel , lat. (v. remere, terug
keerera) , wat niet weder te brengen is ,
niet kan terug keeren.
irremediábel, lat. (vgl. rernedium enz.),
onherstelbaar, onheelbaar, niet te verhelpen.
irremissibel, lat. (vgl. remitteren), onvergeeflijk, n` t kwijt te schelden.
irremonstrabel , nw lat. (vgl. renionstreren) , niet wederlegbaar , waartegen
zich niets laat inbrengen.
irremovíbel, nw lat. (vgl. removeren),
onafzetbaar.
irremunerábel, lat. (vgl. remunereren),
onbeloonbaar, onvergeldbaar.
irreparábel, lat. (vgl. repareren), onvergoedbaar, onherstelbaar, niet weder te

brengen.
irreperen , lat. (irrepére, v. repere,
kruipen) , insluipen , iets door kruiperij
verkrijgen ; irréptie, $. nw lat., de insluiping, de verwerving door insluiping.
irreplicabel, raw lat. (vgl. repliceren),
niet te beantwoorden.
irreprehensibel , lat. (vgl. reprehenderen) , onstraílelijk , ' onberispelijk , onverwerpelijk.
irregrimibel, nw (lat. vgl. reprimeren), niet onderdrukbaar.
irre rochable , lr. (spr. reproijdbl' ;
vgl. reproche enz.), onberispelijk, onbesproken.
irresistnbel, raw lat. (vgl.- resistéren)
onwederstaanbaar ; irresistibiliteit, f. de
onwederstaanbaai eid.

IPIRESOLUUT.

ISCHOBLEIVNIE.

irresoluut, lat. (vgl. resolveren enz.),
besluiteloos, weifelend, wankelend, onbesloten, aarzelend; irresolwto, it. (spr. ierezoloeto), Muz., weifelend, minder afge-

hij gelegenheid der belegering van Os.
tende eene gelofte had gedaan, haar hemd
niet eerder uit te trekken , dan na de inneming dier stad, welke eerst drie jaren
later plaats greep , zoodat gezegd kleedingstuk toen die kleur had aangenomen); isabel, isabelkleurig, isabelgeel,
geelachtig wit of bruinachtig geel, ligt geel, inz. van het haar van paarden.
Isadélphisch , gr. Bot., met in twee
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meten; irresolutie, f. nw lat., de besluitelooslieid, wankelmoedigheid, weifeling.
irrespectueus, nw lat. (vgl. respect,

ond. respicieren), oneerbiedig.
irrespirábel, nw lat. (vgl. respireren),
tot inademen ongeschikt, b. v. zoodanige
lucht.
irresponsábel, nw lat. (vgl. responderen), onverantwoordelijk; irresponsabiliteit, f. de onverantwoordelijkheid.
Irreveréntie , f. lat. (vgl. reverentie),

oneerbiedigheid, geringschatting.
irrevocábel, lat. (vgl. revoceren), onherroepelijk, niet terug te nemen ; irrevocabiliteit y f. onherroepelijkheid.
irrevolutionair, nw lat. (vgl. revolutie,
ond. revolvéren), niet oproerig, niet omwentelingsgezind , tegen de revolutie en
hare beginselen.
irridéren , lat. (irridére), uitlagchen ,
bespotten, beschimpen, honen ; irrisie, f.
liet uitlagchen, belagchen , de beschimping enz.
irrigéren, lat. (irrigáre), bevochtigen,
besproeijen; irrigatie, f. de bevochtiging,
besproeijing, besprenkeling.
irritéren, lat. (irrito, irritare), opwekken , prikkelen , aanzetten ; vertoornen, verbitteren , boos maken , ergeren;
irritans, n., pl. irritantia, Med., prikkeirritábel , prikkelbaar ,
ligt te vertoornen, ligt geraakt; irritabiliteit, f. de prikkelbaarheid, opwekbaarheid , ligtgeraaktheid ; irritamént, het
prikkelend middel, de prikkel; irritatie,

lende middelen ;

f, de prikkeling, het gaandemaken ; de opwekking tot toorn, de verbittering.
irroboréren, lat. (irrobordre ; vgl. roboreren), Jur., sterken, versterken.
irrogéren, lat. (irrogáre), opleggen,
toekennen ; irrogátie, f. Jur., de opleg
toekenning eener straf.
-ginof
irroratie, f. lat. (v. irroráre, bedauwen, V. ros, dauw), de bedauwing ; Med.,
besprenging, bevochtiging, bedruiping.
irruinperen, lat. (irrumpere), inbreken, vijandig invallen, indringen; irruptie , f. de inval, overval , het inrukken
des vijands in een land.
Irus, m. gr. (Iron), naam eens bedelaars op het eiland Ithaca in de Odyssea
van Homerus ; van daar een arme , een
straatarme, een bedelaar.
Isaak, m. hebr. (Jizchak, d. i. hij lacht,
v. zachak , lagehen ), mansn.: kind der
vreugde, vreugdezoon.
Isabélle , f. vrouwenn. , sp. , z. V. a.
Elizabeth (z.

a.) ; isabéllekleur , eene

bruinachtig gele kleur (naar de sp. prinses Isabelle benoemd , die, zegt men ,

gelijke bundels verbonden meeldraden.
Isaga, m. turk., de opperkamerheer des
sultans, die het opzigt heeft over de pages.
Isagóge, f. gr. (eis- agógé, v. eiságein,

invoeren), de invoering, inleiding in eerre
isagógisch, inleidend; isagogiek, f. de nleidingskunst,
inleidingskunst, inleidende wetenschap; isagógicon of isagógicum, n.

intreêgeld.

Isagoon, n. gr. (v. isos, gelijk, en gónía, hoek), een gelijkhoek , eene gelijk
zijdige figuur ; isagónisch, gelijkhoekig.
isánthisch , gr. Bot. , met volkomen
gelijke bloemen.
Isarely, naam der turksche grensartilleristen, ten getale van 4000.
isarithrnisch , gr. (v. isos, gelijk, en
arithmós, getal), gelijktallig, uit gelijke
getallen bestaande.
Isátis, f. gr., de weede ; isatódes (scil.
bilis), eene blaauwe, scherpe, bedorvene

gal.
Isch, m. (joodsch-duitsch), de man;
ischad, de vrouw.
Ischaemie , f. gr. (v. ire/win, houden ,
en haima, bloed), Med., het stillen of stempen eener bloedvloeijing of bloedstorting;
ischaemon, n. een bloedstillend middel;
ischidrósis , f. gr. (v. hidrvs, zweet), Med.,
onderdrukking van het zweet of der huidti
uitwaseming.

Ischion, n. gr., de heup, het heupbeen,
os ischii, n. of enkel ischion, het z-itten;
isch ádik, ischiá-gra, ischialgie en ischias,
f. Med., de heuppijn, h. heupwee, de lendenpijn, lendenjicht; ischiádisch, tot het zitbeen behoorende; .ischiátisch, tot de heup
behoorende; ischiatocéle of 1. ischiocéle,
f. de breuk door de zitbeens- insnijding.
Ischnophón, m. gr. (v. ischnós, mager,
dun, en phoné, stem), die eene zwakke
stem, ook die eene zeer fijne stem heeft ;
ischnophorie, f. de zwakheid of fijnheid v.
stem; ischnvtes, f. Med., magerheid, dorheid.
Ischoblennie, f. gr. (v. ischein, weêrhouden) , Med., de onderdrukking eener
ziekelijke slijmafscheiding ; ischoceelie,
f. buikverstopping, trage darrnontlasing;
ischogalactie, f. onderdrukte zogafscheiding; ischolochie, f. de onderdrukking v.
de kraamzuiveringen; ischomerie, f. onderdrukking der maandstonden; iséhophonie, f. de belette, gebrekkige, ligt stame-

ISELOTTE.

ISOPATHIEK.

lende spraak ; ischopyösis , f. de onderdrukkinif van etter; ischurie f. de onderdrukte waterlozing ; ischuretische mid-.
delen (ischuretica), middelen tegen de

phie, f. een gelij k schrift, z. v. a. fac-sim i
le; isogrâphisch, gelijk geteekend, eveneens teekeuend (z. projectie).
isoleren , it. (isoidre , fr. isoler, V. h. it.
jsola = lat. insula , eiland), verenkelen,,
afgezonderd plaatsen , buiten verbinding
zetten, afzonderen; Phvs., een ligchaam v.
alle verbinding met electrisch geleidende
ligchamen uitsluiten, of het met enkel

pisopstopping.
Iselotte, z. V. a. Izelotte (z. a.).
!sfendar, m. arab. de schutsengel der
vrouwel. kuischheid.
Isieten, pl., aanhangers van Isa- M erdard, die den goddelijken oorsprongdes

korans ontkende.
Isis, f. eene egypt. godin, gemalin van
0 s I r i S, oorspr. vereerd als het zinnebeeld
V. de voortbrengende natuurkracht der aarde (overeenstenirnende met de gr. Demeter)en als uitvindster van vele kunsten;
later ook als maangodin beschouwd en met
de vergode gr. lo verwisseld ; Isidôrus,
In., Isidöra, f. gr. mans- en vrouwenn.:
&g. geschenk van Isis, in wier schoot men
naar de egypt. Myth. eenwige ruste vond.
Islam, m. arab. (Isldm, v. salarna, zich
aan iemand overgeven, onderwerpen, inz.
zich aan GO(l overgeven), cig de overgave
aan God of aan het ware geloof; benaming
der muharnedaansche godsdienst; ook met
een' lat. uitgang: liet islamismus.
1smiël, m. bebr. (Jisc/imaél), mansn.:
cu ff . God (e 7) hoort jisc1tmd, v. scitama,
booren); Ismaëlieten, pl., eene muhame

daansche secte in Perzië en Syrië, in de
1 2de eeuw zoo genoemd, dewiji zij beweer
den, dat de nakomelingen van den khalif
Ali, en bepaaldelijk van zijnen kleinzoon
I S m a e h de regtmatige . erfgenamen v. Ii.
khalifaat waren. Zij maakten zich inz.
vreeselijk door de vorstenmoorders, die zij
uitzonden, en werden ook haschischim
genoemd, waaruit assassijnen (z. a.)
ontstaan is.
isobaométrische lijnen, gr. (v. isos,
e, on, gelijk), lijnen, door plaatsen getrokken, waar cle jaarljksehe barometers -veranderngen even groot zijn; isocheimaal
lijnen , z. isothermisch; isochróne of
tautochróne. f Math., de lijn van den ge-

likEidigen val, eene bjhenaming der cyclolde (z. a.); isochrónisch, gelijk langtijdig, even langdurend, gelijkdurend, in
even lange tijden volgend; isochronisch
paracéntrische lijnen , zulke c u r ven,
volgens welke een ligchaam, door eene zekere kracht gedreven, een gegeven punt
in gelijke tijden even veel nadert of zich

daarvan verwijdert; isochronismus m. de
gelijke tijdduur, geljkdurigheid; isocölon,
H. Log., gelijkheid der leden in eenen volzin; isodynamie, f. gelijkkrachtigheid, gelijkheid van beleekenis , gehijkgeldendheid; isodynámisch , geljkkrachtig, geljkbeduidend; isogeothérmisch, gr. (eene
lijn) over alle. altijd even warme punten
der aarde getrokken;isogoon, m. ecu gelijkhock ; isogonisch , gehijkhoekig ; isogra
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niet-geleiders omgeven; geïsoleerd, vrij,
enkel of alleen staande, afgezonderd, afgescheiden , eenzaam, op zich-zelven levende, onafhankelijk, buiten aanraking;
isolering of isolatie , 1. de afzondering,
vereenzarning; isolator, m., isolatorium,
n. of isoleer-stoel, een afscheidinrs- of afzonderingsstoel, in de leer der electriciteit.
Isomerie, f. gr. (v. isos., e, on, gelijk),
Arith., de gelijkdeeling, terugvoering van
verscheidene breuken tot denzelfden noemer; gelijk. aandeel, gelijk regt; isomérisch, gelijkdeelig, gelijk gedeeld; isomérische ligchamen, Chem, zulke, die bij
gelijke chemische zamenstelling toch ver-

schillende uitwendige eigenschappen hebben; isometrTe, f. meting naar gelijke deelen ; isométrisch , gelijkmetencl gelijke
maat of gelijke uitgebreidheid hebbende;
isomórph, van dezelfde gedaante; isomor
phe substantiën, stoffen, die elkander in
de vermengingen der ligcharueu kunnen
vervangen , zonder eene verandering in
hunne gestalten ten gevolge te hebben;
isomorphismus,

n. de gezegdeeigenschap v.

zekere stoffen; isonomie, f. gelijkheid der
wetten, wetgeljkheid; isonómisch, gelijkwettig, in allen opzigte geldig in regten.
Isop, sop, Z. Hyssop.
Isopathiek, f gr. (v. isos, e, on,

gelijk),

de geneeskundige leer der gelijke stoffen;
(le isopathiek der besmettingen, d. i.
de gewaande eigenaardigheid van aanste
kende ziekten, dat zij in hare eigene smetstoffen middelen tot hare genezing zouden
bevatten ; isopá th isch , met de gelijke
ziektestof (genezen); isoperimetrie, £ de
gelijkheid van omtrek; isopleilron, n. eene
gelijkzijdige figuur; isopolitisch, burgerlijk gelijk , met gelijke burgerregten
isopsëphische verzen (v. psëpltos, steentjes tot berekenen, cijfers), verzen, welker
letters, als cijfers beschouwd een en het
zelfde getal vormen; isosthene, F. gelijkkrachtigheid , gelijke ligchaamskracht;
isothérmisch , even warm„ van gelijken
warmtegraad ; isothermische lijnen, lijnen op den aardhol, door zulke rijen van
plaatsen getrokken. die een' gelijken warmtegraad hebben; inz, isotheraal- en isocheimaal -lijnen (v. t/séros, zomer , en

citeima, winter), lijnen, die door plaatsen

van gelijke zomer- en winter-temperatuur zijti getrokken ; isoténisch, gelijk59
kli n kend.

4;

ISRAEL.

JACIIMAK.

Israë l m. heir, (Jisrwll, V. sarah, strijden, en él, God), eg. strijder Gods; 1) de
latere naam van Jakob den aartsvader; 2)
het rijk van Israël; van daar Israëliet, m.
een lid vanhetjoodsche volk.
Isthmus , in. gr. (istltinós), ei g . hals,
keel , gorgel, enge ingang; van daar: eene
landengte tusschen twee zeeën; mi. de
naam van de landengte van Corinthe; van
daar isthmische spelen, legtige gr. oef'e
ningsspclen, kampoefeningen enz., die van
3 tot 5jaren op de landengte v. Corin the
gevierd werden; isthmitis, f. Med., de ontsteking van den raak, de keel; isthmorrhaje, f. de bloeding uit de vaten van dekcclengte of den raak.
Itacismus , n. gr. , de uitspraak der
grieksche als i, gelijk zij door 11 e ti c iiun, in overeenstemming met de uitspraak
der Nieuw-Grieken werd aangenomen; in
tegenstelling met het etacismus of de
door Er as m us verdedigde uitspraak (Ier
17 als u.
ita est, lat., zoo is het, zoo staat het.

zwaardielie ; Med , de aderbreuk, aderspat
Idon , m. gr. Myth., een koning der
Lapithen in Thessalië. Jupiter vergunde
hem, aan de godentafel deel te nemen;
doch hier ontvlamde hij voor Juno', die
bern echter hedroog en in plaats van zich-

p
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Itaganne, f. of tigo-gin, eene japansche munt; de groote geldt omtrent 7 gi.,
de kleine ruim 5 gulden.
italiaansob boekhouden , het dubbeld
boekhouden; italique, f fr. (spr. —lick'),
schuinliggende lat. drukletters, door Aldus
iWanutius uitgevonden, c u r s i ef(z. drukletters.)
item, lat., ofafgek. it., insgelijks, desgelijks, even zoo, verder, ook.
iteréren , lat. (iterãre), herhalen; iterãtie, i: dc herhaling; iteratief, nw lat.,
herhaald, herhaaldelijk, meermalig, nogmalig; iterativum, n. een herhalings
woord, z. verbum ; iterëtur, het worde
herhaald (op recepten).
IthyphAllus, m. gr., een amulet in de
gedaante van eenen p Ii a 11 u s (z. a.).
Itinerarium , n. lat. (van iter, gen.
itinris, weg, reis), een reisboek , eene
reisbeschrijving; itinerárch , m. een opzigter over de wegen.
itlo in partes, f. lat. (woordel. het gaan
in deden of partijen), de afstemming door
overgang tot dien, met welken men van
gelijke meening is.
-

Itschoglans , z. ichoglans.
Itsybu, in., eene kleine japansche goud-

munt, omtrent = 3 gulden.
Ivoor, z. elpenbeen.
Ivresse, f. fr. (v. ivre lat. ebrus, dronken), dronkenschap, bedwelming, roes,
opgewondenheidIwan, russ., z. V. a. Johannes (z. a.).
Ixeutiek *T. ge. (v. &ós, z. a., ixeiiein,
vogels vangen), de vogelvan g st, inz. met
lijmstangen of lijmroedjes.
1xa of ixe, f. , ge., een pronkgewas
met bolwortels, van verscheidene schoone
soorten 1 het eerezwaard , de engelsche

zelve eene wolk liet omhelzen, uit welke
omhelzing de Centauren zijn voortgeko
men. Jupiter slingerde hem voor dit misdrijf in den Tartarus, waar hij hem met
slangen aan een rad liet boeijen, dat ecuwig door den stormwind met hem wordt

omgedreven.
Ixóre, f. een struikgewas uit 0. Indië,
door Linnaus zoo genoemd, omdat de bewoners der kust v. Malabar, den tempel
van hunnen god Ixora of Isora met
dezen struik versieren.
hot;, m. gr. (ixos), marentakken ; vogellijm.
Izari, m. oostersche meekrap ; izaries,
een oost-indisch katoenen weefsel.
Ized, m. een goede genius in de godsdienst van Zoroaster.
Izegrim, ijzegrim, (fr. isengrin), naam
van den vos in den roman R e i n ti e de
V 0 s; een eigenzinnig, gemelijk mensch
een knorrepot.
Izelotte, f. eene turk. zilvermunt, bijna
= 65 ct&.

Je

(de medeklinker).
J. C. verk. voor Jezus Christus ; I. E. S.
en J. N. R. J., z. onder de klinkletter I.;
J. U. C. , J. U. Ii., en J. U. L. , z. oud.
jUS; Jun. z. junior.

Jabajahieten, pl., eene muzeim. secte,
die God slechts cene bepaalde voorkennis
toeschreef.

Jabiru , m. brazil. N. H., een moerasvogel in Z. Amerika, naar den reiger gelijkende, maar veel grooter, de braziliaansche strandlooper.
Jabot, m. Ir. (spr. zjabó ; eig. de krop
der vogels), de borststrook , hemdstrook
aan een mans -overhemd.
Jaca of jacka , m.. de broodhoom in

0. Indië ; ook de naam van het kwade
beginsel of den boozen geest hij de bewoners van Ceylon.
Jacana, m. brazil. N. H., een moera&
in W. Indië, Brazilië enz., die naar-vogel

het waterhoen gelijkt.
Jacapa, m. zuid -amerik. N. H., de zilversnavel, de roodhorstmeerle in W. Indië.
Jacara, m. zuid -arnerik. N. 11. , de braziliaans. krnkodil, die naar muskus riekt.
jacént, lat. (v.jacëre, liggen), liggend,
verlaten, zonder meester, b. v. een zoodanig goed.
.Jachmak, 1. jaschmak z. a.).
(

JICK.

JAN.

,Iack in. (spr. dijek), eig. veikiw. van
den naam John, Johannes; [Jans, Hansje;
jack pudding, m. de hansworst.
Jackto, m. eerie lengtemaat in Guinea,
=3 ; ned. ei.
Jaco, m. N. 11 ., de aschgraauwe papegaai in Guinea. Congo enz.; ook de japansche aartspriester (Jacco, Jacko).
Jacöbus, Jacob, Jakob, hebr. mansn.:
de hielhouder (v. âkêb, hid, volgens den
bijbel: omdat hij als tweede tweeliugs
zoon van Isaak hij de geboorte Esau aan
den hiel vasthield ; volgens de nieuwereti
oneig. voor becirieger, v. akab,iernand
bij den hel houden, om hein te doen vallen, arglistig bedriegen); Jacoba, Jacobina, vrouwenn. ; Jacobus, eene oude eng.
goudmunt, ongeveer = I gi.; jacobijnen,
Pl.' naam der dominikaner -monniken teParijs, naarde straat, waarin hun klooster lag;
naam der medeleden of vrienden v. Ii. volksgenootschap der razendste vrijheidsdwee
de fr. revolutie ont--pers,datgun
stond en zijne zittingen hield in het voormalige J aco b ij n e n- of dominikaner

oflça L), iets kleiner dan de oostersche
tijger, de tij erkat.

klooster te Parijs ; jacobijnsch voor vrijheld en gelijkheid blakend; jacobiñsmus,
n *de partij en de gevoelens derjacobijnen,
de vrijheidszuc h t, vrijheidswoede; jacobieten, pl., 1) aanhangers van den heiligen
Jacöhus, eene oude , inz. in Afrika verbreide godsdienstpartij, die men naar haar
geloof ook m 0 no pu ys i ete II (z. a.) en
entychianen noemt; 2) r. k. aan hangers van den in 1688 verdreven koning
Jacobus 11 in Engeland, als ook die van
zijnen naar Frankrijk geviugten zoon Jacohus 11!.
Jacktau, m., eene japansche lengte-

maat.
Jaconnet (spr. zjakoné) of jacquet
( spr. zjaké), m. Mere.. eene soort van
oostindisch, meestal glad mousseline.
Jacotist, m. een aanhanger der manier
van onderwijzen- van Jacotot.
jacta est aléa, lat., de teerling of het
lot is geworpen, het is gewaagd (het beslissend woord van Cnsar toen hij den Rubicon overtrok) ; jactéren (lat.jactãre), in
't rond werpen ; pralen, grootspreken ;jac tâutie, f. lat. (jactantia), de grootspraak.
snoeverij ; jactãtie, f. Med., het onrustig
voelen des lijders ; de pralerij; jactuur,
f. (lat. jactüra), het wegwerpen der goe
deren over boord, het verlies, de schade.
Jaculatorum, n. uw lat. (v. jaculâri),

werpen, slingeren), een schietgebed.
Jade, m., z. nephriet.
Jagellonen , pl., de dynastie van JagelIon, groothertog van Litthauen (1386),
konin3en van Polen tot den dood van Sigis
mund 11 (1572).
Jaguar, f. (uit de Guarani-taal in Paraguay), N. H., de arnerik. tijger ( feli.x
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Jalappe, f. jalappewortel (sp.

xald-

pa , spr. dial— : naar de stad X a 1 a p a
in Mexico benoemd), een in gedaante naar
de rammenas gelijkendewortel, vol harsig,
sterk purgerenci sap, van de cone'olvilus
of ipomaajalappa, in Z. Amerika.
Jalon, m. fr. (spr. zjalóng ; v. h. lat.
jacuilum , werpspies ?) , Mil,, een afstek
paal, rigtvaantje, haken met een stroo
wisch voorzien maatstok ; jalonnéren,
met palen enz. afsteken, bakens zetten;
jalonneur, ni. degene, die bij het optrekken van het voetvolk door zulk een kenteeken de vleugelpunten aangeeft.
Jaloux, fr. (spr. zjalóe it. gelóso, V. h.
gr. cizelos , lat. z e 1 ii S de ijver) , ijverzuchtig, nijdig, vangunstig, minnenijdig,
j aloersch jalousie, f. (spr. ijaloesle),
de ijverzucht, wangunst, ininnenijd, jaloerschhcid; ook de driekleurìge aniarant
of duizendsehoon; j alousiiin, p1., vensterschermen , zomerblinderi , tralievensters
door welke men ziet zonder gezien te
worden .
Jamaica -peper, z. piment.
Jamavas, in. indische taf met goud;

bloemen.
Jambage, f. fr. (spr. zjangbdazj' v.
jambe, been, lMjler), Arch., de grondniuur;
deur- en vensterpost of -pijler.
Jambea, turk., een breed, krom, puntig
mes, dat de Turken in den lederen gordel
dragen.
;

Jambolâne, f. (sanskr., maleisch enjavaansch djambu , nialabaarsch jamboli),
de eetbare, wijnzurc, pruinivormige vrucht
van eenen boom in Indië en deze boomzelf (eugeniajambolana).
Jambos, pl., kinderen van eenen inboorbug en eene mesties in Amerika.
Jaznbus of Jambe, m. gr. (lambos),
Poet., een versvoet, die uit eene korte en
eene lange lettergreep bestaat ( -), b. v.
g e n 0 t ; jambische verzen, die uit zulke
versvoeten zijn zarnen gesteld.
Jambuzenboom , maleisch (sp. jambosa, fr.jambose, jambosier; v. Ii. indisch
djainbu; z. jambolane) , een boom met
eene aangename vcrfrisschende steenvrucht (eugenia malaccensis).
Jamerlonk, rn (verbasterd uit h. turk.
jaghmuirlik , regenrnantel, v. jaghmr,
regen), een turksclie mantel.
James, m. (spr. d;jeems), eng. naam
voor Jakob; jamespoeder, u. een in Engeland zeer gezocht zweetdrjvend middel,
Jan , rn ned. mansn. voor Johannes
( z. a.); algemeene benaming der bedienden
in koilijhuizen, logementen enz. in Neder
land; ook een opgeproukte windbuil, opsnijder ;j an-gat, jan-hen, iron. benamingen voor een' verwijide , keukenklouwer;
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JANITOR.

janhagel, het gemeenste volk, jan rap en
zijn maat ; ook zekere soort van koek.•
Janitor, m. lat. (v. janua,. de deur),
de portier, deurwachter.

JEJUNUS.

daat der in 1826 opgehevene bevoorregte
klasse van soldaten, die weleer de kern van
het turk. voetvolk uitmaakten; janitscharen-muzijk, eig. de woeste militaire muzijk der Turken; in 't algemeen elke muzijk , waarbij de blaasinstrumenten door
eene menigte geraasmakende speeltuigen,
zooals den trommel, de bekkens enz. begeleid of liever overstemd worden.
Jansenisten, pl., naam, door de r. k.
kerk gegeven aan hen, die de onderteekefling weigeren van de bul van paus Alexander VII (1656), waarin 5 stellingen ,
als geleeraard door Cornelius Jansenius bisschop van Yperen (gest. 1638), worden veroordeeld; zij worden ook a p p e l1 a n te n geheeten en noemen zich -zelven
in Nederland (alwaar zij in Holland en Utrecht van de overige R. K. zijn afgezonderd
en hunne eigen kerken, priesters en hisschoppen hebben) de c l e r e z i e; j ansenismus, n. de leer van gen. bisschop Jansenius, over Adams val en de godsgenade.
Januari;, m. lat.(Januarïus, v. J a n u s,
een God der Romeinen, de bestuurder des
jaars, voorgesteld met 2 aangezigten, waarvan het eene voor-, het andere rugwaarts
ziet), de eerste maand des jaars, louw
Janus alter, eig. de tweede Ja--mand;
nus, d. i. een wijze, die het verledene en
de toekomst doorziet.

voor bijz. bedoelingen gevormde spraak ,
zooals het joodsch-duitsch, de dieventaal
enz.; gezwets, gesnap; ook de naam van een
edelgesteente van roode of gele kleur.
Jargons, pl. fr. (spr. zjargdng), naam
der kleine, goudgele, geelroede of violetblaauwe, naar den hyacinth gelijkende
steentjes van de grootte cener speldeknop,
die v. Puy in Auvergne in den handel komen en tot versiersels van velerlei galante riewaren gebruikt worden ; zij zijn soms
moeijelijk van den echten hyacinth te onderscheiden.
Jarretière, f. fr. (spr. zj arr'tj ér' ), kou
knieband.
-seband,
Jaschmak, m. turk., de sluijer der turk.
vrouwen, die haar den hals en het hoofd
tot op de oogen bedekt.
Jasmin, m. (fr. jasmin, uit het perz.
jasaman. jasmin enz.) , een struikgewas
van velerlei soorten, dat welriekende bloemen voortbrengt.
Jason, in. gr. Myth., een thessalische
koningszoon, die als aanvoerder der ArgoII a u t e n (z. a.) uit Colchis het gouden
vlies haalde.
Jaspis, m. (gr Zaspis, pert. jaseg, hebr.
jaschpeh), een zeer harde, ondoorzigtige
steen tot het kiezelgeslacht behoorende ,
van allerlei kleur en teekening; van daar
jaspéren, bij boekbinders, de snede eens
hoeks als jaspis beschilderen of besprenkelen ; jaspisporselein , doorschijnend,
zeer teeder porselein, door W e d g e w o o d
uitgevonden.
Jatagan, of yatagan, m. turk., een kor
degen, een kromme sabel.
-te

japansche aarde, z. areka; japansch
werk, allerlei voorwerpen met opgehoogde
figuren verguld of besci,ilderd; japanéren,

hannes (z. a.); Jean potage (spr. —tdazj),
d. i. eig. Hans soep)," z. v. a. hansworst;

Janitschaar, janitsaar, m. turk. (eik;.

jeni- tscheri, nieuwe krijgsman), een sol -

porselein opjapansche wijs vormen en beschilderen.
Japet, m. gr. (Japitos), Myth., een der
Titans (z. a.), de vader van Atlas en
P r o m e t h e u s.
Jaques, m. fr. (spr. zjdak', z. v. a. Jakob; Jaqueline , z. v. a. Jacoba; j aquerie, f. fr. (spr. zjak'ríe), een boerenop-

stand in N. Frankrijk ten jare 1358 (zoo
genoemd naar den spotnaam Jaques bonhomme, waarmede de adel de boeren aan
-duie).
jardin des plaates, m. fr. (spr zjardéng
dê pldngt' ), de plantentuin of botanische
tuin te Paris; jardinière, f. (spr. zjardienj ér' ), eig. tuinierster; eene bloemenkast;
een krans of ruiker van kunstige of natuurt.
bloemen; een smal boordsel aan lubben en
hemdstrooken.
Jargon, m. fr. (spr. zjargong; naar men
wil van jars, mannetjes gans, dus oorsp.
vogelgesnater? verge!. veeleer het sp. gerigonza, brabbeltaal), onbeschaafde. lompe
taal, kromtaal, koeterwaalsch; ook eene

Jean, m.

fr. (spr. zjang), z. v. a. Jo-

jean qua rit, jean quipleure (spr. zjang
ki rá, zjang ki pleur'), d. i. Jan die lacht,
.

Jan die huilt; benaming der spelers inde
parijsche speelhuizen; Jeannette, f. (spr.
Zj anett' ), z. v. a. Johanna; ook een door
dc dames om den hals gedragen smal zwart
fluweelen band, door een gouden slootje
zaamgeilouden, waaraan een kruisje of ander sieraad hangt.
Jectigatie, f: nw

lat. Med., het omwer-

pen, woelen, de onrustige ligchaamsbewegingen in ziekten ; het trillen van den

pols.
Jehebo, m. Gene

goudmunt in Japan,

omtrent = 5 gl.
Jehovah, m. de eeuwige, onveranderlijke, de hcbr. naara van God; Jehovahdaalder, eene munt, die den naam van
J eb o v a h daagt; Jehovah-Zeba®th, Wereldheer of Heer aller heirscharen of wezens en schepsels.

jejunus, a, um, lat., nuchteren,\mager,.
droog, laf, geesteloos, afgezaagd; j ej tinurn
consilium,

een nuchtere, d. i. onnoozele

JE 1E SAIS QUO!.

JOCUS.

raad ; jejuniteit , f. nuchterheid, lafLeid enz.
ie ne sais quol. fr. (spr. zje n' see kod),
ik weet niet wat, d. i. een zeker iets, iets
onverklaarbaars, dat men niet noemen kan.

een kleine roes, eene geestverheuging, als zijnde d:e, naar de leer
der jesuiten, onzondig; jesuitisch , volgens de leer, de grondstellingen, de handelwijzen der jesuiten ; jesuitismus, n.
Loyola's leer, zijne beginselen of zijn geest.
Jesumi, fl eene gedwongenjaarl. verrigting der Christenen in Japan, bestaande,
naar men zegt, in het vertreden van een
Christus- en een Maria -beeldje.
jet d'eau, m. fl. (spr. zji do), een waterstraal, die uit eene fontein opstijgt.
Jeton, m. fr. (spr. ijetóng), een leg- of
rekenpenning, speel- of pachtpenning, ook
z. v. a. medaille (z. a.).
,Ietz of jez , m. eene maat in OpperDuitschiand voor vloeistoffen, = vo ed er.
Jeu, n. fr. (spr. zjeu) , het spel, dc
scherts.
m. eng. (spr. dzjIg/i), een vlugge,
huppelende dans (vgl. gigue).
Joachim, m. hebr. mansn. (Jelio-jakim
of Jo-jakusn) : Jehovah of God rigt op;
Joachmsdaalders, eerste naam der daal
ders, naar de bergstad Joachimsthal
in Bohemen, zij heetten ook Schlickdaalders, naar den graaf von Schlick, die
ze in 1518, wel niet het eerst, maar menigvuldig en goed liet slaan.

Jenny-machines (spr.

dzjénni—),

eng. machines voor het katoerispinnen,
door haren uitvinder Arkwright (spr.
drkrait) naar zijne vrouw J e n n ij (cl. i.
Johanna, Jansje) dus genoemd.
Jerbóa, m. arab. (jerbuah), N. H., de
springhaas, aardhaas, de tweebeenige bergmuis in N. Afrika. Arabië enz.
Jeremias, hebr. mansn: de door den
Heer verhevene, een der groote propheten
van het 0. T., die de verwoesting van Jeruzalem in de zoogenaamde klaagliederen
betreurt jeremiáde, f. het klaaglied, de
jammerklagt.
Jéricho -roos . of roos van Jericho (stad
in oud Judea), een 5 a 6 rijnl. dm. hoog
zomergewas uit Pahiestina enz, welks stengel zich. digt boven den grond in vele twijgen uitspreidt, op het einde van zijn leven
houterig wordt, en, even als mos, weder
opwakkert, zoodra hij in 't water wordt
gezet.
Jerobam, hebr. (Jarobearn, v. rabab,
veel zijn, en dm, volk), mansn.: volksver
meerderaar.
Jerome, fr. (spr. zjeroom'), z. v. a. Hieronymus.
Jesâïas , hebr. (Jesc/iajô/su, v. jescita,
hulp, heil), mansn.: heil Gods; een groot
propheet van het 0. T.
JesIden, pl., vereerders van den Satan,
eene na Muhameds dood in lVlesopotamië
ontstane secte ,' inz. onder de Kurden, dus
genoemd naar haren stichter den scheikh
Jesid.
Jesuãten, pl., eene monnikenorde van
barrevoeters, gesticht door St. Jean Co
lomban.
Jesuiten , ook loyoliten , pl., medeleden of aanhangers van de r. k. geestelijke
orde , die door I g n a t I u s van Lo yol a
in 1521 (v. a. in 1534) onder den naam
van gezelschap of sociëteit van J e z U S
gesticht , door paus Clemens XIV in
1773 opgeheven, door paus Pius VII in
1814 neder hersteld werd. Men legt de
leer dezer orde allerlei gevaarlijke stellin gen te last, die zij niet sluwheid verdedigt, predikt en voortplant; van daar beteekent een jesuit ook een schijnheilig
bedrieger, een dóóisluwe intri g ánt, een
booswicht onder 't masker van godsdienst,
kortom de massa der ond eugd in één wezen
geconcentreerd., elijk zij in Sue's
man optreedt in den persoon van Rodin;
jesuitessen , jesuitinnen , eene nonnenorde der 1 6de eeuw, die zich naar die
der jesuiten vormde, maar in 1630 door
paus Urbanus VIII werd opgeheven ; jeg
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auiten-roes,

Joaillerie of jouaillerïe , f. Ir. (spr .

zjoealj'rie; vgl. juweel), de juwelierkunst, de juweelenhandel ; joaillier, m.
(spr. zjoaljié), een j uwelier, juweelhande
-lar.
Job, Hiob, m. hebr. mansn., eig. de
lijder of de door het lot vervolgde; job,
bladtin ter bekleeding van de electrische
flesschen, theebussen enz. , foelie; jobsbode, eene ongelukstijding, een treurig
berigt; jobsgeduld, een zeer groot, taai
geduld.
Jobber, m.. eng. (spr bjóbber ; v.job,
onbeduidende, nietige loonarbeid), een dagboner, ha ndlanger; ondernemer in 't klein,
makelaartje, woekeraar; stock-jobber (vgl.
stock) , een actie-handelaar of -woekeraar,
actiekramer in Engeland, die op het rijzen
en dalen der staatspapieren speculeert.
Joch, ii. juk, eene duitsche landmaat
van 417 vierk. rijn1. roeden = 59,0428
vierk. ned. roeden; jochart, z. juchart.
Jockey, in. eng. (spr. dzjókki, v. jack,
d. i. hans; dan ook knaap, knecht enz.),
een rijknecht, voorrijder, de pikeur, die
hij wedrennen liet paard berijdt, jokei;
ook wel rij- of staljongen, paardenlaudelaar, roskammer.
Jocko, z. barris.
Jocrisse, m. ft. (spr. zjokrtess'), de zot,

onnoozele bloed, het uilskuiken.
,Iocus , m. lat., boert, scherts, kortswijl, j ok; joci causa of jocaliter, schertsenderwijs, uit de grap, uit joks ; inter-
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j ocos et seria , onder scherts en ernst;

John-Bull . m. (spr. dzjon boel) , cig.
Hans Bul , iron. bijnaam van den grootes
hoop des eng. volks (waarsch. naar zijne
Iievelingspijs het rundvleesch of beefsteak),
het eerst door den eng. satiricus Swift
in zwang gebra gt; een onbeschaafd mensch.

jocusstaf, een staf reet een borstbeeldje,

waarmede de vreugde wordt te kennen ge geven; jocósa;sc iertsende invallen, grap pen , potsera ; joculatóren, pl. (v. joculacri, schertsen), goochelaars, potsenmaJoker, z. jockey.
kers, hansworsten.
Jol, F. een klein smal vaartuig van voJod, n. (spr. dzjod), een eng. gewigt
van 28 liandelslponden, bijna -' 12 ned. ren en achteren spits niet éénen mast ; ook
ponden ; ook ceiie lengtemaat in Siam, wel eene open boot, die met cenen riem
van achteren wordt gevoerd.
aldaar = Tr mijl.
Joli, m. fr. (spr. zjoli) , lief, netjes,
Jod.enlijrn , eene brandbare zelfstandil;lieid, zeer rijk aan kool- en waterstof, .hupsch; de naam van vele honden; ook
eene fraaije kleine lettersoort ; jolivetés,
aardbars. pekhars, b i t u ira e n; jodenlijm
pl. (spr. zjoliw'te), kleine versierselen, aar van Judaea of asphalt, eene weeke of
dil;e kleinigheden ; bevallige kinderg rapvaste soort van jodenlijm, die men inzamelt aan het watervlak van liet A s p li a 1- pen.
Jonasvisch, z. carcharias.
t i s c h meir, de Doode zee of de zee van
Jonathan, hebr. (ei g. Jeho-nd than, d. i.
J udwa.
Jehovah geeft), mansti.: de van God geJodium , n. of jocline, f. (hoogd. jód),
schonkene; een getrouwe vriend; bij de
(v. h. gr. ion, viooltje, lodes, viooltjesachEngelschen ook een spotnaam voor liet
tig), een enkelvolidi(;, niet metallisch lig
een' salpeter. fa--clhan,tejr18do
volk der Vereenigde Staten (b rother
brijkant te Parijs, C o u r t o i s, toevallig in Jonathan).
Jongleur, m. fr. (spr. zj onghléur ; v. h.
de looi; der varee- of tan soda ontdekt.
lat. joculátor), in de middeleeuwen de
Dit ligehaam, dat vele punten van overeenkomst riet het chloor heeft, kreeg om muzikanten of speellieden, die den trouzijnen violetkleurigen damp v. G ay-L u s- b adours (z. a.) ter zijde gingen; een
s a c dezen naam ; het is thans als een goochelaar , potsenmaker ; jonglerie , f.
goochelarij.
zeer werkzaam geneesmiddel en als blaauwe
Jonk of junke, £ eene soort v. chineverwstof bekend; jodáten, pl., jodiumzure
sche schepen v. eenigzins plomp maaksel,
zouten.
gemeenlijk met 3 masten en v. 150-300
Jodócus , mansn. (v. lh. gr. io-dókos,
lasten groot.
pijlen opnemend, io-dókë, pijlkoker ?).
Jonquille, f. fr. (spr. zjongkte j'; van
Joël, hebr. mansn.: Jehovah is God.
Johánnes of Jan, hcbr (Jehochanân, jonc, lat. juncus, bies, wegens dc bies d. i. Jehovah schenkt of is genadig, er- vormige bladeren), eene soort van velbarmt zich), mansn.: Gods geschenk, ge- riekende narcissen; jonquille -kleur, hoog
-gel,
naar liet groene zweemend.
nadekind ; eene port. rekenmunt v. goud
Jood. z. ond. Juda.
. _ eene dubbele louis d'or: johannesbloed,
Joris, z. George.
de duitsche e o e h e n i 11 e. eene soort v.
Joseph, hebr. mansn. (eig. hij voegt er
schildluis, ook poolsciie kermes of schar
johannesbrood ; eene rood--lakenbzi;
bij), de toegevoegde ; eene soort van dun
bruine , eetbare, tegen de zode of hitte fransch papier; een vrouwen - overrok in
in cle keel dienstige peul van. Genen in liet Engeland ; een kuisch, eerbaar jongeling
(naar den zoon van den aartsvader Jakob) ;
Oosten en in Z. Europa wassenden boom;
johanneskever, het l;lirnwormpje (nocti-

luca, L.); bij eenige paren van dit insect
onder een helder glas , kan men in liet
duister lezen ; Johanniter-ridders of Johannes- ridders, Gene duitsclhe orde, die
in Pakestina bij gelegenheid der kruist oge n ontstond ; zij had de bescherming
der pelgrims en de verdediging van het
lleilige land tegen de ongeloovigen ten
doel. De ridders kozen zich den apostel
Johannes tot patroon. Uit Pala✓stina
verdrongen , begaven zij zich naar liet
eiland Cyprus (1201), van daar naar
li h o d u s en eindelijk naar M a l ta (1529),
daarom ook maltheser-- ridders ; John. m.

ene. (spr. dzjón), zamen getrokken uit Johannes (z. boven); Johnson, m. eng.
(spr. dzjóns'n) , de zoon van Johannes;

Josephine, f. vrouwenn.: de toegevoegde.
Jósias , hebr. mansn. ; des Ileeren vuur,

de zeer vurige.
Josselaar, m. Mere., gesponnen katoen

uit Smyrna.
Jósua, hebr. mansn. : (Je/to-ze/tea, d. i.
wiens hulp Jehovah is) : Godhelp.
Jota, n. de grieksehe c (i), cie kleinste
letter; in hei algemeen en oneig.: eens
letter, een punt of puntje, tittel, het allergeringste of minste, niets.
Jouaillerie, z. joaillerie.
Jouet, n. fr. (spr. zj oe -é ; v. j ogen, spe -

len, v. lh. lat. jocári), speelgoed, speelbal.
Joui, m. een voedzame drank der Japanezen uit liet gekruide en verdikte sap
van gebraden rundvleesch bereid.
Jouissance , f. fr. (spr. zj oe -iesd ngs' ;
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van jou.r, genieten) ; het genot, gebruik,

volgende afleidingen echter verwant met
het hebr. jobl, d. i. hoorn, als blaasinstrument. Bij dejoden heette ieder 5 0 stejaar:
jaar des jobels of booms, en was naar Mozes' verordening een jaar van kwijtscliel 7
ding) , een vreugdgeschreeuw , -gejuich ;
jubileaum, n. nw lat., fr. jubilé (.pr zju..
bile, het jubelfeest, jubeljaar, j ubel jaarsfeest, de ju b elviering eens aigeloopen tijds
van 100 of 50, soms ook slechts van 25, ja
van 12 jaar; jubilarius, m. eenjubelvier
der, iemand, die zijn jubelfeest viert; jubileren, lat. (jubilare), jtibelen, juichen;
ook zijne 50- of 25jarige am b tsbediening of
echtverceniging vieren, gouden of zilveren
bruiloft houden; jubilate, de derde zondag
na paschen, naar liet aanvangswoord v. een
latijnsch gebed in de r. k. kerk : jubilate
etc., Ps. 100 (juicht! enz.), van daar de
leipziger j U b i I ate- m i 5 (jubelmis, voorjaars of paaschmis), die niet den maandag
na gemelden zondag een begin neemt.
Jubis, pl. fr. (spr. zjubI). in de zon gedroogde d r uifrozijnen of kistjes-rozijnen uit

bezit, vruchtgebruik.
Ioujou, n. fr. (spr. ijoezjoe; vgL ouet),

een speeltuig , kinderspel ; inz. het voor
cenige jaren zoo geliefde speelgoed , bestaande in eerie houten schijf, die door een
snoer uit en in de hand werd gelaten, het
op- en afrol spel.
jour, rn fr (spr. zjoer), de dag; van daar
du jour zkin (z. clu jour); jours de grace
(spr. zjoer de8/traas'), pl., z. v. a. respijtdagen (z. a.); journaal, n. een dagboek;
dagblad, en in 't algemeen courant tijdblad , tijdschrift, week- of maandblad;
Mere., een handelsboek, waarin alle voorkomende handelszaken naar volgorde der
dagen worden geboekt, dag- of maandboek;
journalis e ren , de dagelijks voorvallende
zaken in het dag- of maandhoek brengen;
journalismus, n. barb. lat., het tijdschriftwezen; het schrijven v. tijdschriften; journalist, in. een dagbladschrijver, tijdschrift-

steller, uitgever van of medewerker aan een
dagblad of tijdschrift, conrantier; journalisticum , n. een leesgezelschap voor tijdschriften.-, ook voorlezingen daarover; journalistiek, f., z. v. a. journa li smus; journalier, ni. fr. (spr. zjoernaljé) , journa
lière, f. (spr. —ijér')dageljksch, daagsch;
als snbst. : een daagsch , d. i. veranderlijk,
onbestendig mensch, die heden dus, morgen zoo gestemd is ; journalière, een dagelijksche post tnsschen twee plaatsen.
joviaal, fr. (jovial, it.gioviále, v. giovas-c = lat. juvãre , helpen, nut doen, verheugen) , blijmoedig, blijgeestig, vrolijk,
lustig, opgeruimd; jovialist, ni de vrolijke
raad, hofnar; jovialiteit, f. de bljmoedigheid, vrolijkheid enz.
JovilabIum n. nw lat. (v. Jupiter, gen.
Jovis), een werktuigter voorstelling v. Ju piter en zijne 4 trawanten of wachters, voor
een gegeven tijdstip.
Jovinianisten, PL aanhangers v. Jo v in ianus, een' monnik in de 4de eeuw, die
meende, dat de doop de zondigheid wegnam.
joyeuse entrée, f. fr. (zjoajeuz' angtrd'),
cu.
ff blijde inkomst, vrolijke intogt; bena
ming v. de gewigtige privilegiën der stenden v. Braband (met insluiting v. Autwer
pen) en Limburg, welke de hertogen hij
hunne huldi8ing voor den intogt of de entrée in de hofstad moesten bezweren. Het
gewigtigste punt daarbij was, dat, zoodra de
hertog een dier privilegiën mogt opheffen,
Veen onderdaan verder tot gehoorzaamheid
jegens hem zou verpligt wezen.
Juan (spr. chuan), sp. mansn., ontstaan
uit Johannes (z. a.).
Jubal, m. eene octaafstem v. vier voet
toons in de orgels.
Jubel, m. (het naast wel v h. lat. jublum, vreugdgeroep,jubilire, juichen; in de
-

Provence.
Juchart of juchert, n. (dnitsch v. j o c Ii,

juk, als landmaat, en liet oude aren voor
akkerbouwen ; lat. jugrnm), eene zekere
landmaat , ongeveer een morgen lands in
Opper -Dnitschland.
Jucht, juchtleder (beter ware juf't, als
komende v. h. russ. woord jufti, d. i. een
paar, omdat de vellen paarsgewijs iiiet bast
zamen genaaid bewerkt, en ook zoo u den
groothandel verkocht worden) eene soort
V. zeer week, lenig, 'waterdigt, sterkriekend
leder, dat in Polen, maar vooral in Rusland
van de huiden v. halfvolwassen rnndvce,
ook wel van paarden wordt bereid.
j

Juda, m. hebr. mansn. (Jehudak): de

geprezene; de 4cle zoon v. d. aartsvader Jakob , ook zijn stam • sedert de splitsing des
rijks een bijzondere staat, van daar jood,
m. (hebr. Jehudi, pl. jelruclîsn.), oorspr. een
burger V. h. rijk V. Juda, later een lid v. h.
gansche volk der Israeliëtcn; judaismus,
n. nw lat., het jodendom; judaïséren,jood
worden , zich laten besnijden ; iron., zich
ophangen.
Judas, hebr. mansn.: de verrader; judaskus , een verraderlijke kus ; judasbaar,
rood, rosachtig, vossig haar.
Judex, m. lat., de regter, pl. jud/ces;
judicum (scil. liber), let boek der rigterea
in het 0. T.; judex a quo (nl. appellätur),
de lagere regter, v. welken men verder kan
appelleren; j. ad quem (appellãtur) , de
hoogere regter, op wien men zich beroepen
kan; judev compétens, of fr. juge compétent (spr. zjuuzj' /conypetáng) , een bevoegd , behoorlijk, onverwerpelijk regter;
j. comprornissarmuS, een door partijen zelfgekozen regter ; J. corrtptus , een omgekocht regter; j. deleguitus, een afgevaar-
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eene zaak gestelde regter; j. inconiptens,
lat. , een onbevoegd , ongeldig regter; j.
requisfluS een gevraagd of verzocht regter.
judicéren , lat. (juclicãre) , oordeelen,
rite n , een vonnis vellen, vonnissen, besussen; judïca, de 5de zondag in de vasten, naar de aanvangswoorden v. d. tekst
in de r. k. kerk op dezen zondag uit Us. 43:
judilca me etc., d. i. rigt mij enz., ook de
zwarte zondag geheeten ; judicbe1
naarovezich een oordeel laat vellen, oordeelbaar; judicãtie, f. beoordeeli n g , beslissing; judicatörisch, rigterlijk; j udicãtum,
n. een oordeel , regt.erlijk bescheid, eene
uitspraak, regtsuitspraak, een vonnis; ju
dicatuur, f. nw lat., liet regtersarnbt ; ju
f. handeisgeregt, regtbank-dicaturbnk,
van koophandel.
Judicium , II. lat. het geregt, de regts
het geregtelijk onderzoek; het oor--plegin,
deel, de meening, de regterlijke uitspraak;
de regtszaak , het regtsgeding; het geregts
de rcgtl)aflk; ook het oordeel svermogen,-hof,
de oordeelskracht of beoordeclin g skracht;
in /ionörem juJicii, ter eere van of uit
achting, voor het geregt (verschijnen); judiclurn appeilatiônis, bet appellatie- of heroepsgeregt; ). civile , het burgerlijke of
vredegeregt; cri7ninãle, het lijfstraffelijke geregt; j. discreflvum, het juist onderscheidend beoordeelingsvermogen ; j. ecclesiasticum, het geestelijk gezegt (consistorie); j. secukue, het wereldlijk geregt;
ook eerie zaak, die voor de wereldlijke overheid behoort; judiciãlis, e en judicarius,
a, urn ofjuclicaa1, judicee1, tot het geregt behoorend, geregtelij k, regterlijk; ju
geregtelijk, regterlijk; judici--dicalter,
eus, oordeelkundig, v. goede beoordeelings
kracht, verstandig, vernuftig, scherpzinnig,
vel overlegd, en wel overleggend, zinrijk.
Judcuin, z. oud. judex.

Judith, hebr. vrouwenn. , z. v. a. jodin
of belijderesse Gods.
Juffers, Pl., korte scheepsmasten, die
uit Riga en Mernel komen; ook het dunne
daksparrenhout uitNoorwegen.
juge de paix, m. fr. (spr. zjuuzj' d'
de vrederegter;jugement, n. (spr. zjuuzj'

pfl,

-

indng), z. v. a. judicium ; jugéren (spr.

zjuzjéren), oordeelen, beoordeelen, vonnissen.
jugulair, flW lat. (v.jugilum, sleutelbeen, keel), Lals ofkeel betreffende; jugulair-ader of 'vena jugularis, de hals- of
keelader; jugulãres, pl. IN. H., visschen
met buikvinnen voor de borstvinnen aan
de keel;jugulãtie, f. de verworging, vermoording; jugulérei3, verworgeu; jugulator, de M orger, vernioorder.
Juick, juik, jux, eene rekenmunt in
Constantinopel van 12 be u rz e n., 500
piasters = 5760 gI. , ook van 2 beurzen, =

100,000 aspers = 960 gl.

luive, f. Ir. (spr. zjwiev'), cig. cenejo
din; inz. eene soort van korte vrouwenoverrok, een overtrek naarjoodsche wijze.
Jujubes, pl. fr. (spr. zjuzjuub'), roode
hoistbeziën van den jujubenboom, h,orstbezieboorn (gr. zizy
phon , lat. zizpkus,
waaruit het fr.jujube is ontstaan), inz. in
Syrië, ook in Italië eiz., vooraltegenlioest,
loiigziekte enz. in gebruik.
Julep, ni (fr. en eng. julep uit het
arab. giuleb), een koeidrank.
Julfeest, ti. een feest, dat in het scandinavische Noorden vóór de invoering van het
christendom omstreeks het einde van december werd gevierd, en in welks plaats
later liet kersfeest trad.
St. Julien, m. fr. (spr. sngzjuliéng),
eene soort van Bordeaux -wijn.
Ju1us, lat. mansn. (vgl. het gr. ioulos,
vlasbaard): de vlasbaardige, dejongeling
Julia en Juliana, vrouwenn.: de rnaagdelijke, jonkvrouw; julius, of julij, juli,
(uit den g ( n.julii ontstaan),de 7de maand
des jaars, hooimaand, zoo genoemd naar
Julius Csar); ju1us, ook eene ital.
zlvermunt. =1 4 ct.;juliaansche kalender,
de door Julius Caesar ingevoerde verbeter
de tijdrekening, waarbij, in plaats van bet
maanjaar , het zonnejaar ter lengte van
385 dagen en C uren ten grondslag werd
gelegd, hetwelk daarom het juliaansche j a a r heet. Die tijdverdeeling, ook
o u d e stij 1 genaamd, is nog in de morgenlandsche kerk, b. v. in Rusland gebruikelijk. In de westersche kerk echter werd
zij ouder paus Gregorius XI IL. tenjare 1582
door geleerden naauwkeuriger ,, en wel op
365 dagen 5 uren 48 minuten en 45 seconden, herekeud en zoo ontstond de thans
nog bij ons gebruikelijke n i e u w e stijl
of gregoriaansclie kalender, die
van den ouden thans reeds 12 dagen
verschilt ; waarom men ook duidelijkheidshslve op plaatsen, waar men nog den
ouden sti1 volgt, den ouden datum boven
en den nieuweui daaronder plaatst, b. v.
Petersburg den maart ; juliaansche
periöde, L eene reeks van 7980jareri, na
welker verloop de zon- en maancirkels, Ie
gelijk met den indictie-cirkel, gezamentlijk op nieuw beginnen; men verkrijgt dit
getal als men gezegde 3 cclussen
(z. a.) met elkander vermenigvuldigt,
;

,

(28x19 X15= 7980).
Jumala , m. de voornaamste godheid

der Laplanders.
Jumart, fr. (spr. zjumaar') ofjumar,
rn een fabelachtige osezel of muilos, muil
paard, gewaande bastaard yan het paarden- ofezels- en rundergeslacht.
Jumpers, Pl. eng. (spr. dzjsmpers; v.
jump, springen) , eig. springers; dieven,
die door de vensters inklimmen; eene methodisten-secte in Z. Wallis.

JUNGEREN.
jungéren, lat. (jungre) , verbinden;
junctira), de verhin

junctuur, f. (lat,

ding, voeg, hei gewricht; ook toestand,
omstandigheid, tijdsgewricht, zanienoop.
Jungles, Pl. eng., naam der oostindi
sche 'boscliwi!dernissen.
Jun-10r, 'Th lat. (afgek.jun.) dejongere;
junioraat, n. nw 1at. het geval, waarbij
de jongste in dejongste linie tot de erlopvolging komt.
Juniprus, m. lat., dejeneverboom.
Junius , fl1. lat., ofjunijjuni (uit den
gen. junil ontstaan), de zesde maand des
jaars, zomermaand. De naam is ontleend
ófvan Juno (z. a.), of van den eersten
rom. consul Junius Brutus.
Junke, z. jonk.

Juno, lat. of Here, f. gr., Myth., de oppergodiii, de trotsche en jaloersche beheerscheres der goden en menschen, Jupiters
zuster en gemalin enz.; ook eerie der kleine planeten, in onze eeuw (1804) door
Hardin g te Lilienthal ontdekt; Juno's
vogel, de paauw ; junönisch , naar Juno
gelijkende, grootsch, trotscli, vol majesteit.
Junta, f. sp., (Ie veleeniging, verhind
n daar
va
tenis, vergadering,
handelsjunta, gezondheidsjunta, aposto
lisehe junta enz. ; inz. raadsvergadering in Spanje en Portugal; volkscomitté,
regerings -comité (vgl. comitté); ook een
genootschap van hoekverkoopers te Venetië, dat zeer schoone editiën levert.
Jupe, F. fr. (spr. z'juup'; mid. lat. jupa,
it. giubba, sp. aijuba, v. h. arab. djubbalc,
eene katoenen tunica), een kort, inz. vrou
welijk kleedingsstuk, een lijfje; inz. vrouwenrok, ondcrrok;japon, m. (spr. zjupóng),
een onderrokje, korter dan de j up e.
Jup it er, '1*. lat. Myth. (gen. Jovis; verkort Jupijn), de opperste en magtigste God,

vader der goden en mensehen, de dondergod of donderaar, door de Grieken Zeus
ofZevs, ook Kronion, geheeteii, een zoon
van Saturnus en Rhea,, en broeder
van i'leptun us en Pluto; ook de grootste planeet van ons zorinestelsel; jupitrisren, uitspattend, wellustig leven.
Jupujuba , m brazil., eene soort van
goudlijster in Brazilië, die een lang beursvormig nest v. riet en biezen bouwt.
jura Ofjura, z. ondjus.
Jurament , n. lat. (jurarne'ntsnn) of
jusjurdnclurn (v.jurre, zweren), de eed
eedwering; jurainentum aestinzatorYui,
een schattingseed; j. de judicio sisti, hebite onder cede, van ten bepaalden tijde
voor liet geregt te verschijnen; j. dolo, vi
ofrnettt extórturn, een door list, geweid of
vrees afgeperste eed;j. rnanifestatiönis of
inanifesttie -eed, de eed, dat bij inventarissen niets verduisterd of achter gehonden is; j. officli, de ambtseed: j. paupertãtis ofpa'ujrum, de eed van armoede,
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van onvermogen, j. purgatOrum, de zuiveringsee(l; j. testlurn, de eed der getuigen; - jurãtus , in. een beëedigde, gezworene; jurãta deposito , de verklaring
onder cede ; jurata renunciato , afstand
bij cede; juratorIum, n. eene bezworene
belofte, ook eene belofte in plaats van eed.
jure,juris enz., z. ond.jus.
Juré, in., pl. jurés, fr. (spr. zjuré), gezworene, medelid van eene j u r y.
juridisch, lat. (juridicus, a, ui), als
adverb. ookjuridice , overeenkomstig de
regtsleer en de regten, geregtelijk.
Jurisconsûltus of jureconsultus , m.
lat. (afgek. ICtus), een regtsgeleerde.
Jurisdictie , £ lat. (jurisdicto) , dc
regtshandehng, regtspleging ; de regts
magt, geregtsdwang; liet regtsgcbied;jurisdictzo criminãlis , de lijfstralleljkc
regtsmagt; j. ecciesiastica, de geestelijke
regtsmagt ; 3. seculãris , de wereldlijke
regtsmagt.
Jurisprudéntie, f. lat. (jurisprudentz'a),
de regtsgeleerdheid , re g tskunde , wetenschap van het regt.
Jurist, m. (mid. lat.jurista; v.jus,juvis), een regtskenner, regtsgeleerde, leeraar in de re8ten; juristisch , den regtsge
leerden eigen, de regtsgelccrdheid betref
fende, regtskundig; ook z. v. a. juridisch.
-

Jurriaan, z. George.

Jurte, T. russ.jurta; vgl. het perz. jstr
de/t, kamer), eerie siberische hut, of tent
der Kirgizen ; ook de winterwoning der
Kamtschadalen, bestaande in eene uitholling van den grond met een dak daarover.
Juruken, z. v. a. topraky (z. a.).
Jury, f. eng. (spr. dijóeri; ook fr. jury,

spr. zjuri; v. h. lat. juräre, fr. jurer, zweren) een gezworenen-geregt., eene rcgtbank v. gezworenen, die na het hooren (Ier
getuigen uitspraak doen; juryman, n. (spr.
dzjóerirnen, de gezworene, bijzitter in een
geregt van gezworenen; pl.jurymen.
jus, f. en n. fr. (spr. zjzi; v. h. lat. jus,
sap, saus), een krachtig vleeschnat; jus de
tabiettes, tot koekjes verdikt vleeschnat,
gew. tafel -bouillon.
jus, n. lat., het regt, de geregtiglieid,
bevoegdheid, aanspraak; de rnagt om regt
te spreken; summauis jas summa injur'a,
het grootste of strengste regt (is dikwijls)

het grootste onregt; —pl. jura, de regten,
de wetenschap v. h. regt, b. v. jura studeren; ook de gcregtigdhed, bevoegdheid; uvu cessa, afgestane regten; Jura den, regten der geestelijkheid ; Jura et actiönis,
regten en geregLigheden ; jura honöris,
eereregten, met welke geen voordeel verhonden is; - jure (ablat. v. jut) of de
fare, ook ex jure, met regt, van regtswe gen ; jure IiereditarIo , door erfregt ; in
quantum de jure, z. ond. quantum; salvo
fare, z. oud. salvus; - juris (gen v. jus),
60
j
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iegtens ; quod juris wat reteris is; stil
zijn eigen meesterzijn , van
juris zij zijn
zich zelven afhankelijk, vrij van de vaderlijke magt zijn ; het tegengest V. aliëni
J•ut s, aan eens anders magt onderworpen,
,

niet zijn eigen heer z ijn;juris consultus,z.
ond. jurisconsuitus; furls per7tus, een in
het regt ervarefle, regtskundige ; furls
1)ractlCttS, die de regtsgeleerdlteid uitoes stiuliösiis. die
ftnt, een practizijn ; furl
de regten broefent, student in de regten;
furls utriilsque candidãtus of afgek. J U.

C., candidaat in de beide regten (het burgerlijke en geestelijke rcgt):juris vtritisque
doctor of afgek. J. U. D., doctor der beide
regten ; juris utriiisque llcentiãtus of
afgek. J. U. L. , li c entiaat der beide regten ; - jus aballendndi , liet vervreemdingsregt; .jiis accrescóndl, lat., het regt v.
aanwas, de bevoegdheid om bet erfdeel v.
een' medeerfgenaam, die liet zelf niet aanvaarden wil of kan, over te nemen; jus ad
rem, liet persoonlijk regt tot iets; f. advocatïae ecc1esiasticae nw lat., liet regt van
den staat om de kerk te beschutten; f. aggratidudi, nijd. lat., het vorstelijke regt
der begenadiging; j. a1binagi, z. albinag:um ; . antic/ireticum, het regt op het
vruchtgebruik v. pand; j. belli ac (et) paels, lat., het regt v. oorlog en vrede; j. caesaritsn, keizerlijk regt; f. camblãle of
cambil, het wisselregt ; j•. canoncum of
pontijicum, het geestelijke of pauselijke
regt ook leanoniek regt; j. circa sacra,
regten in bel kerkwezen-.j. ciñle, lat., het
burgerlijk regt ; j. civitãtis liet stads- of
hurgeiregt; J. coge'ndi, liet dwangregt; j.
conu'nerczi, het liandelsregt; j. contni ne,
het gemcene regt ; j. consuetudittarium,
liet gewoonteregt;f. controve'rsemeeri betwist regt ; j. criminãle, liet lijfstraffelijk
regt; f. decimcmndi, het tiendregt; j. denomindndi, het benoerningsregt (tot een
ambt); .j. de non appeildndo, het regt der
onberocpelijkheidf. devolutiönis, z. devo
lutie -regt; j•. dispensdudi of dispensatid
nis, liet regt tot vrijstelling of tot ontbinding van pligt; j. divnum, het goddelijke
regt; j. dontinfi, het eigendomsregt; j. eeclesiasticum, liet kcrkeregt ; j. eligéndi,
het kiesregt.; j. emigrdndi, het regt tot
uittrekken naar buiten 's lands; j. emp/tyteusos, gr. (vgl. enip/tyteusis) , het erfpachtregt; episcopale (vgl. episcopaal),
het bisschoppelijke regt ; j. fetiãle, het
herauts- of gezantenrcgt; J. jeiidãle, mid.
frue'ndi, lat., het regt
lat., liet leenregt;
v. vruehigebruik; J. gentium, liet regt der
volken; 3. germanlcuin, mid. lat., het duitsche regt; j. gladii, eig. liet zwaardregt;
regt over leven en dood; j. liereditarium of
successiinis, het erfregt; j. /tumännm, het
nienschelijk regt ; j. in re, het zakelijk
regt, het regt dat uien op cene zaak heeft,
-

_i.

I.

zonder opzigt des persoons; jusjuranduns,
z. juraniént;

fits Justinianëum, de door

keizer Justiniaan verordende verzameling v.
oude en nieuwe rom. vetten en regten; J.
inanuarntm , liet vuistregt; 7. mereit ntile,
uW lat., liet koopniansregt, handelsregt; j.
militãre, lat. , het krijgsregt; f. mod/ce
castgdndi, het regt tot matige straffen; 3.
municip&le of municipzi, liet regt cener
landstad ; J. natürae , het natuuiregt of
re g t der natuur, het tegengest. van'- positivum, nw lat., de gczamentlijke regten of
wetten, die zich op de willekeur des wetgevers gronden ; 3. non scriptum, lat., liet
( ongeschrevene) regt der gewoonte; 3. 0ecU])d 2i (ii het toeëigenings- of in bezit ne-

mingsregt; .]•. optiönis, het kiesregt; j. pa-

j. particulãre, liet
bijzondere regt, de inheemsche of inlandsche verordeningen, landsverordeningen en
gewoonten, het stad- en landregt; j. pa-

scéndi, het weideregt;

triae potestãtis , liet regt der vaderlijke
niagt ; j. patronãtus of patronaatregt,
het regt der pastorijbezetting, kerkambts
regt; beschermregt; 7. personale, liet persoonlijke regt of liet legt op eenen persoon;

3. pignordudi, het verpandingsregt; J. p0sitivum, z. boven j. naturae; j. prasidii,

het voorzittersregt; j. primae noctis, lat.,
het regt v. d. eersten nacht, d. i. het voorm.
regt v. d. grondbezitter om elke tot zijne
onderdanen hehoorende bruid voor haar
huwelijk Ie ontmaagden ; j. primãrum
precum, het regt der eerste bede; j. primi
liciti, mv lat., het legt v. h. eerste bod hij
veilingen; j. primogenitîirae, het regt der
eerstgeboorte;/. provinciale, lat., het landof gewestelijk regt;/. publicum, het staatsregt; j. quaesltum, een welverworven regt;
j. quifscens, een rustend regt;f. radicãturn, een ingeworteld regt; j. reãle, z. fits
in re; 7. reformcmndi, liet regt v. d. staat
om kerkelijke inrigtingen te bepalen ; J.
retentiönis, het w'eêilioud ngs- of bijbe
hoidmgsrcgt; j. retorsiönis, nw lat., liet
wedervergeldingsregt of vergeldingsregt;
j•. separatiönis, het scheidingsregt; j. stapulae, mid. lat., de stapelgeregtigheid of
het stapelregt , een regt v. verschillende
koopsteden, om doorgevoerd wordende waren bij zich cenen tijdlang ten verkoop op te

slaan, alvorens zij verder gevoerd worden;
3. statutar/um, uw lat., het grondwettelijk
regt, stadsregt ; j. strictum of summum,
lat., het stipte, gestrengste of hoogste regt;
3. suceede'ndi of successiônis, z. j. hereditar/um ; j . .taliönis, lat., het wedervergeldingsregt, terugwcrkingsrcgt; j. trans-

iativuni een overgeleverd regt; j, tutëiae,
het voogdsregt voogdijschapsregt; . uténdi, liet gehruiksregt ; j. venatidnis, het
jagtregt. de jagtgeregtiglieid, %i!dban; 7.
s'icinit7itis, liet nabuursregt ; j. vitae et
necis, het regt over leven en dood; het hoo
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JUSSIE.
ge lijfstraffelijke regt; j. vocdndi, het beroepingsregt, rest ow de uitspraak eener
hoogere regtl)ank in te roepen.
Jussie, f. lat. (jusslo, v.jubie, bevelen), het bevel eens vorsten; jussu, op
bevel.
juste, fr. (spr. zjuust'; v. Ii. lat. furtus a, urn), als adverb. justement (spr.
zjuust'máng, gem. ookjuustemnt uitge

sproken), juist, naauwkeurig, precies, net
zoo; j u ist nu of thans; billijk, regtvaardig;
juste milieu , n. (spr. zjuust' mieje'u),
het juiste midden, spotnaam voor de gematigde politieke partij in het jongste
Frankrijk; justesse, f. (sla-. zjuustéss') de
juistheid, naauwkeurigiieid; justificeren.
lat. (justificre), re gt vaardigen ; verantwoorden, verdedigen ; justificatie, f. nw
lat. , de regtvaardiging ; verantwoording
verdediging; justificatuur, £ de goedkeuring, b. v. van eene rekening.
justéren, uw lat., juist maken, rigteri,
afmeten, vereffrnen, ook ijken, echten of
echt maken; justeerviji, f de vijl, waarmede b. v. munten naar de zoogen , leggers
op eene balans vergeleken en verellend
worden; justorum , n. het vereffenings'wcrktuig der lettergieters , een regtlioekig blik tot beproeving van de hoogte der
letters.
Justinus , Justininus, Justiniaan,

Justine, f. lat. mans- en vrouwenn.:
de regtvaardige, geregte ; justinianische
codex, z. corpus juris; najustinianisch
zegt, het romeinsehe regt na dc tijden der
wetgevingvan Justiniaan.
Justitie , f. lat. (justitw), (Ie geregtiglieid ; regtsliandhaving , regispleging,
regtsuitdecling ; de regtsprekende overheid l het geregt, geregtshof, de icgtbank,
vierschaar justitie-moord, het ter dood
brengen van een' beschuldigde door de
fout des regters hij niet behoorlijk hewe
zene misdaad ; justitiarIus , rn een geregtspersoon, regter; ook het regtskundig
medelid van een collegie.
Justitum , lat., ook juristitïum, uw
lat., n. de stilstand van alle geregtelijke
werkzaamheden , die door buitengewone
voorvallen, als oorlog, pest, aardbeving
enz. voor korten tijd kan plaats grijpen; de
regtbankvacantic.
Justorium, z. ond. justeren.
justus, a, urn, lat., regtvaardig, regt
matig, regt, behoorlijk, juist; Justus, m.
mansu.: de rcgtvaardige;justusposse'ssor,
In. de regtmatige bezitter; justo tempóre,
lat., te iegter tijd;juto titulo, onder billijk voorge ven, regtmatiger wijze.

jUvantw., p1. lat. (v.fuvire, helpen, ondersteunen ), Med., versterkingsmiddelen,
artsenijen, die men tot versterking aan andere geneesmiddelen toevoegt.
Juvénta ofjuvéntas, f. Ia t, jeugd, jougelingsleeftijd; hij de Rorineirien de vergode jeugd; juvenaln, P1 (fuvenalia, V.
juvenilis,jeu g delijk), Feesten tee cere van
die gocliu, door jongelingen gevierd , die
aan haar de eerstelingen van den uitbot
baard toewijdden.
-tend
Juweel, n. (mid. lat.jocale, fr.jouail,

joyau, eng.jewel, sp. joya;

V.

Ii. latjocus,

scherts, spel, fr. jouer, spelen, alzoo cu ff .
speciwerk) , een geslepen edelsteen . kleinood; juwelier, m. een koopman injuweelen , ook die edelsteenen, paarlen e n z. in
goud en zilver zet, een juweelwerker; ju-

weel -tor (curculfo iinperiflis), de pracht kever irs Brazilië , van het geslacht der
olifantjes ofsnuittorren , een der SCIiOOIIStC
dieren op aarde, zoo niet het seboonste.
Jux, z.juick.
juxtaponéren, lat. , naast elkander
plaatsen; juxtapositie, f nw lat. ( v.juxta,
beneven) , de naast elkander plaatsing,
aangrenzing; Phys. , de uitwendige aanzetting, of liet toenemen eens ligchaams
door aanzetting van buiten.
Jwidiën, pl. noord. Myth. , woudnmphen, die in de toekomst zagen.

M.,

Justus . judex, z. hebreeër.

K. of Kal. afkorting voor kaleiuleu, z.
calendae; K. ill., = keizerl. ofkoninki. majesteit; kc., = k r e u t z e r; kub., = kuhiek.

Kaaba, f. (spr. ha-aba, aral). al ka'ba/r,
d. i. eig. in 't algemeen een vierkant (rebouw, V. ka'b, teerling), Muhameds bedehuis in de heilige moskee te Mekka.
Kaag, n. (volgens Bilderdijk z. v. a.
ka -ig. v. kade, dus kaailegger), een
nederl. vlak vaartuig , met eenen mast,
dienende tot de vaart op de binnenrivieren, tot liet ligten der schepen.
Kaai, kade, IEâ. z. quai
Kaaisnan z alligator.
Kaan, f. algemeene benaming voor een
riviervaartuig met vlakken bodem.
Kaap, z. cap; kaapstander, z. cabe
; kaapwijn, z. constantia -wijn. -sten
Kaarde, f. ( v. h. lat. cardhus, distel, Ir.
carrie), de weversdistel, het getande werktuig om de wol cnz. te kaarden of te
kammen.
Kaart, I. (fr. carte, v. h. lat. cllarta, ppier), in 't algemeen een stijf blad papier
tot velerlei cinden, b. v. visitekaart, in-

( ) 5rtikei , welke wcu hier niet mogt vintieu, zoeke men onder C.

KAIK ,
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lreêkaart enz. , inz. speelkaarten, beschilderde speelbladen ; ook eene schets,
grondschets , b, v. landkaart, Bene geographische afbeelding der aardvlakte of
een gedeelte daarvan; hemelkaart, af-

beelding van den sterrenhemel (z. ook
carta , carte en charta.
Kaas- en broodvolk, naam, dien men
in 1491 aan de oproerige boeren in Kennemerland en daar omstreeks raf, omdat
zij als zinnebeelden voor hetgeen, waarvoor zij streden, een brood en Bene kaas
in hunne vaandels voerden.
Kaawi, m. een sterke drank in Brazilië en elders, uit gerooste mais bereid.
Kabák, m. russ., een bier- en brandewijnhuis, eene herberg of kroeg in Rusland , die aan de kroon eene schatting betaalt; ook een koopmansgewelf aldaar.
Kabaro, een handtrommel der Egyptenaars en Abyssiniërs.
Kabaschir, m. liet hoofd van een canton op de slavenkust in Guinea ; de opziener eener negerij.
Kabbala of kabbalah, f. (d. i. ontvangene leer, van het hebr. kabel, arab.
(cabala, aan -, opnemen) , de mondeling
voortgeplante leer der joden, geheimenis leer , geheimeniswijsheid der rabbijnen,
kabbalist, ni. een joodsch geheimenisleeraar; kabbalistisch, niet die overleveringsleer overeenkomstig.
Kabel, f. of kabeltouw, n. (fr. en eng.
cable, mid. lat. caplum, verwant met het
lat. copula), een ankertouw, dik scheepstouw; kabelgat, n. de bergplaats voor het
touwwerk op schepen; kabellengte, f. eerie
lengtem. der zeevarenden, =120 vademen.
Kabeljaauwschen, z. hoekschen.
Kabeski, m. eene kleine perz. munt,

omtrent = 1 cent.
Kabiai , z. kapybara.
Kabilen of kabylen, pl., naast

de Ara-

bieren de talrijkste volksstam in N. Afrika,
waarschijnlijk de afstammelingen der oor
bewoners van dit land ; in Ma--spronkelij
rocco noemen zij zich A m a z i r g h, in
Tunis en Algiers K b a i 1 i.
Kabin, m. bij de Turken en Perzen een
huwelijk, dat vooreen' bepaalden tijd wordt
aangegaan.
Kabinet, n. (fr. cabinet, verklw. van
cabane, z. a. ), een klein vertrek of nevenkamertje, arbeidsvertrek, de vorstenkarper,
geheime kamer; de vereeniging van de
voornaamste ministers van eenen vorst; in
enger heteekenis de vorst-zelf met zijne
persoonlijke raden en medearbeiders (in
tegenst. niet de ministeriën); ook de regering, inz. ten opzigte van hare betrek
niet het buitenland; eene kamer-kinge
of verzameling van natuur- of kunstvoortbrengselen, b.v. kabinet van munten, V. schilderijen enz.; nog draagt

dien naam eene groote, meestal fraaije
kast, weleer het beste stuk huisraad in
Nederland; kabinets-order, f. eene ver
onmiddellijk van den vorst-ordenig,
uitgaat ; kabinetsstuk, een voorwerp uit
eene verzameling van kunstwerken of natuurproducten; iets uitmuntends in zijne
soort.
Kabir , m. arab. (eig. groot) , eene
munt van omtrent 3 centen.
Kaboschiren, pl., eene adellijke kaste
bij de negers in Abyssinië.
Kabuis ook kombuis f. (verwant met
kooi, kabinet, cabane), een klein
vertrek, inz. op schepen , ter berging van
voorraad ; een hutje, kamertje, hok ; de
scheepskeuken.
Kadesch , hebr., het gebed voor de afgestorvenen bij de joden.
Kadeun f. turk., eene slavin van den
Grooten Heer, een weinig hooger in rang
dan de odalisken.
Kadezadelieten, pl., aanhangers tiener
secte, die eene vermenging van christ. en
muhamedaansche geloofsstellingen belijdt.
Judi, m. arab. (deelwoord van kada,
besluiten, beslissen , rigten), een regter
of regtsgeleerde; bij de muhamedanen de
titel van eenen onderregter, die even als
de m o 11 a tot de hoogere geestelijkheid
wordt gerekend.
Kadi-leskiërs , m. de beide opperkrijgsregters en eerste ministers van justitie in
Turkije.
N Kadri, kadrieten, pl., leden eener turk
gestrenge monniken-orde, gesticht te-sche
Bagdad in 1164 door Abdul -Kader
;

Guilary.
Kaffa, m. Merc.. eene soort van indisch
bont katoen.
Kaffar of kaffaro, n. turk. (v. h. arab.
kafarah, boete, zoen), tol, cijns, opbrengst,
inz. de belasting, (lie in Turkije de daar
gezeten chr. kooplieden moeten betalen,
wanneer zij waren van Aleppo naar Syrië
verzenden; ook het intreegeld der christen- pelgrims aan de Turken in Jeruzalem.
Kaffers, pl. (v. h. arab. kafir, een ongeloovige, niet-muhamedaan, van kafara,
loochenen), een krijgszuchtige, wreede
volksstam in Z. Afrika.
Kaftan , m. turk. (kaftan, eig. eene
soort van onderkleed), een eerekleed der
Turken, lang overkleed, turksche overrok.
Kahau, z. bantagan.
Kahuane, kawaan , caretschildpad
carette).

(z.

Kahweh, arab., de koflij ; de winkel
waar men ze in het Oosten verkoopt, oostersch koilijhuis.

Kaik, n. of kaike, f. (turk. kaik, nw

bark, it. caicco), een klein
turksch vaartuig ; ook een turksche mantel; kaikschis, pl., de roeijers. op de kaiks.
gr. kaiki, boot,

KAIMAKAN.

KALMUK.

Kaimkan, m. (Lurk. kinrnakn, v.
/im, staande, en makdm , oord plaats),
een plaatsvervanger, inz. de geheirnschrj
en plaatsvervanger van den groot--ver
vizier in Turkije ; ook de plaatsvervanger
van een' tartaarschen vorst.

heeren genoemd werden ; later onderscheidden zij zich meer door brassen eis
zwelgen, dan door vroomheid ; van daar
heet nog in Duitschland eene feestelijke
smulpartij, inz. bij dejaarl. bijeenkomsten
der geesteljkheid, een k a 1 a n d, en be
teekent kalandéren z. v. a. smullen, brassen, zwelgen; kalânt olkiant (misschien
v. h. vorige afkomstig; vgl.00k chaland),
hij, die doorgaans bij denzelfden koopman
koopt ; kalandisie , z. chalandise.
Kalankas (it. calanca , fr. calencar,
calencas), Mere., eene soort v. oostindisch
gedrukt katoen.

Kaimakani ., een fijn indisch linnen.
Kaiman, z. alligator.
Kajak , f. een groenlandsch vaartuigje

voor de visclivangst.
Kajaput of kajapoetolie, a. nialcisch
boom, en pstih, wit). rig. wit-

(v. k (9* u.

boom -olie, eene kostbare ctherische olie
uit de bladeren van den kajapoctboom
(melaleuca eajeputi) in 0. Indië.
Kajasse, f. eene soort van turk. schepen van middelbare grootte.
Kajuit, f. (hoogd. kajiite, zw. cajuta ;
verwant met ka, kaue, ons kooi, hut),
de scheepskamer , bet vn-blijf van den
scheepskapitein, ook der voorname passagiers.

Kakatoe of kakketoe, m. maleisch (kakatuia), de bosch- ofgrot-papagaai in O.Indië, inz. op de Molukken en Nieuw-Holland , dus genoemd naar zijn' gewonen
kreet.

eene kunstbewerking, die aan den baring, terstond
nadat hij gevangen is wordt verrigt, uitgevonden door Willem Beikelszoon
van Biervliet.
Kakkerlak (waarsch. v. indkanschen
oorsprong) , eene soort van liclitsebuwe
verslindende insecten in Z. Amerika, ook
tarokan gebecten , eene in Nederland
bekende buisplaag, vooral in bakkerijen,
korenmolens enz. (lat. blattae, v. ii. gr.
bldptein, benadeelen); lichtschuwe menschen, z. albinos ook z.v.a. gibbon (za.).
kaken , haringkaken ,

Kalabas, kalbas , z. calabasse.
Kakrave, f. eene kopermunt in Guinea,

omtrent = 3 centen.
Kalam, m. (v. Ii. gr. kalmos), het

schrijfriet, waarvan zich dc Oosterlìngen
in plaats van eene pen bedienen.
Kalamaika , f. een hongaarsche dans.
Kalainanderhout, eene bij uitstek barde, zeer zeldzame en schoone houtsoort op
het eiland Ceylon.
Kalasnank of zamengetr. kalmank, ni.
( eng. calamanco , fr. calmande , Mere.,
eene wollen stof, aan dc eene zijde geglansd als satijn.
Kalamijn of kalamijnsteen, ook kal-

mijsteen, ecn zinkerts, bestaande uit koolzuur-zinkoxyde , galmei (vgl. cacimia);
vroeger ook in de geneeskunde onder den
naam van k a 1 m ij gebezigd.
•\ Káland, in. (v. Ii. lat. caUndae, de eerste dag des maands), in de 1 3de eeuw eene
broederschap van vronie lieden, die op den
eersten dag van elke maand bijeen kwam,
welker leden kalandsbroeders of kalands-

Kalcedoon, z. chalcedoon.
Kaleda, rn. Myth., de God
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des vredes

bij de oude Slavonen.
Kaleicloskoop, n. gr. (v. halos, schoon,
eidos, beeld, en skopën, zien, beschou-

wen), een schoonheidskijker, een door Dr.
Brewster te Edinburg uitgevonden kijker , welke eenvoudige , daarin gelegde
voorwerpen aan het oog in oneindige getalen en regelmatige gestalten, bij dc geringste beweging afwisselend , voorstelt;
ook myriomorphoskoop genaamd.
Kales, z.. calêche.
Kalfach , m. turk., z. v. a. kwartier-

nieestcr.
kalfateren (zw. kalfati-a, fr. calfater,
it. calefatare; v. h. arab. ka1afa nw gr.
kalaphatIzein; z. echter ook op calfa-.
teur), schepen waterdigt maken en herstellen, de naden en reten met werk digt
slaan (breeuwen), en daarna met pik en
teer overstrijken; kalfatiring, de digtma
king en herstelling vaneen vaartuig.
Kali, n. arab (al -kali, v. kala, in de
pan smoren ofhakken), het zoutkruid, de
zoutstruik; het uit de ascii van deze of andere planten bcreide loogzout (alkali),
plantenloogzout. potasch; kali acetïcIn,
azijnzure potasch; k. boracium, boraxzure
p.; k. borussicum. , berljnsch blaauw;

k. carbonicum, koolzure p. ; k. causticurn

bijtende p.; k. caustcumfusum, gesmolten in kleine pijpen gegoten bijtende p.;

k. /tydriojodicuin, jodiuniwaterstofzure p.
k. muriaticurn, zoutzure p.; k. nitrcurn;
z. v. a. salpeter; k. oxaUcum, zuringzure
p.; k. suiphurätum, zwavel p.; k. suiphuri-

cum, zwavelzure p.; kalihydraat, n. arab.gr., de chem. verbinding van de potasch
met water; kahum , n. de in 1807 door
II t' m ph r y Davy ontdekte snetalliscbe
basis van de potasch, potassium.
Kalibokus, in. een arnerikaansche drank.
Kalif, z. khalif kalinank, z. kalamank
Kalinink, kalemink, m. (mid. lat. calamancus, vervormd v. carnelaucus, dat v.

kameel afkomt), zekere oorspr. russisehe
wollen stof.
Kalmuk m. (fl. calmouc, Mere., haarofruigdoek, langliarig doek (zoo genoemd,

KALMUKKEN.

KAN.

dewijl de Kalmukken mantels van die grove stof dragen.
Kalmukken, Pl. (in hunne eigen taal
Kitalimik, d. i. afvalligen, een naam, hun
door hunne tartaarsclie nahuren gegeven,
ook Oelot, Elut li s genaamd), een tot
den nionroo1schen stain behoorend volk
in binnen Azië, aan dc oevers der Wolga,
Duna, Don enz., dat, in vele horden verdeeld, een zwervend herdersleven leidt.
Kalpa, md. Myth., eene groote uit 14
fl1 a t' w a t a r a S bestaande tijdruimte, die
met de vernieti8ing der gansche schepping zal eindigen.
Kalpak, m. turk. (ka1pk, muts), de
hongaarsche huzarenmuts; turk. pelsmuts.
Kam, cene rekenmunt in Bengalen, omtrent = 65 cent.
Kamea, f een amulet hij de joden,
bestaande in een pergament met een tooverformulier in het cha!decuwsch.
Kameel of kernel , m. (gr. karnëlos;
V. ii. liebr. guimuil; arab. 4janil of djernl),
een bekend Lastdier in Azië, waarvan uien
2 soorten onderscheidt: de éénbultige of
dromedaris, ende tweebultige (carnëlit: bactriãnus, hoogd. trampelt/tier); wegens het ebruik, dat de mensch van dit
dier maakt, heeft men het het schip
d e r w o e S t ij fl genoemd; ook een scheepsligter, een groot vlak vaartuig om zwaar beladen schepen over ondiepten te voeren
(uitgevonden in 1691 door den Nederlander Meeuwes Meindertz. Bakker);
nog beteekent kernel, een dik touw,
kabeltouw (Luk. 18, 25); karneelpardel
(gr.karneloparclális), de giraffe (z. a.);

penbroeder enz.; kamerheer, een aanzien lijk dienaar van den vorst in de kamers van
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karneelgeit , z. kemeldier; kamelot, n.

( fr. camelot), stof van kernels- of geitenhaar; ook zeker gebrek in den hardsteen.
Kamenischilk , m. russ. , steenzijde,
naam, diende Russen aan den am ia n t
gaven, toen zij dien in 1720 in Siberië outdekten.
Kamer, f. (lat. canzfra v. li. V,r. karnara), een gebouw, geti m merte, een vertrek
vaneen huis; de gezamentl. personen, die
in eene kamer tot gewigtige oogmerken,
tot beheer, tot handhaving van zekere belangen bijeen komen; de verdering der
volksvertegenwoordigers in Nederland, verdeeld in eerste en tweede kamer;
de kamer van koophandel enz.;
in 't algemeen iedere holle ruimte, vak, afdeeling, van daar de k a rn e r v a n c e n
stuk geschut, dc vernaauwde achterste holte, 'waarin bet buskruid geladen
wordt; de kamer van eene mijn, de
plaats, waar bet kruid geplaatst wordt om
haar te doen springen; dc Ii acte k a meren enz.; kameraad, m. (fr. carnaracle,
it. camerata, een kamergenoot; in 't algemeen een medgezel, makker, speelgenoot,
schoolvriend, medearbeider, dienst- of wa-

zijn paleis; kamerdienaar., rn, kamenier,

f. geringere personen ter bediening van aanzienlijke lieden; kamerjager, iemand, die
ratten, muizen en ander ongedierte uit'de
kamers drijft; kamerling , rn de ka dinaal-voorzitter der apostolische kam er, die niethetgezagvomliet tijdelijk hewind is bekleed, wanneer de ii. stoel open
staat; ook de bestuurder der flnantiin in
Bohemen; karnermuzijk, f, zulke muzijk,
welke berekend is om binnen de wanden
eerier gewone kamer, voor bijzondere kringen, zonder vol orchest, te worden uitgevoerd, in tegenst. met concertmuzijk;
kamertoon, de gewone stemming van de
tot kamermuzijk gevorderde instrumenten,
zijnde een' geheelen toon lager dan de
koortoon of (lie der oudere orgels.
,

Kamerdoek. n. Mere.. zeer fijn lnjnwaad,

zoo geheeten naar de stad Kamerijk (fr.
Cambrai), waar dit het allereerst vervaardigd werd.
Kamfer, rn (nw lat. camph5ra, v. Ii.

arab. kôfdr; vgl. het hebt'. kopher, hans,
pek), een wit, brandbaar, vlugtig bars v.
sterken reuken smaak het voortbrengsel
van den wortel des kamferbooms in Indië
en Japan (laurus camp/tóra, L.); kamferspiritus, kamferbrandewijn , m. eene
kamfer-oplossing in slappen wijngeest.
Kambout, het afrikaansche roodhout.
Karnichy, m. (in de taal van Guiana,
camic/zi, in Cayenne carnucle, in Brazilië
anlnima). N. H., eene soort van moerasvogel of reiger in Z. Amerika.
Kamillen, f. (verdorven uit het gr. c/nanainzëloii), het moederkruid , eene plant
met zeer heilzame bloemen tot thee enz.;
in de geneeskunst gebruikt men twee soonten: de gerneene kamillen (v. dematricaria cliamornilla , L.) en de r o o msche kamillen (v. de antliemis nobi
ijs, L.).
Karnine-rnasla, m. russ, een minera
vettig aanzetsel of bekleedsel van-lisch,
sommige steenen in Rusland, steenboter
(als geneesmiddel gebruikt).
Ka m izool, n. (v. h. fr. la camisole, mid.
lat. camisiale, v. carnisia, hemd), een kort
onderkleed tot bedekking v. h. bovenlijf,
borstrok, hemdeok, vest.
Kampanje, f ( waarsch. v. k a m p), het
bovenste acliterdeel van een schip, waar
de vlag waait ; op een oorlogschip., de
plaats, waar zich de trompetter bevindt;
z. verder campagne.
Kamperfoelie , z. caprifolium ond.
caprice.
..
Kampersteur, m. harde eijeren met
-

mosterd enz..
Kampher, z. kamfer.
Kan, f. eene maat voor vloeistoffen, in

KANAAL.
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onderscheidene landen van uiteen loøpeflde grootte; de ned. kan (litre), de eenheid
der voclitmaten, heeft een' kubieken P1"
inhoud; zij is verdeeld in 10 maatjes (decilitres). en 100 vingerhoeden (centili
tres); 100 kannen doen een vat (hectolitre; kan, m.. z. khan.
Kanaal, n. eene gegraven waterleiding,
soms enkel ter uitwatering. gelijk het hanaal van Katwijk , of ter bevochtiing
doorgaans ter bevai'ing , ter bevordei ug
van den binnenlandschen handel; ook eene
zeeëngte, inz. die tussehen Frankrijk en
Engeland (la Manc/te); z ij n n i e u w s u i t
een goed kanaal, d. i. uit een' geloofwaardigen mond, uit eene goede bron,
-

hebben.
Kanan m. eene

deleden van eene regtbank bijeen komen
en de geregteljke zaken worden uitge
vaardigd ; de plaats, waar openbare papieren, oorkonden. boeken enz. van algemeen belang bewaard vierden. ; kansçi'
larij-stiji, de schrijfwijze aan de kanselarijen eigen, de stadhuisstijl kanselier, m.
(mid. lat. cancel1ar'ns), eig. deopperste eencr kanselarij; die beambte, welke de opentlijke geschriften moet uitvaardigen, in de
oude gerrnaansche rijken een der opperste
hof- en staatsbeambten, van daar nog rijkskanselier , staatskanselier.
Kanthar, m. turk., z.v.a. cantaro(z.a.).
Kantschoe, m. russ. , eene dikke, korte
;

zweep, uit riemen gevlochten.
Kanusi, z. sintolsten.

vochtmaat in Siam,

omtrent = 2'kan.
Kandil, kandile, z. v. a. candy (z. a.).
Kando , kandi, eene lengtemaat in Indie van zeer uiteenloopende grootte in verschilknde streken.
Kandij , kanclijsuiker (v. h. sanskr.

klianda, een stuk; dan ook eene soort van
suiker), f. gezuiverde, gekris Lalliseerde sui
ker; kandeel, 1'. zekere drank voor kraamvrouwen , voornamelijk uit suiker en ka
nee! bereid.
Kaneel, n. (fr. canelle, mid. lat. canel
la, v. ii. lat. canna, riet), de 2de bast van
een' zeer schoonen boom (lanrus cinnamönurn, L.), die inz. op Ceylon te huis behoort maar ook elders in het Oosten voorkomt , eene bekende , voortreffelijke specerij.
-

Kangiar , m. (spr.

kandzjiar) , arab.

cliandjar), een dolk ofkorte degen.
\ Kangoeroe, kanguroe, ii. een plantenetend, zachtzinnig, eetbaar viervoetig dier
van het geslacht der buideldieren , inz. op
Nieuw -I-lolland (door Cook in 1779 aldaar
ontdekt), dat zeer korte voorpooten heeft,
en op de achterste al huppelende loopt.
Kano, z. canot.
Kanón, f. (it. cannóne, fr. canon; v. h.

lat. canna, gr. kanna, riet), een stuk grof
geschut, dat door grootere lengte van buis
tot een krachtig schot in een' zeer vlakken boog geschikt is; kanonier, in. (fi. Canonnier), een geschutsoldaat; kanonéren,
met kanon vuren of beschieten ; kanon
geschutboot; kanonde (fr.-nerhot,f.
canonnäde), f het beschieten met kanon,
kanongeveeht ; kánon, In. een 4 armige
afgod der Japanezen; kanénspijs, f liet
metaalmengsel, de legéring, waarvan kanonnen gegoten worden (z. verder canon.).
Kansbiljet, n. eene soort v. lied. staats
papieren ( voorm. bataaische rescriptiën.)
Kaniel, rn. (v. h. lat. cancélli, tralie,
hekken), de predikstoel , preekstoel, het
spreekgestoelte ; kanselarij, £ eene met
hekwerk afgeslotene plaats, waar de me-,

KapanIdscha, turk., een eerepels van
marter-, hermelijn- en sabelbont.
Kapel, f. 1) eene kleine bijkerk, een
bedehuis (mid. lat. capella, it. cappella,

fr. cliapelle ; 2) eene vereeniging van

toonkunstenaars , een gesloten volstemrnig
gezelschap van muzikanten bij eenen vorst
( v. k a 1 e l kerk, eig. de toonkunstenaars,
die de kerkmuzijk uitvoeren); alla cappella,
kapeisgewijs, wanneer de vocal e en inS t r u m e n t al e inuzijk zich te gelijk doen
Ilooren ; kapelmeester, de opperste van
eene muzikanten vereeniging; die het opzigt over eene kapel heeft; kapellaan,
m. een geestelijke, die eene kapel bedient;
een huispriester; een hulpgeestelijke , die
den priester in de dienst te hulp komt,
ondergeestelijke ; kapél 3) een smeltkroes,
z. cupél ; van daar kapelléren , z. cu
pelléren.
Kaper, m. (waarsch. v. h. lat. cap ere ,

nemen, grijpen; volg. anderen van kaap,
voorgebergte), Mar., een schip, dat in oorlogstijd op buit vaart, een roofschip; ook
de gezagvoerder Oj) zulk een' bodem, de
kaperkapitein (vgl. corsaire).
Kaphar , z. kaffar.
Kapi-aga , m. turk. (v. kapsi , gew.
kapi, deur, en ag/ia, heer), eig. de deurheer , de gesnedene, wiens ambt met onzen hofmaarschalk of opperhofmeester overeen komt; ook de generaal der (gewezen)
janitscharen ; kapûclschi of kapidschi,
m. deurwachter; een corps van turksche
ambtenaren onder 12 officieren, die ka
pidschi-baschi (v. bascit, hoofd) heeten
en met onze kamerheeren overeen komen.
kapitaal (lat. capitãlis , van Caput,
hoofd), hoofdzakelijk, voortreffelijk , bijzonder schoon, goed enz. (bv. dat is kapitaal !), als subst. n. bet hoofdgoed,
hoofdgeld, grondgeld, de hoofdsom,, liet
uitstaande geld, het hoofd- of grondver
mogen; kapitaal-boek, Mere., het geheime
boek, dat vele kooplieden over hun geza
mentlijk vermogen en liet gebruik daarvan
houden; ook z. v. a. grootboek; kapitale
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letters, hoofdletters, groote aanvangsletters ; kapitaaltjes, bij letterzetters : op

zich -zelven gebruikt wordende hoofdletters , waarbij geen gewone letter (onder
romein of cursief) is gegoten; letters-kast
uit de lat. a n t i q u a, van den vorm der
aanvan letters , maar kleiner dan deze;
kapitale misdaad, zulk eene misdaad,
die het hoofd kost, die de doodstraf
ten gevolge heeft; kapitaal-conto, n. die

rekening v. h. grootboek, waarin alles,
wat het hoofdfonds eens koopmans betreft,
gebragt wordt ; kapitaliséring, f. de be-

rekening v. h. kapitaal naar de renten;
kapitalist, m. die veel kapitalen bezit, of
geldsommen op rente zet ; een rentenier,
vermogend man ; kapiteel, n. Arch., het
bovenste gedeelte van eene zuil ; kapiteel,

den, bij de geeseling zich het hoofd met
eene kap bedekten.
Kapper of gew. kaper, f. (v. ii. Cr.
kapppnris), de nog gesloten bloesemknop
van den kapperstruik in Z.

Europa, als

kruiderij hij spijzen gebruikt.

Kapudan-paseha , z. capudan , ond.
capitaine.
Kapoets, z. capuche, capuchon.
Kapybara of kabiai, n. N. fl., een viervoetig zoo g dier in Brazilië, v. h. geslacht

der halfkonijntjes of s c a v i ë n.
Karaat, n. (it. card to, fr. carat; v. h.
arab. krd t = gr. kerstion, d. i. de bezie
v. h. Johannesbrood; dan het ge-

vigt van zulk eene bezie), een klein goud
een mark of 12 grein ;-gewit,h2^van
ook een diamanten- en paarlengewigt van

bij boekdrukkers:

4 grein; karaats (in zarnennt. met getal -

het formaatwit , dat bij het inslaan van
Benen vorm boven en ter zijde der pagina

len b. v. 18 karaats), zoo veel deelen zuiver
goud op 24 deelen bevattend; karatéren,
vermengen , alliëren, legéren (van
edele metalen; karatering, f. de karaat vermenging , alliëring, legéring van het
goud met zilver koper..of
Karába (nw gr. karábion, russ. koraId, schip), een in aziatisch Turkije gebruikelijk vaartuig.
Karabijn, I. een schietgeweer der rui-terij, dat zich van dat des voetvolks onder scheidt door een' korteren loop, kleiner
kaliber en grootere ligtheid, en dat geen
bajonet heeft , gewoonlijk met gladden
loop; vroeger heette feet p a t r i n a l e; ka rainier, m, oorspr. de met eene karabijn
gewapende ruiter; men heeft echter dien

capitél, capitéllo , it.,

wordt geplaatst.

Kapitein , m. (fr. capitaine v. h. lat.
caput, hoofd), een hoofdman, aanvoerder

van eene compagnie, gezagvoerder van een
vaartuig ; kapitein - luitenant , m. een
plaatsvervangend kapitein, zulk een, die
bevel voert in naam en in plaats van een
ander, welke daarvan wegens zijnen rang
ontslagen is (z. verder capitaine ).
Kapittel , n. (mid. lat. capitu`lur,
verkleinw. van caput, hoofd), een h oofdstuk, hoofddeel, afdeeling van een boek;
oneig. het voorwerp van een gesprek enz.
b.v. iemand op het regte kapittel
11 elpen ; ook een verwijt, eene bestraf(ende vermaning, b.v. i e an a n d het k apitte l lezen ; de verzameling van geestelijke of wereldlijke personen , die aan
dezelfde regels (capitularia)gebonden zijn,

h.v. doer kapittel, vergadering der stichtsof domhoeren (z. verder oud. capittel); ka pittelen (mid. lat. cajntulare, fr. chapitrer) Big. iexa and het Ik a p i t t e l., den regel, de wet voorlezen, voorhouden; iemand
scherp doorhalen, vinnig berispen.
Kaplaken, n. een bijzonder voordeel of
eene preemie, die den schipper boven de
vracht betaa ld wordt. opdat hij voor schip
en lading des te meer zorg moge dragen;
eig . het noodige om voor zijne vrouw Gene
nieuwe lakensche huif of kap te
koopen.
Kapoen, m. (het naast v. h. it. cape ne,
mid. lat. capo ; oorspr. duitsch, verwant
zoet kappen), een gesneden haan ; ka-

poenen, ontmannen, lebben.
Kapot, f. (fr. capote), een soldaten
kap der mijnwerkers (z. verder-overjas;d
-capot).
Kappa, f., pl. kappar, zweedsch, eene
graanmaat = 14 zw. kan of = 4,5797 kop.
Kappeten , pl. (v. h. duitsch kap),
boetelingen, die, om niet herkend te v or-

naam bij de Franschen ook wel aan voet
gegeven; de karabiniers, vvie r wa -soldaten
een' getrokken loop heeft, noemt enen-pen
ook buksschieters.
Karoeers of karaïten, pl. hebt. (karaf,
Pl. karaim, schriftgetrouw, v. karn, in de
schrift lezen), eene joodsere secce, welke
de in den talmud (z. a.) vervatte bij-voegsels tot de kanonijke boeken der mo
zaische godsdienst verwerpt , en al hare
leerstellingen en voorschriften enkel uit
de wet van Mozes put.
Karag of karadsch, z. charadsch.
Karaïben of 1. kariben, pl,, een indi-

aansche volksstam in Z. Amerika; k.araïbische eilanden, de kleine Antilles in W.
Indië.

erakal, m. turk. (eig. karate-kulak),
het zwartoor, de steppenlytx, een roofdier
uit het kattengeslacht , veel gelijkende
naar den !osch, in Azië en Afrika .

K aráke of kerák.e, f. turk., een eenvoudig , naauw onderkleed voor middelbare
beambten enz., het midden houdende tusschen een' eerepels en eenen kaftan; z. ook
caraca.

Karakor, f. een roeivaartuig in de tur ksche wateren.

KARAKTER.

KARTHUIZER.

Karakter, n. (gr. v. ('/tardssein, ingriffelen, inpi'enten), heL teeken, schrifttee
ken, merk; ieder bepaald teeken voor een
voorwerp ofhegrip, b. v. de astronomische
teekens voor de sterren en sterrebeelden,
de getalteekens of cijfers, de letters, het
geheimschrift enz.; het cgenaardige, onderseheidende, kenmerkende eener zaak;
zedelijk karakter, de heersehende neigingen en gezindheden, de doorgaande toestand van liet begeervermogen , de gernoedsgesteldheid , geaardheid , eigenaardigheid, denkwijze, het gemoed, hart; de
titel of arnbtsnaam, eerestand , waardigheid; de goede naam; character indelebills, lat., in de r. k. kerk eene onuitdeig
bare cigenaardigheid, die iemand door het
ontvangen van een sacrament , b. v. de
priesterwijdingo ntvangt karakter -mas
her, een rnaskerof eene vermomming, die
een' bepaalden stand, eene persoonlijkheid,
eigenaardige denkwijze enz. voorstelt; karakteriséren, den gansclien omvang van
al de kenteekenen eerier zaak bepalen; beteekenen, kenteekenen, kenrneiken, kenie1jk maken, schilderen; ook betitelen;
karakterIsmus , n. de beteekening door
een kenmerk ; redekunstige schildering
karakteristiek, f. de heteekening, schildering van het eigenaardige of de bijzondere
eigenschappen eenerzaak; Hath., het kencijfer, d. i. het geheele getal v. eenen logarithrnus, in tegenst. met de mantissa
( z. a.); als adject. eigenaardig,o nderschei
dend, kenmerkend; het karakteristieke,
het eigenaardige, kenmerkende eener zaak;
karakteritcus, m. een karakterschilder;
Pict., iemand, die liet eigenaardige van elk
voorwerp regt sterk wil geteekend hebhen, en dit voor het hoogste doel der schilderkutist houdt.
Karali of kral, m. (een woord van
slavonischen oorsprong), koning , opperhoofd: de karali van Croatië.
Karamuzzal of karamussal, m. een
turksch koopvaardijschip.
Kara-setache, rn perz., de koninklijke
lijfwondarts in Perzië.
Karatéring, z. ond. karaat.
Karavallas , pl. (vgl. caravelle) , in
Turkije z. V. a. fregatten.
Karavane, f. (perz. kerwdn), een bandelstogt, Pelri111S of reistrein , een reiS
zend gezelschap van kooplieden enz; in
de morgenianden ; karavaan - thee , I'.
eene fijne theesoort uit China, die door
handeiskaravanen over land in toegesoldeerde kisten en bussen langs den
weg van Rusland tot oiis gebragt en
alzoo buiten den nadeeligen invloed der
zee- en scheepslucht gebleven is; kara
vaanvaarder, m. een scheepskapitein, die
op eene groote zeereis bijzondere vrachtvaarten naar andere, buiten zijne bestem-

ming liggende havens doet; karavanseraj,
1'. ( vgl. serail), herbergen, verblijven voor
oostersehe reistreinen.

-

;
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Karhats , z. karwats.

Karbeel, m. een stuk bouts , dat een
ander onderstut; karbeelen, de beide slagdrempels aan eene sluis.
Kardeel, m., z. v. a. q u a r t e 1, vierendel, eene spekton bij de waivischvangst;
een traanvat van 12 stekan; kleine flesschen voor traan te Hamburg en langs de
Elve.
Kardinaal (v. h. lat. ear (linfl lis, voortreffelijk, voornaam, v. cardo, deurhengsd, spits, hoofdpunt), 1) een hoofdpriester,
een titel der voornaamste geestelijken na
den paus in de r. k. kerk; van daar kardi
nalaat, n. de kardinaaiswaardigheid; kardinaaishoed, de roode scharlaken hoed
het teekeri der kardinaalswaardigheid
2) een drank uit witten wijn , oranjeappelen en suiker; 3) eene appelsoort, z. catville 4) als bijvoegelijk woord in zaaienstellingen, z. cardinaal.
Kardoes, z. cartouche.

Karel, rn. duitsche niansn. (oudd. c/tarai = kerel, man): de sterke, werkzame
bedrijvige; Karels-orde, f. eene sp, orde
van verdienste. door Karel IIE in 1771 ingesteld; Karolina, f. vrouwenn. : de roannelijke, sterke, krachtvolle; ook voor Caramboline (z. a.); karolijntje, cone soort
v. vrouwenniuts; karlisten enz., z. op C.
Karét ofkarrét, m. arab., eene rekenmunt, waarvan er 180 op onzen gi. gaan.
Kariben, z. karaiben.
Karkant, z. v. a.. carcanet (z. a.).
Karkas , z. carcasse.
Karsnijn, ei. eene kostbare hoogroode
verw, uit cochenille (kermes, z. a.) bereid.
Karmika, m. lid eener secte v. b o e ddhistcn, die meer waarde hecht aan
goede werken , dan aan bespiegeling en
gebed.
Karmosal , n. een turksch vaartuig,
schipperskaan, boot.
Karnis kornis, z. corniohe.

Karolina enz., z. Karel.
Karoot, karot, z. carotte.
Karpét, n. (Fr. carpette), grof gestrept

pakdoek ; ook een los vloerkleed , overvloerkleed.
Karsaai, n. (it. carisea, créseau, eng.
kersey), zekere wollen stof.
Kartets, f. (v. h. it. cartaccza, cartoc-

do, Ii'. cartoucite, papierhuisel), eene met
kleine kogels , schroot enz. gevulde patroon of bus van sterk papier ofblik voor
kanonnen, blikken doos; z. ook cartouche.

Karthuizer,m. een monnik, behoorende
tot de gestrenge orde van den heiligen
B run o, gesticht in 1086 (naar de landstreek Garthus'a , fr. Chartreuse [spr.
61
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sja'rtreuz' l iii Frankrijk); karthuizerpoe-

gen , beteekent oorspr. af , beneden, afwaarts, en drukt dan in 't alg. beweging
of ri sting op een doel, betrekking, overeenkomst enz uit.
Xatálpa, (f. uit de taal van Carolina in
N. Amerika, waar C a t e s b y dit gewas in
1726 ontdekte), de trompetboom.
Katamáran, m. eene vlotboot in 0. Ind.
kat' anthrópon,gr. (gitaT'axv1 ?wv7roV,
V. dn.thrópos, de mensch), naar de vatbaarheid van liet menschelijk verstand ,
daarmede overeenkomstig, naar menschelijke wijze of voorstellingswijze; algemeen
bevattelijk.
kat' antiphrasin , yr. (tcCZ' (xyrl-q c rót v ), bij tegenstelling of door eene
an ti ph ra s i.s (z. a. ), het iron. benoemen
van eene zaak door het tegendeel.
diataster, kadaster. z. cadastre.
katechu- aarde, z. areka.
Katern, z. quaterne.
Kat' exocbin , gr. (.sup i o.t jv,
V. exoché), bij uitstekendheid, uitsluiten
'inzonderheid.
-derwijs
kathólisch of katholijk, gr. (kathólikos), al<erneen, van die boeken des N. T
gebruikelijk. welke aan Beene bijzondere
gemeente zijn gerikt; algemeen geloovig,
der roomsche kerk toegedaan, pauselijk ;
Kathólische Majesteit, titel der koningen van Spanje; katholijk, m. een''algemeen geloovige, een christen, die zijn kerk
voor algemeen geldend en verplig--gelof
tend houdt en den paus als het opperhoofd
der kerk erkent; katholicismus, n. liet
algemeen geloof, het roomsch-katholijke
geloof ; katholiciteit , f. algemeenheid,
regtgeloovil;heid der katholijke kerk; katholicon of katholicum, n. iets algemeens,
inz. een algemeen «woordenboek; een algemeen geneesmiddel, dat tegen alle kwalen
dienstig moet heeten, 'z. v. a. universele
medicijn; katholicométer, m. een almeter,
algemeenmeter; katholiséren, regtgeloo vig maken, tot het katholisch geloof doen
overgaan.
Kótinka, f. russ. verklw. voor Catha-
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der of mineralisch kermes (kernles mi

een als artsenijmiddel gebruikt-nerál),
bruin poeder, uit fijn gemaakt spiesglans ,
zwavel en potasch bereid.
Kartouw. n. (hoogd. karthaune of kar
waarsch. 'van liet lat. quartana -taune, ,
d. i. een virrendeclsstuk , dat 25 pond
schoot, het grootste geschut daarentegen
100 pond) , een stuk grof geschut , een
groot, kort en dik kanon.
Karube, f. eene algiersche rekenmunt,
van ruim 1 et. waarde.
Karuben, pl. (fr. caroube, f. johannisbrood), johannisbroodboomen.
Karveel, n., z. V. a. caravelle (z. a.).
Karwats, karbats, f. hongaarsch (korbats; van daar turksch kiirbatsch; russ.
korbatscli), cent van lederen riemen gevlochten zweep; karwatsen, zweepen.
Karwei , f. (fr. corvée, z. a.; misschien
V. h. oude karwjan, bereiden), een moei jelijk werk ; een tusschen- of bijwerk in
den schofttijd; zeker windbrekend kruid;
ook het ingewand van sla,tvee.
Kas, kasch, kasche, ook kasjes, eene
aziatische rekenmunt van hoogst geringe
waarde.
Masan, m. bebr. (chasan), de voorzan ger in de synagoge.
Kasbecki, z. kabeski.
Kaschemire of kaschmire shawls, pl. ,
zeer fijne en zachte wollen weefsels , in
Tibet en K a s c h m i r van de haren der
kaschmir- geiten vervaardigd.
Kasóde.baschi, m. turk. (eig.

cltass-

oda-base/ti) , overste van de kamer des
Grooten leers, groot- of opperkarnerheer.
Iaspar, m. manse., in hetperzisch: een
koninklijke schatmeester.
Kassier, z. caissier.
IKassüben, pl., -nakomelingen der Wen-

den in noordoostelijk Pomrneren.
Kastanje, f. (gr. kastanon, lat. casta-nea; van de stad K a s t a n u m in K.leinzië), de bekende. eetbare vrucht van den
edelen kastanjeboom; ook de vrucht v. d.
zoogenaamden wilden kastanjebooras.
Kastrol , f., v. h. fr. oasserólle (z. a.).
Kasuarius, m. (naar men wil uit het
maleisch kassuwaris) , een naar den
struisvogel gelijkende vogel in 0. Indië.
Kat of katschip, een driemast koop
ip , inz. in Noorwegen en Zwe--vardijsch
den; een voorm. stormtuig, eene stormkat,
om de muren te beuken.; een hoor opgewor pen werk op de bolwerken of op de cour-ti n es van eene vesting; een klein werpanker, ter vermeerdering van de kracht van
het groote ; kat zonder ooren , eene soort
van ronde barken, die den oorlogsschepen
mu n i t i e toevoeren.
káta- of voor klinkletters en de li
kat- gr. voorzetsel in vele zamenstellin;

rina, Kaatje.

Ratki, katqui, n. Mere., katoenen weefsels uit Suratte.
$atoen, n. (uit het it. cotone, fr. coton,
V. h. arab. koton, boomwoI), Bene doorgaans met figuren bedrukte, dunne, lipte,
stof van boomwol.
Katseherif, z. hatscherif.

Katsjoe, z. v. a. caoutchouc en gummi
elasticum (z. a.).
Katt, katti, katto, m. (maleisch en javaansch kati), een bijna in geheel Z. Azië,

ook op de Canarische eilanden gebruikelijk gewigt, dat nu eens meer, dan minder
dan een oud pond bedraagt; kati, als gewigt voor edelsternen, = 3 greinen.
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Kattegat, n. deensch: benaming der zee
tusschen Jutland, Zweden en de deensche
eilanden.
Katten, cif. Chatten, pl., een dappere
oudd. volksstam in het tegenwoordige Hessen in Frankenland, van welken de Bat av i e r e n afkomstig waren.
Kattos, m. eene lompgevormde, groote
= 90 gl.
siamesehe zilvermunt, =
Katurs, pl., Bene soort van oorlogschèpen op Bantam.
kaukásisch, tot het gebergte
te K a u k ás u s in Azië behoorende, daarvan afstammende ; het kaukásisch ras , de blanke
menschenstam , waartoe de bewoners van
voorliggend Azië en de Europeanen behooren.
Kauri, n. of sïrnbipuri, ook condaga
n. eig. slangenkopje, de genuesche munt,
schelpmunt, Bene soort van kleine, witte
porseleinschelpen, inz. op de Maldivische
eilanden enz., die door de negers en indische volkeren als klein geld gebruikt worden ; z. ook couris.
Kauscher, z. koscher. .
Kavalje, n. (v. h. lat. caballus, it. caballo, paard) , eig. een oud paard, knol;
ieder oud, vervallen, rornpslompig ding.
Kavássen, pl., turksche gendarmes.
Kaveer of kabeer, z. kabir.
Kaveling. f. (v. k a v e 1, lot, afgeperkt
deel), het deel, aandeel; verscheidene stukken, die te zamen geveild worden, partij,
vcrkoopsafdceling.
Kaviaar, m. russ. (it. cavil le), steurkut, ingezouten kuit van den steur en
eenige andere visschen enz. uit de Wolga
en de Kaspische zee, Bene russ. lekkernij.
Kawa of kava, f. polynesisch (Ituwa,
kaua, dat in de taal der ivieuw-Zeelanders
ook bitter, sterk, van geestrijke dranken,
stinkend enz. beduidt) . eene soort van
peperstruik (piper excelsurn), inz. de wortel daarvan en de daaruit bereid wordende
bedwelmende drank.
Kawaan, kahuane, f. caretschildpad, *
Z. carette.
Kawi-taal , de oude geschrevene taal
op het eiland Java.
Kaxa, m. eene ind. munt v. lood met
een gat in 't midden om ze aan te rijgen.
Faxon. m. een gewigt van 50 centetenaars in de bergwerken v. Z. Amerika.
Kazine, f. perz. en turk. (khazineh ,
schat, arab. khizanéh, v. khazana, in eene
schuur enz. verzamelen), de schat van den
Grooten fleer.
Kebes, pl. Mere., turksche wollen beddekens.
Keblah, arab. (kiblah, in 't alg. de
streek, die tegenover eene andere ligt, inz.
zuiden, v. kabala, tegenover liggen), de
rigting naar Mekka, werwaarts cie Muhamedanen bij het gebed het Bezigt wenden;

een zwarte, iri zilver gevatte steen, bra k t a n geheeten.
Kedis, fijn wit linnen in liet Oosten.
Keel, n. eng. (spr. kiel), eene steenkolenmaat van 20 tonnen.
Keep-sake, m. eng. (spr. kíepseek), een
a l b u m of s o u v e n i r, eene verzameling
van letterkundige stukken, van plaatwerk;
een mode- almanak.
Keffekil of killke i , ni. turk., meer
Bene wit-geelachtige talkaarde in-schuim.
Azië. inz. in Natolië, die tot pijpenkoppen
gesneden en gevormd wordt.
Kekhenemalo, n. eene harsige, groen
gom uit Amerika en van het eiland-achtige
Ceylon, in de genees- en schilderkunst gebruikt.
Kellner, m. hoogd. (v. keller, kelder),
kelderrneester ; bediende in herbergen,
logementen enz., jan.
Kelp, n. eng., aschzout uit verbrande
zeeplanten, z. soda.
Kelt , m. scliotsche grove wollenstof.
]K:esneas, gebloemde taf uit 0. Indië.
Kemeldier, kameelgeit, de angorisclie
geit, van A n g ó r a of A'n;uri, stad en
gebied in iNatolië of Klein -Azië, eendier
met lang, zijdeachtig haar (angora-haar),
dat het beste zoogenoemde kemelsgaren
oplevert.
Kendalgreen , n. eng. (spr. k'ndelglarien), groen laken, dat te Kendal wordt
vervaardigd.
Kenna, z. alkanna.
Kermes, m. arab. , in den handel ook
kermes- of scharlakenbeziën, 'purperkor-

rels , scharlakenluizen (coccus ilicis) ,
eene soort van schildluizen in Zuid Europa, welker besr•orinige eihulsels of maskers (die naar uitwassen op de wortels en
den bast der gewassen gelijken , waarom
men ze weleer plantaardige kermes
heette), ingezameld en tot verschillende
roode kleuren, inz. tot karmozijnrood
(arab. kermesi), 1 i 1 a en c§ou1enr d e
puce, ook in de apotheken tot de kermes-siroop en het alkermes-confe c t gebruikt worden; mineralisehe kermes, Z. karthuizer-poeder.
Kerrena, f. eerre trompet der Indianen.
Kersey of kirsey, eng., z. karnaai.
Kerstenen: kersteest enz., z. christen.
Keschíta, m. hebr., Bene oudjoodsche
munt, een obolus.
Keseph, rn. eene oude-munt in Judea"en
Egypte ; de groote keseph was = 100
de kleine keseph = 4 d r a c h m e n (z. a.).
Keys, m. ceylonsche kiezel, inz. harde
en heldere bergkristallen.
Khalil.,, m. arab. (chalifah, v. chalafa,
navolgen), de navolger, plaatsbekleeder,
nl. van Muhamed; een titel van den turkschen keizer of sultan der Osmanen, als
opperhoofd der muhamedanen; khalifaat,
-

K -HAMSI1v.
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n. het stadhouderschap; het rijk der opvolgers van Muhamed.
Khamsin, m. een heete wind uit de
zandwoestijn in Egypte.
Hhan, m. 1) tartaarsch en turksch, een
vorst of opperhoofd der Tartaren; een tartarenvorst; 2) perz. (in 't alg. huis), eene
openbare herberg in het Oosten z. han.

Kings bench, U. eng. (spr. — bents] ),
eig. koningsbank; het opperhofgeregt, een
hooger geregshof te Londen (vgl. q u e e n sb e n c h); ook eene gevangenis voor schuldenaars. ,f
Kinishesnski , russisch lijnwaad voor
servetten, dat veel van Petersburg wordt
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Hhasseki sultane, z. chasseki.
Kialr, m., pl. kuffar of kefern, turk.

(z. v. a. arab. kafir, z. kaffers), ketters,
ongeloovigen, inz. een schimpnaam voor
de christenen.
Kiahaga-bey, m. de turksche minister
van binnenlandsche zaken.
Kibitke, f. russ. (kibitka), een matten
wagens enz., eene tent uit-bekidslovr
dierenhuiden bij de Tartaren en Kalmukken; een russisch rijtuig met 4 wielen.
Kihája of kiaya, m. een turksch plaats
zaakwaarnemer (agent).
-verang,
Kil, £ een diep, naauw water, eene diepte
tusschen twee droogten; rivierbedding.
Kila, Bene korenmaat in Slavonië, omtrent 147 kop.
Kilar-haschi, m. de opperschenker van
den turkschen keizer . of oppertoeziener
over den k i 1 a r of kelder.
Kilare, z. are.
Kilderkin, m. Gene eng. maat voor vloei.
= 16 gallons of ongestoffen, een vaatje, =
veer 72,69 ned. kan.
Kilimi, pl., tapijten uit de Ukraine.
Killdevil, m. eng. (spr. káldew'l)., een

plat woord voor den frisschen , brandig
smakenden rum; killpriest, m. de portwil n.
Killo, m. eene korenmaat in Smyrna,
= ruim 40 kop.
kilo— (v. h. gr. chílioi, duizend), in de
zamengest. benamingen der fransche maten en gewigten, beteekent : duizend —,
b. v. kilogramme, z. gramme, kilolitre,
z. litre; kilometer, z. meter; kilostère,
z. stère.

Kilt, m. liet schort of korte rokje, dat
de Bergschotten in plaats van broek draren.
Kina, f. of kinabast, m. de koortskast of

peruviaansche bast van den kinaboom in
Z. Amerika, een der gewigtigste genees middelen tegen de koorts. De k in a w o rt e 1 komt niet van dien boom, maar van
een geheel ander gewas, kina -smilax,
in Perzië, China enz.; quinine, f. (v. h. sp.
quince, V. k i n a), de uit den kinabast afgezonderde grondstof, een eigen alkaloide,
in den kinabast vervat.
Kindak, Bene katoenen stof in Rusland.
King, een speeltuig in China.
Kingam, n. eene oostind. fijne katoenen stof, gew. gingang, ginggam (z. a.)
geheeten.
Kings, pl., de vijf oudste en heiligste
boeken der Chinezen.

uitgevoerd.
Kinnetje, Gene oude ned. inhoudsmaat,
voor bier = 38,88 ned. kan, voor kalk en
cement = 15,17 kop, voor de biksteen maat= 7,063 kop.
Kinsa, m. de bestendige agent van den
grootvizier aan het turksche hof.
Kiosk, m. een turksch tuinhuis, zomerhuis of paviljoen.
_ Kippers en wippers, in cie 17de eeuw
de munthoeren, die het goede geld insmolten en daarvoor ander van minder gehalte
sloegen; de wisselaars, die het geld snoeiden en zoo uitgaven (v. kippen, besnoeijen en wippen, wegen); in de muntkunde heet de tijd der slechte munten
tot 1667: de tijd der kippers en
wippers.
Kiraggi, m. een turksche trein- of kar 4

voerder.
Kirdar -aga, m. de manteldrager van
den turksehen keizer.
Kireh of kiree, m. (v. h. poolsch ki-

reia), een lange pelsmantel voor mannen.
Xis, pl., de gesnedenen in den harem.
Kiseh, m. (perz. kiseh, geldbeurs), eene
turksche goudbeurs met 15000 dukaten
waarmede de sultan zijne gunstelingen
pleegt te beloonen.
Kishu, turk., sorbet (z.a.) v. kokosmelk.
Kislar-aga, m. de opziener der zwarte
gesnedenen aan het turksche hof; oppertoeziener des h a r e m s v. d. turk. keizer.
Kisloz , m. cene turksche graanmaat,
omtrent = 28 kop.
Kismeth, m. turk., het noodlot bij de
Turken.
Kissmis, oostindisch katoen.
Kit [dordsche] of stekan , eene oude
biermaat, x-.19,44 ned. kan.
Kitai, eene chinesehe zijden- ofkatoenen stof; kitaika, eene chinesche zijden stof of taf.
Kits, in Rusland ketch, f. een jagt met
2 masten; ook een driemast - galjoot; een

bombardeerschip.
Kitze, kize, z. kiseh.
Kiuptar , m. de schenker des turk.
keizers.
Kivik, n. een klein russ. vaartuig op de
rivieren.
Klaas, mansn., ontstaan uit Nikolaas.
Klaptor, m. hoogd. o, een v a d e in of 6 voet.

Kleanka, russisch voeringlinnen.
Klephten, z. clepten.
Kleuder, m. een gewigt in Hessenland,
5 centenaar.

KLINKET.
Klinket . n. (fr. cliquet , oorspr. van

klink, klinken,), eene klink; eene kleine deur in eene grootere, een poortdeurtje.
Klipclas, m. eene soort van groote muis
aan de Kaap in Abssinië enz.
Klisteer, klysteer (gr. lclystër, v. klydzein, spoelen enz.), ook clysma (za.).
Kluiffok, f. (misschien van ii 1 u i ven,
k1oven klieven, en fok, za.), een
zeil aan den voormast, de voorfok.
Kluis (hoogd. klause, mid. lat. clausa,
z. oud. clauderen), eene naauwe beslotene

plaats; de insluititig, grot, de cel van eenen
monnik; kluizenaar, in. de bewoner eener
kluis, heremiet.
Kluisgaten, kluizen, de gaten in het
scheepsboord voor de ankertouwen.
Knaster, z. canaster.
Knees ofkniâs, m. (russ. knjas, pooisch

kniaz, een russ. ofpoolsch vorst of hoog-

adellijke.
Knievers, liniedicht, een op de knie,
cl. i. in der haast, als ter loops nederge.
schreven vers, eene soort van extempore op de vìjxc der oude rederijkers.
Knight, rn eng. (spr. nait, k nee h t,
d. i. ooispr. jongman, knaap, edeiknaap),
een ridder in Engeland; ook de eng. naam
voor het paard in 't schaakspel.
Knijf, II. (eng. knife, fr. canif, zw.
knif, afgcl. v. nijpen, knijpen), een
lang, pnntig mes ofponjaard; een knipmes.
Knoet, m. russ. (knut) , eene in Rusland
gebruikelijke , uit harde juchtriemen hestaande zweep; de russische strafrnet zulk
eene zweep ; ook 'wordt knoet gebruikt
voor mof, hovenlander; lomperd.
Kobalt, rn (oorspr. = k o b o I d, waarmede de mijnwerkers weleer niet alleen
den berggeest aanduidden , maar wien zij
ook de voortbrenging der berg- of ertssoort , die men nog niet voor een erts
hield en welker nut men niet kende,
toeschreven), eene metallische bergstof en
het door smelting daaruit gewonnen eenvotidige, vrij zware en moeijeljk smeltbare metaal ; kobaitbianuw , n. eene
schoone hemelsblaauwe vcrw.
Kobang, m. eene japansche gouden
rekeninunt van ongeveerli gl. 40 Ct.; ook
ednejap. goudmunt, de oude = ruim 24
gl.; de latere = bijna 15-1, gl.
' Kobold, rn hoogd. (v. Ii. gr. kóbulos,
mid. lat. covalus, ft. çjobelin), oorspr. een
potsenmaker,, hansworst ; luchtsprong,
buiteling ; ook een duikelaartje , buitel-

mannetje uit vliermerg niet een stukje
lood gemaakt; een nijdie berggeest, bergmannetje, plaaggeest, kaboutermannetje,
een ingeheeld spooksel.
Kobra ofkobre, eene chinesche lengtemaat, = 0,418 ned. el.
Kockim, m. eene japansche munt, =
3 gI. 60 ct.
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Kodasna , eene zilveren rekenmunt in
Japan.
Kodda, m. hebr., eene oostersche inhondsmaat, = 2 kan.
Koddebeijer (v. kocicle, een stok, en
beijeren , de klokken bespelen, slingeren',
dus cig. iemand, die met den stok zwaait),

een boschwachter, veldwachter.
Koemiss , f. een bedwelrncnde drank
der mongoolsche Tartaren, uit paarde rn elk
bereid.
Koenraad, duitsche mansn. (oudd.
ciluon rat, koen van raad), de vastheradene; vr. Konradine.
Koepel, m. (Ir. coupó le, it. cupola, oorsp.
van hetduitsch kop, kuppe), de ronde
kap van een gebouw in de gedaante van
een' halven kloot ; een tuinhuis; koepeloven, m. een oven tot omsmelting van het
ruwijzer, die op een vast fo.ndainent rust,
in tegenst. met de stortovens, die vrij hangen en om hunne as kunnen draaijen.
Koert, verkl. v. Koenraad (z. a.).
koeteren (voortdurend werkwoord van
koeten , kouten) , krom, slecht spreken;

koeterwaaisch (hoogd. kauclerwälsc/s),
het slechte . gebroken Neder- of Hoogduitsch, dat doorgaans door de W a 1 e n
ofFranken gesproken wordt.
Kof,kofschip (zweedsch kofwascit, eig.
het schip met eene k of, kouw, hit), eene
soort van koopvaardijschip met 2 masten,
dat door zijnen meer platten dan rondeis
bodem en den vorm van zijn voor- en achterdeel slechts weinig diepgang hij zware
lading vordert.
Koffij, f. (v.h.arab. kahweh, wijn,
koffijdrank; de koffijboorn heet buun), de
boonen van den koffijboom en de daaruit
bcreide drank.
Koftwork , n. eng. oostinclische, met

goud ingelegde, stalen kunstvoorwerpen.
Kog, kogge, f. (mid. lat. cogo, co qua,
waarsch., zoowel als kaag. van het lat.
concha, scheip, om de schelpvormge gedaante), eene vroeger gebruikelijke soort
van oorlogschip ; ook koopvaardijschip;
kog , m. deensch: laag, ingedijkt kustland.
Kogia, rn (spr. kodzja), perz. (kitodjelt,
heer, geleerde, rijk koopman enz.), een
koopman bij de Turken.
Kohéleth, m. }iebr. (eig. verzameling
V. kabul, verzamelen), benaming van dcii
koning Salorno en van heL hem toege
schreven bijheiboek a de prediker" , den
val van den joodschen staat hetrcffen4.
Kehi, m. eene korenmaat in Siam van
500 cesitenaars.
Koka. f. eene naar den betel gelijkend
kiuid in Peru, weiks gedroogde bessen
den Peruanen als klein geld dienen, en
weiks bladen door hen gekaauwd worden.
Kokosnoot, f. de vrucht van den kokosboom of kokospalni (cocos nucife-

KOLA.

KOPHTA.

ra, L.) in de keerkringslanden; zij heeft
Gene witte , vleezige pit, die een gezond
voedsel oplevert . en binnen die pit een
melkachtig vocht, dat tot een' verfrisschenden drank strekt; de dop der noot wordt
tot drinkschaal gebruikt en tot allerlei
kunstwerk verarbeid.
Hola, kul, m. turk., eig. slaaf; de benaming voor alle turksche onderdanen met
betrekking tot hunnen gebieder.
Kolatschen pl. russ. (kolcítsch en kalatsch) en poolsch (kolacz; v. kolo, kring),
poolsche kleine, ronde, niet ingemaakte

welijke geslacht in tegenstelling met het
zwaard of het mannelijke geslacht ; te
meestal eene babbelaarster,-genwordi
knoeister, een kwaadbrouwend wijf; konhelleen, n. een leen, dat ook op vrouwen
voorterft; konkeladel, ni. de adel van moe
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vruchten gevulde koeken.
Kolijk, z. colica ond. colon.

Kolje, m. eene soort van stokvisch in
1' oorwegen.
Kolma, f. vrouwenn.: het meisje met
schoon haar.
Kolom, f. (lat. colum.na), eig. Bene zuil,
een pilaar, pijler; bij boekdrukkers: de
drukzijde; gesplitste kolommen , in liet
midden verdeelde bladzijden , halfzijden
(gelijk in dit werk); kolom-titel, m. het
opschrift of hoofd van iedere halve drukz ij de of kolom; kolommen van Hercules,

de straat van Gibraltar (z. Hercules).

Koloris of kuloglus , z. colons ond.
color.
Koltuk-wesiri, pl. turk., eig. schoudervizieren ; hofbedienden des sultans , die

hem soms tot ondersteuning dienen.
Kolvenier, m. voorin. schutter in Ne
kolf (zeker geweer) ge--derlanmt
wapend ; van hier kolveniers -doele , of
bij letterverzetting kloveniers -doele.
Komála, f. vrouwenn.: het meisje met
schoonti wenkbraauwen.
YKombuis, f. (vgl. kabuis ), de plaats op
zeeschepen, waar de spijzen bereid worden.
Komenij , kommenij (volgens Bilderdijk van het eng. common-aid, gemeene
toevlugt; V. a. van korre en eisci : afleidinfen, die, even als nog andere, meer vernuftig dan zeker zijn), een winkel, waar allerlei soort van waren in liet klein te ver
zijn, een kruidenierswinkel.
-krijgen
Komisch, komiek, z. ond. comos.
Komma, f. gr. (v. kóptein, houwen, in
stukken snijden), eene kleine snede of afdeeling van eenen zin; een streepje (,) klein
scheidteeken, kort rustteeken.
Kompas, n. (uit het it. compel sso , v.
compassare , fr. compasser , afpassen ,
naauwkeurig afmeten), de magneetnaald
met hare kas of doos, de windroos , het
magneetkasje (vgl. boussole).
Kong-fu-tse, z. Confucius.
Koningswater, een mengsel van zoutzuur en salpeterzuur, dat het goud, den
k o n i n g der metalen. oplost.
Konju, m. een titel v. d. V,rooten 1 a m a.
Honkel, f. (hoogd. Kunkel, mid. lat.
concula), het spinrokken ; oneig. liet vrou

-derszij.
Konterfei, z. conterfeitsel.

Konzenielje , verbasterde spelling en
uitspraak van cochenille (z. a.).
Kooi, f. naam der planken slaapplaatsen of bedsteden langs de wanden van liet
schip in het logijs enz.; ook de slaapplaatsen in tucht- en verbeterhuizen.
Koor, n. gr. (chorus), een rondedans,
reidans met gezang verbonden , of een
kring, eene schaar van dansers en zangers;
een veelstemmig gezang, het volle gezang;
een gezelschap van zangscholieren , een
zanggezelschap; eene afgezonderde verheven plaats in kerken voor de zangers; het
hooge koor, in r. k. kerken de door trappen verhoogde afdeeling, in welke het
hoofdaltaar staat (in tegenst. met het
schip der kerk), alwaar in stilts- en domkerken , de getraliede koorstoelen voor de
aanzienlijke geestelijkheid zijn aangebragt;
koorbisschoppen , sedert de 4de eeuw
priesters, die de plaats van de bisschoppen op het land vervulden; koorheer, z.v.a.
canonicus , z. ond. canon ; koorrok of
koorhemd, een priesterrok; koortoon, m.
de stemming der oude orgels, hooger dan
de kamertoon (z. a. ond. kamer); koraal, n. de zangwijze , volgens welke de
godsdienstige gezangen bij de openbare
eeredienst door de geheele gemeente gezongen worden; koralíst, m. een koorzanger, ook korist, een koorleerling.
Koorde, z. chorde.
Kop, m. de eenheid der tegenwoordige
ned. inhoudsmaten voor drooge waren,
gelijk aan eene kubieke palm (litre), verdeeld in 10 maatjes (décilitres);10 koppen doen 1 schepel (décalitre), en 100
koppen een mud (hectolitre). De oude
kop hield als graanmaat 0,8622, als
fruitmaat 0,8945, als kalk- en cementmaat 1,011 nieuwe koppen.
Kopa, f. eene poolsche munt, - ruim
2 poolsche guldens of 56 centen.
Kopeke, kopek, f. russ. (kopeika, van
kopjo , lans , dewijl deze munt oorspr.
eenen ruiter met eene lans op haren stempel droeg), eene russische koperen munt
(vroeger v. zilver), waarvan 100 een' roebel doen.
Kopf, m. eene duitsche korenmaat, =
26 dresdensche kannen of 24,36 ned. kop.
Kopfer, m. eene duitsche vochtmaat,
te Weenen = 1 kan, te Regensburg iets

grooter.
Kophta, in. opperhoofd van een geheim
genootschap of verbond (in Egypte?); van

daar kophtisch, daaraan eigen, daarmede
overeenkomstig.
\ Koppermaandag (v. s. van k o p p e-

1 e n, bijeen komen, trouwen; v.a. en met
meer grond van c o p p e, kop, drinkbeker;
c o p p e r e n, elkaar den kop toebrengen;
e o p p e r c k e n s, gildebroeders), de tweede
maandag in het jaar, die op vele plaatsen
van Nederland door sommige handwerkslieden, inz. door de gezellen der boekdruk kerij, als een' feestdag wordt gevierd, daarom ook verloren maandag, bij de
Gelderschen r a a s m a a n d a g geheeten.
Kopstuk, n. in 't algemeen elke munt,
die het borstbeeld van haren muntheer
toont; meer bepaald : de 20 kreutzer-stukkenvan Oostenrijk, die van 12 grooten
in Bremen en die van 20 skilling in Dene-

marken.
Egyptenaren),
de in Egypte verstrooid wonende afstam
oude Egyptenaren, van daar-melingdr
koptische taal enz.; eene soort v. Christenen in Egypte, die zoowel den doop als
de besnijdenis hebben.
Kopu, chirleesch neteldoek, uit de 2de
schors eener plant ko of co vervaardigd.
Mora, f. arab., een bedehuis der muhaKopten, pl. (arab. kubt,

medanen.

Koraal, koralist, z. ond. koor.
Koralen, pl. gr. (korállion, pl. kordllia), de boomvormige, hoorn- en steenachtige, door kleine zeewormen gebouwde en
bewoonde huisjes of hulsels; ook de hal
voorwerpen van opschik uit-letjs,dio
die steenachtige stof gedraaid worden; koraal- agaat, m. een schoonti, veelkleurige
steen met roode , koraalachtige strepen ;
karallieten , pl. , versteende koralen; koraalrif, Gene lange bank van koralen in
de zee.
Koran, z. alkoran.
koranzen of kuranzen ,

hoogel. (misschien v. h. mid. lat. carena, carentia ,
boete door vasten, geeseling enz.), kwel
plagen, uitschelden, de huid vol sla -len,
geven.
-gen
Korbeel , m. een uitstekende steen in
tenen muur, waarop een balk rust.
Korbuis, f. een japansch roeivaartuig
voor de vaart op de binnenwateren.
Korekore, benaming van zekere soort
van groote roeischepen op de Moluksche
eilanden.
Koriánder , m. (lat. coriándrum , gr.
koriannon, v. kóris, wandluis, wegens den
reuk der bladeren dus genoemd), Bene naar
anijs gelijkende plant en haar aromatisch,
maagversterkend zaad.
Korkorre, z. flamingo.
Korlin, kortlin, n. allerfijnst

goud- en

zilverdraad.
Kornak, m. de geleider v. een'
Kornis , z. corniche.
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KRAAL.

KOPPERMAANDAG.

olifant.

Kornoelje , z. cornelboom

ond. Cor
-nelius.

oesters (van
k o r r e, een sleepnet voor de oestervangst).
Korrel, m. een klein ned gewigt , =
Koroesters. Gene soort van

i

n r

pond (deeigramnme).

Morro, m. de harp der

negers met 18

snaren.
Kortage, z. courtage.
Korsak, m., pl. korsaki, russ.,

kleine
steppen- of heidevossen met een voortreffelijk vel in Aziatisch Rusland.
Kortegaard , ( f. verbasterde uitspraak
V.

corps de garde, z.a.), eene stadsgevange-

nis, inz. te Amsterdam, een wachthuis.
Kortelas, z. coutelas ond. couteau.
Korvet, z. corvette.
Korzec, m. (spr. korzjetz). het poolsche

schepel, = l dresdensch schepel of 51,914
kop.
Koschab, m, een drank der Oosterlingen, uit pistaches, rozijnen enz. bereid.
Koscher of kauscher, joodsch (v. h.

hebr. kdscliêr, redt , betamelijk , gepast

zijn), volgens godsdienstwetten geoorloofd,
voorschriftmatig, rein, zuiver, bruikbaar,
goed ; koscheren, kauscheren, reinigen
zuiveren enz.
Kosjukni, eene gouden rekenmunt in
'

Japan, — 5 francs of 2 gl. 40 ct.
Kost, m. een egyptisch gewigt van 20
rom. onsen, omtrent = 5z ned. ons.
Kostwortel , arab. (kost; van daar lat.
costus , radix costi), een kruidige, heilzame wortel uit 0. Indië en Brazilië.
Kotter, m. (eng. cutter, misschien van
cut , snijden , doorsnijden) , een snelzeilend éénmast-vaartuig of jagt; in Engeland
gewapende vaartuigen voor de kustwacht;
in den oorlog gebruikt men ze als kapers en
adviesjagten.
Kouan, m. het zaad, dat tot bereiding
der karmozijnverw wordt gebruikt; de
plant, die dit zaad levert (z. chouang).
Koubais , m. een japansch roeischip
voor de riviervaart.
Koulams, z. V. a. goulams (z. a).
.ova , m. het oude hieroglyphische
schrift der Chinezen.
Kovit, m. eene indische lengtemaat,
ruim 2 ned. el.
Kozakken, pl. (russ. kosák of kasfik,,
een soldaat, met eenti lans gewapend, ook
een daglooner; vgl. het poolsch kozak,
een geitenhoeder; turk. kozak, lif;tgewapend soldaat), de volksstammen in de zuidelijke en oostelijke streken van Rusland,
Polen enz.; kozáeka, een levendige russ.
dans in 2 maat.
Kraaijer, m. een driemastschip in de
Oostzee, op de wijze der polakers getuigd.
Kraak , z. V. a. caraque (z. caraca).
Kraal, m. naar men wil van koraal,
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z. a.), een dorp der Hottentotten, wegens
de naar een haissnoer gelijkende kringvormige bouwwijze dus geheeten.
Krabs , n. eng. , een dbbelspel met 2

Krokodil , m. (gr. krokódeilos), de
grootste soort van hagedissen in de Broote
stroomen van Afrika , inz. in den Nijl;
krokodillen-tranen, huichelachtige, bedriegelijke tranen.
Kronijk , f. gr. (eig. c1sronca, pl. scil.
biblia ; v. chrónos, tijd), het tijdboek, de
tijdgcscliiedenis, plaatsgeschiedenis; eene
opsomming der voornaamste gebeurtenissen naar volgorde van tijd (z. verder chro-

dobbeisteenen.
Krak , in. een drieniast -vaartuig der
Denen en Zweden op de Oostzee.
Krakowiak, m. een poolsche dans, naar
de stad Krakau (Krakow) benoemd.
Krakusen, pl., ligte poolsehe ruiterij.
Krambambuli , m. eene soort v. brandewijn, danfz-iger likeur.
Kraveel, n. eene maat, volgens welke

eiken deden verkocht worden.
NKreeftdichten, zoodanige verzen , die
uien zoowel van achteren af als van voren kan lezen, b. v.
iSigna te sina; terneré me tangs etangis,
Roma, tibi subito motibus i6it amor.
Minder moeijelijk te maken kreeftdichten
zijn die, waarin men de woorden, en niet
gelijk in liet bovenstaande de letters van
ieder 'woord, van achteren af leest, b. v.
ABEL. Sacrum pinç/ue dabo; non ma( cram sacrificabo,
KAIN. Sacrificabo macrum; non dabo
( pingue
Krek! een plat woord'oor correct (z.i.).
Kremlin, a. russ. (icremi, v. icremen,
kiezelsteen, afgeleid), in 't algemeen binnenvesting , citadel ; inz. het keizerlijke

paleis te Moskou.
Krenten, z. corinthei.
Krepost , russ., eene schans, vesting.
Krethi en plethi, hebr. (krct/d, eig.
scherpregter, v. karat/i, sniten ; plthi,

koninklijke renbode, van palatit, ontvlie
den), eig. de lijfwacht van koning David;
oneig. allerlei gepeupel (2 Sam. 8, 18 en
15, 18.
Kretscham, rn pooisch., eene herberg,
kroeg; kretschmar, m. de waard, her-

hergier.
Kreutzel , m. eene silesische munt, iets
minder dan 2 centen.
Kreutzer, m. eene duitsche koper- of
zilvermunt , = -s1 gulden; 3 rheinkreutzers = 5 centen ; 10 kreutzers conventie-

munt =21 centen.
Kri, n. hebr. , eene rand -leeswijze in
den hebreeuwschen bijbel.
Knp, z. crêpe.
Kris , f. een getande

, doorgaans vergiftigde dolk , in 0. Indië gebruikelijk;
verkorting v. Christiaan (z. ond. chrisam).
Krischna, Krichna (van het sanskrit
kriscitna, zwart, donkerblaauw), eene godheil der Indiërs, eene der vleeschwoiclin
van den grooten God Yischnou, welke-gen
den ather hetcekent.
Kristal, z. crystal.
Kroclo, m. de naam van een' vooronderstelden god der oude Duitschers in het

llartzgebergte.

nca).
Kronon, Kronos, rn

gr. Myth., z. v. a.
(za.).
Krönthaler .. rn kroondaalder , eene
zilvermunt in Beijcren, Wurtembcrg. Baden , Frankfort enz., = 2 fl. 42 kr. of ongeveer 2 gI. 7 0 ct. ; kroon, eene zilvermunt in vele landen, zeer uiteenloopend
van waarde; als nederl. rckenm. = 2 gL
Krüppel, kroppel, ni. eene maat voor
houtskolen in de karinthische bergwcr
ken. = 3 zakken.
Kruschka, russ., in 't alg. kruik; inz.
eene vocli{rnaat, bijna - 14 ned. kan.
Kabel, rn eene duitsche kolenmaat,
3 dresdensche schepels of 311,49 kop.
Saturnus

Kubit, m. (eng. cubit, spr. kjóebit), de
soorm. cl = 1} voet ofongev. 0 .457ned. cl.
Kubo, rn liet wereldlijk opperhoofd in
Japan.
Kuclu , m. zuidafrikaansch (antilope
strepsicros, gr.), eene soort van antilo
pen aan de kaap de Goede Hoop.

Kufe, f. ook kupe, hoogd. (spr. u oe),

knip, eene biermaat in Pruissen, = 4 ned.
vaten en 58 kan; zij is verdeeld in 2 vaten
of tonnen, eene ton in 100 kwart.
Ku fi sch schrift, een der oudste vormen
van liet arabisch schrift (naar do stad Kufa in het gebied van Bagdad benoemd).
Kuge, ni. japan., eig. beer; titel derjapansche priesters.
Kuguar. z. puma.
Kuhi, m. eene japansche inhonidsmaat
voor drooge waren omtrent = 4500 ned.
ponden.

Kuhrehen of kuhreigen, rn (s pr. 11=0e;
fr ranz-des-vaclzes), naam der oude volkswijs, die de alpenherders in Zwitserland
hij het uitdrijven hunner kudden plegen
te blazen of te zingen. Zij bestaat uit weinige eenvoudige intervallen, past uitstekend bij de cenvoudiglicid dezer herders
en hij den alpenhoorn , waarop zij haar
voordragen, en doet in de wederkaatsende
gebergten eene ongerneene uitwerking.
Kuka, jJci'Z. (kuikak), eene met struis- vederen en edelgesteenten bezette muts,
eene dragt, waarop de vorsten va u Molda
vië en Waliachijc, alsmede dc aanvoerders
der janitscharen regt hadden.
Kukuruz, m. turksclie tarw of müs in
Dalmatië en Slavonii.
Kulagus, fl1. turk. , de leidsman, weg-
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wijzer, vooraantreder bij optogten; aan
stuurman.
-voerd,
Kulak , m. Bene vochtmaat te Batavia,
omtrent = 5 ned. ponden.
Kulan, m. turk. (kola»; lat. onager,
V. h. gr. ónagros), de wilde ezel, inz. in
Tartarije, Perzië en Indië.
Kulmet, m. eene korenmaat in Lijfland, =ton.
Kumbaradschi, m. turk. (v. kurnbarala, bom), vuurwerker, bombardier.
J£umiss , z. koemiss.
Kumpf, m. (spr. koerrapf ), eene hessische korenmaat, = lk, m a t t e r of 8 kop,

verdeeld in 4 g e s c li e i d en 16 maatjes.
Kunigunde,f oudd vrouwenra. (v. °uni,
chunni , stam, geslacht, en gund, oor
beroemde strijdhaf-log),destarnhi
vrouw.
-tige
l,uno, oudd. (Kvono), mansn.: de
koene, onversaagde.
Kunsthut, z. sesam.
Kunwar, ra. titel van den vermoedelij-

erfgenaam des troops in indische staten.
Iiupe , z. kufe.
Kurbaan-beiram, (v. h. arab. kurMn,
oiler; vgl. beiram), liet feest der offers,
een groot feest bij de Turken.
Kuréten, pl., in de oudheid priesters op
het eiland Greta, die luidruchtige wapen
uitvoerden, c o r y b a n t e n (z. a.).-danse
ursawska, m. poolsch : de kleilaag,
die het looderts overdekt te Tarnowitz in
Silezië.
Kurtka f. poolsela: het naauwsluitend
wambuis der poolsche lansiers, vroeger in
fransche dienst.
Kurtschis , pl., een adellijk ruitercorps
in Perzië.
Kussir , m. turk., turksche trommel ,
een speeltuig met 5 snaren , gespannen
over een vel, dat een houten schotel bedekt.
Kutuchta, m. het geestelijk opper
Mongolen, een opperpriester,-hwofder
die echter onder den nog meer goddelijk
vereerden dalai -lama of lama-e r e mb u r s c h i n staat , welke onder chinesche
opperheerschappij te Tibet regeert. In
het zuidelijk Tibet is de b o g d o-lam a
(taisho of teschu-lama) bijna van
gelijk aanzien en onafhankelijk van den
chineschen keizer.
Kux, m. (boheemsch Dukes), een aan
aan een bergwerk, doorgaans het T2,r-del
van Bene z e c h e of den grond, die tot
eenig bergwerk is afgestaan, benevens de
daartoe behoorende gebouwen, smelthutten enz.
Iiwaker, m. eng. (quaker, d. i. bever,
sidderaar, V. to quake, spr. kweek, beven;
dus geheeten, omdat hunne godsdienstige
opgewondenheid zich door bevingen en
stuiptrekkingen plagt aan te kondigen;
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vgl. shakers) , aanhangers der door
George Fox in 1650 gestichte christ.

secte, die zich-zelve het gezelschap
der vrienden noemt.
Kwart, kwartier, kwarts, z. op qu--.,
Kwarta , f. poolsch (= lat. quarts, scil.
pars), een vierendeel, kwart, eene vochtmaat in Krakau en Polen , juist =1 ned.
kan ; ook eene poolsche graanmaat.
Kwarteel, n. (fr. quartaud), eerie maat
voor natte waren, Bene specerij-maat der
voorm. ned. oostind. compagnie.
Kwarterka, f. Bene vochtmaat in Polen,
omtrent — 4 ned. kan.
Kwas of kwass , m. russ. (kwass. dat
ook zuurdeeg;, zure smaak beduidt),
een gegiste drank van den gemeengin
man in Rusland ; ook een niet dezen geenerlei overeenkomst hebbende drank, inz.
uit appelen en frambozen bereid, dien men
zelfs op de tafels der grooten doorgaans
vindt, en in sommige herbergen te Petersburg, Moskou en elders getapt wordt.
Kwassiehout, z. quassia.
Kyrie eléison! gr., Heer erbarm

u! de
eerste woorden der gezongen missen in
de r. k. kerk ; kyrielle , z. v. a. litanie.
Kzel-bache , m. een hoofdsieraad der
nieuwere Perzen.

L.
L. of liv., afkorting voor livre (z. a.);
1. a. = lege artis, z. ond. lex; L. B. = lec-

tóri benevolo, aan den welwillenden lezer;
ook wel voor Liber Baro, vrijheer. baron;
op titels van boeken voor Lugduni Batavórurn, Leiden; 1. c..— loco citáto; L. D.
= laus Deo (z. a.) ; L.D. S. P. = laus Deo
sales populo (z. a.); L. dor = louis d'or;

L. qr. = livre gros, een pond vlaamsch;
L, A. = linqua latina, de lat. taal; L. L. D.
. = legurn Doctor, doctor in de regten; L. 8.
loco sigilli (z. ond. locus); L. S.
Zeetori salutem, heil den lezer! L. st.

livre sterling, een pond sterling.
. Labadisten , pl., aanhangers van Jan
de La b a d i c, een' vroom' dweeper der
17de eeuw, die de geestelijke hierarchic
afgeschaft, de gemeenschap der goederen
ingevoerd wilde hebben, en de innerlijke
ingevinU boven de kerken den bijbel stelde.
Labárurn, n. lat., dc oud.-rom. krijgsvaan, inz. onder de latere keizers, sedert
Constantijn den groote het teeken des
kruises voerende; eene amgangsvaan bij- de
R. K. , bestaande uit een vierkant stuk
kostbare stof, met een kruisbeeld of liet
beeld vaneen' heilige prijkende.
Labazi, m. eene hut van ,.takken, die
men soms op de booroen' in het Noorden
bouwt, om zich voor de overstroomingen
-

te vrijwaren.
62
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Labberdaan , laberdaan , ook abberdaan (eng. aberdeen fish, waarsch. van
de schotsche hoofdstad Aberdeen), ingezouten kabellaauw.
Labdanum, z, ladanum.

labefactéren, lat. (labefactáre), ver
wankelend maken; labefáctie ,-zwaken,
f. de wankeling; verzwakking.
labium, n., pl. labia, lat., dc lippen;
labium, n. de lip, liet mondstuk aan eene
orgelpijp; labium leporinum, n. de hazen
gespleten bovenlip (lagostórna, gr.);-lip,
labium leontznum, leeuwenmuil; labiaal,

nw lat., wat tot de lippen behoort, b. v.
labiaal- letters (labiáles) , lipletters, als
b, p, rn,. f, v, w ; labiéren, de orgelpijpen
door middel van een labiëerijzer met lippen voorzien.
Labis, f. gr. (labts), de tang, verloskundige tang; labidometer of labinnéter, m.

tangmeter, een werktuig, vaarmede liet

nog in het bekken zittende hoofd, door de
vaneenwijking van dc lepels der verlos
wordt gemeten.
-kundigeta
Labiza, Bene welriekende gom uit Amerika, die tot armbanden, oorringen en derg.

wordt verwerkt.
laboréren, lat. (laboráre), eig. arbeiden, werken; scheiden, aftrekken (destilleren), smelten ; aan eciie ziekte, kwaal
enz. laboréren , daarmede behebt zijn ,
daaraan lijden, bedlegerig zijn door enz.;
labor, lat., labeur, fr. m. arbeid, zwaar
werk, moeite; paarden van labeur, werk-

paarden, in tegenoverst. met pleizierpaarden (hij het belastingstelsel) ; labor impróbus osnn a vincit, een onvermoeide arbeid komt alles te boven; laborant, m. eig.
een arbeider, werkman; inz. een scheikundige, goudmaker ; laboratorium , n. de
werkplaats van den scheikundige , den
vuurwerker enz.; een stookhuis, smelthuis,
smeltvertrek; laborieus (lat. laboriasus,
a, um), arbeidzaam , vlijtig, bedrijvig;
moeijelijk, bezwaarlijk.
Labrador -steen , m.

een zwartachtig

graauwe steen, veldsj^ath, waarin zich velerlei fraaije kleuren weerkaatsen (schil
vooral op de noord -amerik. kust-lerspath),
van Labrador enz. gevonden.
Labyrinth, n. gr. (labirynthos), bij de
Ouden een groot en kunstig gebouw , dat
cene zoo groote menigte in elkander kruisende gangen en ineenloopende kamers
had, dat men er ligt in verdwaalde ; de
beroemdste waren : het l a b y r i n t h i n
Midden-Egypte en het labyrinth
op C r e t a; een doolhof, een tuin met vele
kunstig dooreengevlochtcr slingerpaden ;
oneig. eerre verwarde, duistere zaak, de ingewikkelde en drukkende omstandigheden
des levens, het duistere, raadselachtige
in eene rede; ook Anat.. de doolhof van het
oor, achter de trommelholte gelegen ; la-
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byrinthisch, doolhofachtig, verward, ingewikkeld, duister, raadselachtig.
lac, n. lat., de melk; lee sulfuris, ook
magisterzum sulfuris, zwavelmelk, eene
verbinding van zwavel met water.

Lacepédea, f. een mexikaansche boom,

zoo gehecten naar den beroemden fr. natuurkenner L a e e p e d e.
laceren, fr. (lacer), snoeren, rijgen;
met band bezetten; Piet., met eene dunne
doorzigtige kleur overdekken ; lacis , n.
(spr. lassi), Anat., het aderenweefsel; ook
een netvormig weefsel, maaswerk ; cene
halfzijden stof, z. v. a. marli.
laceréren. lat. (lacerare), verscheuren,
scheuren (b. v. eene gelacereerde
w o n d, Gene gescheurde wond), oneig. belasteren; laceratie, f. de opscheuring, op
rijting .

Lacérta, f. lat., de hagedis, inz. de eigentlijke hagedis, in onderscheiding van
den krokodil.
lacesséren, lat. (la cessére), tergen, uit
-dagen,
tarten, plagen.
Lacet, n. fir. (spr. lassé; vgl. laceren,
en lees), pl. lacets , rijgsnoer, rijgveters
voor vrouwenklceding.
lache, fr. (spr. lasj), slap, traag; laf,
lafhartig, laag, gemeen; lacheté, f. (spr.
lasj'te) , de slapheid, traagheid; lafheid,
hlooheid ; laaghartigheid ; lachéren , fr.
lácker), los maken, vieren, schot geven.
Lachesis, f. gr Myth. , eene der drie
schikgodinnen of parcen (z. a.).
.

Lachter, m.

Bene lengtemaat in Dene-

marken en N. Duitschland, = 3 â4 ellen.
Lack, lak, n. in 0. Indië eene aangenomene ( gefingeerde ) rekenmunt , —.
100,000 ropijen of 120,000 gl. courant
(vgl . rop " ).

Laconicum, n. lat., de badstoof, zweet-

kamer.
lacónisch, gr. (lákón, lakonikós), kort
en nadrukkelijk , kort en bondig, kernspreukig, pittig , eenlettergrepig, spaarzaam in woorden (naar de manier der
oude L a c ó n e n of Laeedaemoniërs) ; laconismus, n. de zinrijke kortheid en
bondigheid in spreken en schrijven, de
spaarzaamheid, karigheid in woorden ; laconomanie , f. de overdreven zucht om

laconiek te spreken.
lacrymae Christi, lat., of it. lagrima
Christi, d. i. eig. christustranen, de naam
van den fijnen ital. wijn van donkerroode
kleur, zoeten maar p i d u a n t e n smaak

en heerlijken reuk, die aan den voet van
den Vesuvius wast. In den handel komen
onder dezen naam meest wijnen van Pozzuoli, Ischia en Nola voor; lacrymaal, nw
lat. , Med. , de traanwegen betreffende ;
lacrymatorïum, n. tranen vat, traanieschje, waarin men bij de oud.-rom. begrafenissen de tranen liet vloeijen.
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lacs d'amour, m. fr. (spr. lá d'amóer),
liefdestrikken , in elkander gevlochten
banden, letters enz.
Lactaten, pl. nw lat. (v. lac, melk),
Chem., melkzure zouten; lacteine, f. dc
voedingsstof der melk ; lactescéntie, f.
melkachtige gesteldheid; lactescérend ,
melkachtig; lactatie , f. de voeding met
melk, zoging, het zogen; lactische koorts,
melk - of zogkoorts; lactigénisch, de melk
bevorderend; lactíne, lacto--afzonderig
1ine, f. de melksuiker ; lactisugium, n.
nw lat. Med., een melkzuiger, eenc melk of borstpomp; lactoscoop , n. een werktuig om hetroomgelialte der melk te onder
onlangs door Donne uitgevonden.-zoekn,
Lactisma en lactisrnus , n. gr. (van
laktídzein, met de voeten treden), Med.,
de voelbare beweging van liet kind in den
moederschoot.
Lactuca, f. lat., latuw, tuinsalade; laetucarium , n. nw lat. , eene bijzondere
plantenstof uit de latuw.
Lacune, f. lat. (lacuna, eig. kuil, diepte), eerre gaping, een open vak. Gene uitla
een boek; lacuneus, met ga--ting,b.v
pingen, vol uitlatingen.
Ladanum, n. lat. (gummi ladanur),
ook labdanum, n. eerie gomhars met bal
geur, van geneeskundig gebruik,-samiekn
uit liet eiland Candia, Cyprus enz.

he.id, blijdschap; verlustiging;Leetitia als
vrouwenn.: de vrolijke, opgeruimde ; rom.
Myth., de godin der vrolijkheid.
laeva manu, lat. Muz., met dc linkerhand.
laevigeren, Z. levigeren.
Laga, f. een ochtendgewaad, badkleed
der vrouwen, naar den naam der heilaanbrengende beschermster der baden in de
scaldische mythologie.

Ladon, z. tarok.
Lady, f. eng. (spr, lédi, v. hlaf daij ,
(1. i. brooddag, wegens de brooduitdeeling,
die weleer de adellijke vrouwen op Benen
bepaalden dag der week aan de bedienden
deden), de titel der aanzienlijke vrouwen
en meisjes in Engeland; wanneer men van
haar spreekt alleen dc titel der vrouwen
van hoogen adel ; ladyship, ladyschap ,
de stand en titel eener lady.
laedéren , lat. (laedére), beschadigen ,
kwetsen, beleedigen; verkorten, benadeelen; leedént, m. de beleediger, beleedigende partij; lasus, m. de beleedigde , benadeelde; lwsie, f. (lat. laesáo), de beschadiging, kwetsing; verkorting, benadeeling.
Laen , z. v. a. leang, z. tail.
Leendler, m. hoogd. , eene langzame
soort van wals en de muzijk daarbij ; Bene
soort van Tyroler-lied.
Laestrigónen, pl. gr. (Laistrygónes), een

wild volk in Sicilië en Beneden Italië, dat
Homerus in zijne Odyssea als menseheneters van reusachtige grootte afschildert.
Lmtáre, lat., de Ode zondag in de vasten, naar de aanvangswoorden der lat.
mis, Jes. 66, 10: laetare, Jerusalem, verheug u, Jeruzalem enz.; ook rozenzondag
geheeten.
Laetificantia , pl. lat. (v. laetificcre,
verheugen) , Med., verlieu8ende , opwek kende geneesmiddelen.
Leetitia , f. lat. (laetitia), de vrolijk-

Lagenophoriën, pl. gr. (v. lág'énos, f.

flesch), drinkfeesten, bij welke ieder zijne
flesch mede brengt.
Lagnia, f. gr. (lagneía), geilheid, wel
mannelijk zaad; lagneuma, n. de-lust;
zaadstorting, inz. in den bijslaap.
Lago, rn. it. (v. h. lat. laces), het weir,
lat. lacunae),
de landzee; lagunen, pl.
kleine meiren, ondiepten en eilanden in de
Adriatische zee.
(—

Lagochilus, m. of lagostóma, n. fir.

(v. lagós, de haas) , Med., de hazenlip;
ook een rnensch met eerie hazenlip ; lagographie, f. de natuurlijke historie der.
haze ; lagophthalmie, f. liet hazenoog,
een gebrek der oogleden. waarbij zij in den
slaap, gelijk die der hazen, geopend blij-

ven ; lagophthálmos, m. die hazenoogen
heeft, een hazenoor
Lagonoponos, m. gr.

(v. lcigón, de lies,

zijde), Med., zijdewee.
lagrirdso , it. Muz., treurig , klagend,
aandoenlijk, op tranen verwekkenden toon.
Lagthing, m. zweedscli: het wetgevend

ligchaam der noorweegsche rijksvergadering of storthing (z.a.).
Lagundsehi , pl., dc mineurs bij het
turksche leger.
Lagunen, z. ond. lago.
Lai of lay, m., pl. laic (spr. lee; v. li.

eeltisch, laic, laidh, d. i. lied, gezang), in
de oud-fr. en oud-eng. poëzij eene soort van
epische en lyrische gezangen, oorspr. van
een meer volksmatiu karakter, in te;cnst.
met de kunstmatige, geleerde, lioofsche
dichtkunst.
lalcus, m. lat. (gr. la kós, tot het volk
behoorende , v. labs, volk), een niet -l;eestelijke, wereldlijke , 1 e e k ; een oningewijde, onervarene , onkundige in deze of
gene kunst; lalcismus, n. nw lat., de leer
v. h. regt der leeken om de kerk te regeren.
Laird, m. schotseh (spr. lérd), z.v.a,
het eng. lord : de heer , - grondeigenaar,
edelman.
Laïs , f. de naam van twee beroemde
ll e t ae r e n (z. a.) der gr. oudheid, te Corinthe levende; eene galante en geestige
vrouw, die den schijn weet te bewaren.
Laisser - aller, n. fr. (spr. léssé alle), eig.
laten gaan; natuurlijke ongedwongenheid
van gedrag , v. schrijfwijze; al te groote
toegevendheid ; laisser- passer , n. (spr.
—passé), een vervoerbiljet; geleibriefje.
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LAITAGK.

Laitage, f. fr. (spr. l^tda.zj), melkspijs, hap ; laiterie, f. (spr. lèt'rie) , het
melkhuis, de melkerij.
Laiton, m.fr. (spr. lét(Jng), latoen (z.a.).
Lak, n. arab. (lakli, eene plant, roet
welker sap liet leder rood geverwd wordt,
ook dit sap -zelf; fr. laque). ondoorzigtig
vernis van onderscheidene kleuren en uit
verschillende harsen bereid, inz. ook ver werslak ( eng. lac-dye, lack-lack), lakverw,
Gene niet kleiaarde verbondene verwstof
V. indische bereiding, die in den handel als
vierkante koekjes voorkomt ; in het dage
leven voor zegellak, een zamenstel-lijksch
doorgaans van 4 deelen gomlak, 1 deel terpentijn en 3 deelen vermiljoen , in het
fransch s p a a n s c h lak (eire d'Espayne)
geheeten , omdat Spanje liet eerst niet dit
indisch product een' aanzienlijken handel
dreef; voorts voor gomlak of lakhars, de
stof, waaruit de lak - cochenille of lak -

bchildlais hare cellen bouwt, welke zij
met een rood vocht opvult ; stoklak,
korrellak, schellak, verschillende soorten
van het gomlak, in den handel voorkomende; lakkéren, lakken, met lak of vernis

bedekken; lakmoes, n. Bene roodachtig
uit verscheidene planten-blauwevrstof,
gewonnen, z. croton en orseille.

Lakaly , in. dadelwijn.
Lakist, m. eng. (spr. lékist), engelsch
natuurdichter van de sentimentele school,
zooals b.v. Rogers, Wordsworth en
Campbell (van lake, meir, omdat zij
aan de schotsche meiren wonen).
Lakkei , m. (fr. laquais, spr. laké ; sp.
lacayo; oorspr. duitsch v. 1 w c k e n, Both.
laikan, zweedsch lacka, loopen, springen),
een looper, volgdienaar, lijfknecht, voet
-knecht.
Lakkris, lakkeris, n. (hoogd. lakritze,
van het lat. liquiritïa, en dit van het
gr. glykvrrhidza), het zoethout, de
zoetwortel of zoethoutplant; lakkrissap,
m. zoethoutsap uit welks vermenging met
suiker en arab. gom men het drop maakt.
'

Lakmoes, z. ond. lak.

Lakooi, f. (hoogd. levkoje, v. li. gr.

leukóïon, d. i. wit viooltje), een bekend
tuingewas met veelkleurige, welriekende
bloemen, ook v i o l i e r genoemd.
Laksau, m. eene rekenmunt te Batavia, =10000 kaches of ruim 40 gulden.
Ia, la, zoo zoo, middelmatig, tamelijk.
Lalie. f. gr. (lalia), de rede, liet spreken; lallátie, f. nw lat., liet lallen, de ver•

keerde verdubbeling der L in de uitspraak,
1ambdacismus.
Lalla, m. titel van den turkschen grootvizier, z. V. a. voogd, pleegvader.
Lama, m. een tibetaansch priester, opperpriester (vgl . dalai -lama); de lamaïsche godsdienst of het lamaísmus, dc

godsdienst der boeddhistische Tibetanen

en Mongolen , die daarom lamaiten hee
ten.
Lama of llama, n. peruviaansch (llama,
spr, jama, dier). een in de bergen v. ]Peru
bij kudden levend langhalzig dier ter
grootte van een hert, dat, getemd zijnde,
een nuttig huis- en lastdier is.
Lamalgue, f. fr. (spr. larnalgli'), Mere.,
eene soort van wijn uit Provence.
Lamanage, f. fr. (spr.lamanáazj'), Mar.,
lootsgeld, het loon voor den lamaneur of
loods (v. h. celtisch loman, gids).
Lamanda, m. N.H., eene slang op Java,
de koningsslang, afgodsslang.
Lambda, f. de gr. naam van de L (A) ;
de lambda -naad, Anat. de 4-vormige
vereeniging van de schedelbeenderen met
het achterhoofdsbeen ; lambdacismus, n.
gr., een spraakgebrek, 'waarbij de L moei
plaats van de Pt wordt uit -jelikofn
-gesprokn;lambdih,1.I-vorge
gedaante eener lambda hebbende.
Lambertsnoten, nbg minder goed laan
pl. , eene soort van groote-mertsno,
hazelnoten, uit Lombard ij e afkomstig.
Lambris, n. fr. (spr. langbri), of lamnbriséring, f. het beschot of de bekleeding van het benedendeel eener kamermuur met planken, paneelhout enz.; z.v.a.
paneel ; ook pleisterzoldering, gipsgewelf,
zoldering ; lambxiséren (fr. lambrisser),
met zulk schotwerk bekleeden.
Lamelle, f. lat. (lancélla), een blaadje;

dun blik van allerlei metaal; lamellair,
nw lat., blik - , blad- of plaatvorrnig.
lamenteren, lat. (lamentari), weekla
jammeren, kermen, bejammeren ; la--gen,
mentábel (lat. lamentabïlis) , klagelijk,
jammerlijk, erbarmelijk, beklagenswaard,
droevig, ellendig; lctnientd bile en lamentóso, it. Muz., klagend, droevig, op klagenden toon; lamentatie, 1. lat. (lamentato),
ook laménto, m. en n. it., de weeklagt
het jammeren, klaaglied, de jammerklagt;
lamentijn, m. nw lat., de zeekoe, manati.

Lami, n. zamengest. uit de namen der
noten la en mi, in de muzijk: kwalijk of
klagend klinkend; op een lang uitloopen, slecht afloopen, treurig eindigen.
Lamia , f., p1. lamiën , lat., heksen,

spoken, gevaarlijke booze geesten, waar
kinderen bang maakte. -medn
laminéren, nw lat. (v. h. lat. lamina,
blad, blik enz.), metaal tot blik slaan, pletten, tot platen maken.
Lamoen , n. (fr. Limon), de tweearmige
disselboom, tusschen welke het paard enz.
loopt.

Lamonhout, eene soort van rood verwhout uit Brazilië.
Larnos, m. gr. (lamós), een afgrond, hol.
Lamparillas, z. nonpareille.

Lampadarius, m. lat. (v. h. gr. en lat.

DAMPAS.

LANTERNINA.

lappas, fakkel, lamp), een lampendrager ;
lampadátie, f. de foltering der martelaars
door in de knieholte gehouden brandende
fakkels ; lampadedromie, lampadephonie, f. gr., fakkelloop, een wedren met

Landes, pl. fr. (spr. langd'; v. h. duitsche
land), heigronden,- heiden, steppen, inz.
die langs de kust van den biscayschen zeeboezem tusschen de Gironde en de Pyreneen in Frankrijk; oneig. dorre plaatsen in

brandende wastoortsen; lampadist, m.
een fakkellooper ; lampadephoor, m. een
fakkeldrager; lampion, m. fr. (spr. lang
een lampje, glaslampje, inz. bij-pióng),
openbare verlichtingen ; lampionéren,
Neol., met lampions bezetten.
Lampás, pl. (fr. lampas), zijden oost
stoffen , naar gebro--ind.echs
cheerd gros de tours gelijkende.
Lampet, n. eig. eene lamp, eene kan
of waterkruik (wegens de overeenkomst
van gedaante met de lampen der Ouden);
lampetkan, waschvat.
Lampons, pl. fr. (spr. langpónq; gebiedende wijs van lamper, gretig drinken,
van lampée, groote romer), drinkliederen,
rondgezang.
Lamprei (v. h. mid. lat. lampetra, dat
gevormd is uit lambére, likken, en Petra,
steen, omdat deze visch zich aan steenen
onder water vastzuigt), steenlikker, steen
soort van zeer groote en uit-zuiger,n
prikken of negenoogen, inz. in-munted
de Noordzee enz.
Lamprométer, m. gr. (v. lamprós, schitterend, helder), een werktuig om de sterkte
van het licht te meten; lamprophonie, f.
helderheid van stem, Bene zeer duidelijke,

een boek.

vérklinkende stem.
Lampyris of lampuris, f. gr. (lampyns, v. láinpein, lichten), de glimworm, het
johanniswormpje, de johanneskever.
Lana, n. een russisch handelsgewigt,
8 s o 1 o t n i k of bijna 0.0341 ned. pond.
lana caprina, f lat., geitenwol; oneig.
onbeduidende dingen, beuzelarijen; lana
de alchimisten : zink
bloemen , witte , li8te vlokken van zink
nihil album.
-oxyde,
philosopkica , bij

Lancastersche methode, het wederkeerig onderwijs, de leerwijze, volgens welke
een groot aantal leerlingen van onderscheiden ouderdom in één vertrek gelijktijdig
worden bezig gehouden, terwijl de bekwamere als onder - leermeesters de minder geoefenden onderrigten, het eerst door Andr.
B e 11, een' eng. geestelijke in 0. Indië sedert 1 790, vervolgens door Jos. L a n c a s t e r
te Londen in 1805 ingevoerd.
lanceren, lan;ade, lancier, z. ond. lans.
Landamman, m. in Zwitserland in de
meeste democratische cantons de voorzit
wetgevende mast en de voltrek -tervand
besluiten; in het canton Bern de-kerd
bestuurder van den gang der zaken in den
grootes raad.
Landauer, ni. Bene soort van reiswagen
met neerslaande kap , voor 4 personen
( naar de lbeijersche stad Landau).
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Landiras, m. Mere., Bene soort v. witten
Bordeaux -wijn.
Landlord, m. eng., de grondeigenaar,
landheer; de waard, herbergier.
Landspassaar, m. (v. h. it. ldncia sper

gebroken lans), weleer de benaming-róta,
van een' gering' onderofficier bij het voetvolk.
Langage , f, fr. (spr. langlidazj'), de
spraak, wijze van spreken, taal; languette,
f. (spr. langhétt' ), een tongetje, eene tong,
b. v. aan orgelpijpen, aan eene balans; cie
klep aan een blaasspeeltuig; de randlijst
bij schrijnwerkers; een uitstekend goud of zilverplaatje bij goudsmeden; insnijdingen, plooijen enz. aan een kleed in de gedaante van tongen.
Langueur, I. fr. (spr. langhéur; v. h. lat.
languor), de matheid, slapheid, verzwak
ontspannenheid, het kwijnen, smach--king,
ten ; languescéren , lat. (languescere) ,
kwijnen, kracht verliezen, moede of traag
worden; languissánt (spr.langhiessdng),
mat , slap , zwak, kwijnend, smachtend,
ziekelijk; languénte en ldnguido. it. IIuz.,
smachtend, vurig verlangen uitdrukkend.
Lanist, m. lat. (lanísta), een scherm- of
vechtmeester bij de oude Romeinen.
Lans, f. fr. lance, v. h. lat. lancea), eene
spies, speer; lansét, lancet, n.(fr. lancette),
liet laatijzer, de laatvlijm, een tweesnijdend
wondheelers -mesje tot aderlatingen of insnijdingen; lanséren of lanceren, werpen,
slingeren, afschieten eenen pijl enz. ; bij
jagers: het spoor van Benig wild met den
hond zoo lang volgen tot enen het opjaagt;
lancérende pijnen, d. i. schietende, ruk
pijnen, in tegenst. met de borende,-kend
b. v. tandpijn; lancade, f. fr. (spr. lanesdad') , een speer- of spiessteek, uitval;
eene snoeverij; ook een boogvormige lucht
een paard ; lancadéren, zulke-sprongva
sprongen maken; lansier (fr. lancier), een
speerruiter, spieswerper, lansdrager; lansfeest, een feest der r. k. kerk, ingesteld tot
aandenken van de lans, waarmede Jezus'
zijde werd doorboord.
Lansquenet, m. fr. (spr. lanskené; v. h.

duitsch 1 a n d s k n e c h t), een zeker kans
plaats, waar liet gespeeld wordt. -spel;d
m. een insect in Amerika en Azië, met eene hoornachtige, in het
duister lichtgevende blaas voor het hoofd.
Lanteas , pl. Mar. , groote chinesche
roeischepen , voor den handel tusschen
Macao en Canton.
Lantaarndrager,

,

Lanternina, f. it., eene florentijnsche
rekenmunt, = 61 i r e.

LANTER ISEREN.

LARYINX.

lanterniséren, fr.(v. lanterne, lantaarn),
aan eenen lantaarnpaal ophangen (gelijk
in de fr. omwenteling).
Lanturlu, m. fr. (spr, laitgtuurlu), een
zeker kaartspel , 1 a n ter 1 u , het lanterluijen ; 5 kaarten van Bene kleur in het

punt tot een oor omgebogen kaart zette;
vgl. paroli.
lapsus, m., pl. lapsus, lat., het vallen,
de val; de fout, misslag; lapsus bonórum,
m. Jur., het verval des vermogens; 1. oalámi, eerie schrijffout; 1. linguae, eene spreekfout het verspreken; 1. memoriae, geheugenfout, misslag door vergeten; 1. palppébrae, Med., eene uitzakking van het ooglid.
Larboard, m. eng. (spr. lárboord), de
linkerzijde van het schip, bakboord.
Larbouch , m. eene nieuwerwetsche
egyptische muts.
lardéren, fr. (larder, v. lard, spek), bespekken, met spekreepjes opvullen, doorsteken, b. v. het vleesch ; lardeerpriexn ,
het puntig werktuig, waarmede dit gedaan
wordt; lardon, m. (spr. lardóng), klein,
langwerpig stukje spek, spekreepje; oneig.
een scherp woord, zet of steek; ook eene
heimelijk ingestoken kaart in het spel.
Laren, pl. lat. (Lares, v. h. sing. lar),
bij de oude Romeinen de familie - goden,
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pamphilusspel.
Laocóon, ni. gr. Myth., priester v. Apollo, die met zijne beide zonen door twee
groote slangen omslingerd en dood gedrukt
werd, omdat hij het aan Pallas gewijde
houten paard onteerd en met eene speer
doorboord had ; de groep van Laocoon,
een uitstekend voortbrengsel der oude
beeldhouwkunst, het gezegde treurtooneel
voorstellende.
Laocratie,

f. gr. (v. labs, volk), de volks

-herscapij.
Laodicëër , m. een inwoner der stad
Laodicëa in Klein -Azië; een laauw, onverschillig mensch, iemand, die noch koud,
noch warm is (cene beteekenis, ontleend
aan deOpenb. v. Johannes 3 vs. 15 en volg.).
Laokiun, m. een godsdienststichter in
China, 200 of v. a. 600 jaren voor Chr.,
wiens godsdienst aldaar slechts geduld
wordt.
lapáctisch, gr. (v. lapádzein, ledigen),
Med. , zacht ontlastend , buikzuiverend ;

n, ontlediging.
Laparocële, f. gr. (v. lapára, f. de zachte deden zijdelings onder de ribben tot aan
de heup, en cële, f. de breuk), Med., eene
darmbreuk aan den buik; laparoscopie, f.
liet onderzoek van het onderlijf; laparotom ï e , f. de opensnijding van het onderlijf.
Lape, f. gr. (lapti), de slijm.
lapis, m. lat , cie steen; lapis Bononiens i s , z. bolonesche steen; 1. calamináris,
z. v. a. galmei; 1. causticus, bijtende steen,
bijtende potascli (kali causticum) ; 1. infernális, helsche steen; 1. judaicus, jodensteen; 1. lazuli, z. lazuursteen; 1. millia rin s, de mijlsteen, mijlpaal; 1. ,pltilosopiórum, de steen der wazen , waarmede
men waande alle kwalen en ziekten te
kunnen genezen en onedele metalen in
goud te veranderen; 1. speculáris, mariaglas, gipsspath ; 1. spongIae of spongites,
de sponssteen, Gene soort v. koralen; 1. terminãlís, de grenssteen; lapidárisch, in
steen gehouwen; lapidaarschrift, in steen
geschrevene letters, steenschrift; lapidaarstijl, de schrijfwijze op steenen, gedenk
daar ook (omdat deze om de-tekn,va
bepaalde ruimte kort moet zijn) : korte en
lapágma,

bondige schrijftrant; lapidatie, f. lat., de

steeni€ ing; lapidificatie, f. de vorming of
verwekking van steenen . steenwording,
onderscheiden v. p e t r i f i c a t i e; lapidillunm, n. steenlepel , een werktuig bij de
operatie van den steen soms gebezigd.
Lappe, n. in liet pharaospel: de dubbele
winst van het geld, dat men op eene aan de

huiselijke beschermgoden, huisgoden (vgl.
penaten); lalarium, n. de kas of nis of
kapel, waarin de beelden der laren stonden.
larga mane, lat. (largus, a, um, rijkelijk, mild), met rijkelijke, milde, vrijgevige
hand , rijkelijk ; largitas sponsalitia , F.
Jur., bruidegoms -vereering; largitie, f. (v.
largiri, ruim uitgeven) , de geschenken
schenken; largo, it. lVluz.,-uitdelng,h
langzaam, gerekt; Mere., rijkelijk, in overvloed, en daardoor goedkoop; largo assai,
1. di motto en largissimo, llluz. , hoogst
langzaam en statig, uiterst langzaam; lar-gtiétto, eenigzins langzaam, minder lang
dan het largo, maar spoediger dan-zam
het adagio; larghézza, f. overvloed; Mere.,
aanzienlijke geldvoorraa d voor wissels op
eene plaats.
Lari, larin, m. Gene rekenmunt in Mala
ongeveer — 372 ct. courant; in Arabië-bar,
en Perzië .:- 50 ct. courant.
Lari fare, (v. lar, z. laren, en fari, spreken), cig. den huis- of haardgod toespreken; gesnap, onbeduidende taal, wisjewasjes, lirum larum.
larmoyant, fr. (spr. larrnoaj d ng; van
larme, traan),weenend, in tranen smeltend,

jammerend.
Larve, f. lat. (larva), bij de oude itomeinen een schrikbeeld, schadelijk spooksel;

een schrikgezigt (vgl. masker); een insect,
dat zich nog in zijnen onvolkomener toestand bevindt of nog aan de gedaanteverwisseling onder\%orpen is. Gene pop, b. v.
van eerre rups, made enz. ; gelarveerd ,
vermomd, gemaskerd.
Larynx, rn. gr. Anat., het strottenhoofd,
do adamsappel ; laryngitis , F. bled., de
ontsteking van liet strottenhoofd; laryngorrhagie, f. de bloeding uit de luchtpijp;
laryngotomie, F. de strottenhoofdssnede.
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LASAGNE.

LATUS.

Lasagne, f. (spr. lasánje), it. (lasagna),
Gene soort van dec ;klompjes, macaroni
in Italië.
Lascaren, pl. eng. (ldskars). indiaan
matrozen of kanonniers, in dienst van-scli
de eng. compagnie; ook soldaten des keizers van Ceylon.
Laschitsen of lesski, pl. (van het russ.
Zdssotsclika, wezel) , wezclhuiden in den
russ. handel.
Lascief, lat. (lasc7vus, a. um), dartel,
weelderig, ontuchtig, wellustig. geil; las civiteit, f. de dartelheid, geilheid, ontucht.

de taal der oude Romeinen ; latijnsch
zeil, een driehoekig zeil; latinismus, m.
nw lat., een latijnsch taaleigen; latiniséren, lat.ijnsche spreekwijzen en woordvoegingen nabootsen; verlatijnen, een' latijtrschen uitgang geven , tot latijn maken ,
b. v. een niet-latijnsch woord; latinist, m.
een latijner, kenner der latijnsche taal,
latijnkenner; latiniteit, f. (lat. Latin tas),
het latijn, de latijnsche taal of taalkunde;
latinophrónen, pl., zij, die inde gr. kerk
aangaande de leer der transsubstantiatie
het gevoelen der latijnen of 11. K. volgen.
latitábel, nw lat. (v. het lat. latitáre,
verfboren zijn), verbergbaar, wat verhei
kan worden; latitátie, f. de verber--melijkt
iing, verheimelijking, verheling.
latitüdo, lat. of latitude, fr. f. de breedte, z. geographisch ; latitudinarius, nw
lat. of latitudinaire, fr. m. een hoogst
verdraagzaam godgeleerde of kerkleeraar,
die geene strenge zedeleer predikt, aan het
geweten Gene groote speelruimte laat, het
tegengest. v. rigoríst ; ook voor : ligtzinnige, vrijgeest; inz. de benaming, van
hen, die gedurende de hevige godsdiensttwisten in Engeland en Schotland in de
17de eeuw pogingen tot bemiddeling deden ; latitudinarisrnus, n. Theol.. de leer
of het geloof der algemeene genadeschenking, het universalismus.
Latoen, n. (sp. laton, alaton, fr. laiton,
waarsch. van het gr. elatón, gedreven, uitgebreid met den hamer) , messing. geel
koper, een mengsel doorgaans van 65 deelen, koper en 35 deden zink, messingblik;
ook het o r i e 1h a 1 c u m der Ouden, een
bij hen zeer hoog geschat metaal.
Latomie . f. gr., de steengroeve, inz.
de onderaardsche steen;roefkerkers bij Syracuse onder de regering van den tyran
Dionysius.
Latana, f. lat. Myth., de godin van den
nacht en al het verborgene, moeder van
Apollo en Diana ; bij de alchimisten de ingewanden der aarde, waar de metalen outstaan.
Latour , m. fr. Mere. , cene soort van
rooden Medoc-wijn.
Latrie, gr. (latreia), dc godsdienst, de
vereering van een eenig opperwezen, in
teg enst. met dulie (z. a. ).
Latrine, f. lat. (latrzna), het heimelijk
gemak, secreet, de beste kamer.
Latrocin)um , n. lat. , de straatroof;
latrunculiltor, m. een regter van onder
wegens straatrooverij.
-zoek
lattéren, fr. (latter, v. latte, lat), met
latten beleggen, belatten.
latus, n. , pl. latéra, lat., de zijde,
bladzijde; de som of h. bedrag eener bladzijde in handelsboeken, het bladiijde-bedrag; latus per se, het bedrag eener bladzijde op zich-zelve (zonder transport van

Laski, z. lasehitsen.
Lassitude , f. fr. (v. las.

= lat. lassus,
moede), de vermoeidheid, matheid, ontspanning; verveling.
Lasso 1. lazo (z. a.).
Last, n. Mar., benaming v. een gewigt,
waarbij de grootte en het draagvermogen
van een schip berekend wordt ; in Nederland doet zulk een last 2 tonnen, ieder
van 2000 oude ponden; de naam eener inhoudsmaat voor droogte waren ; liet n e d.
1 ast is verdeeld in 30 mudden, 300 schepels, 3000 koppen of kub. palnien ; het
oude a msterd. last = 30,0383, het
pruiss. last = 30,8509, het Bremer
last` 29,6416, het hannoversche
32,7853 ned. mudden lastalie, f. (v. h.
mid. lat. lastadium en 'dit van last), de
plaats in groote zeesteden. waar schepen
hunne waren in- en uitladen.
Lasting, z. v. a. everlasting (z. a.).
Latan, n. Chem., een nieuw, in het cerium-oxyde gevonden metaal.
latent, lat. (ldtens, v. latëre, verborgen zijn), verborgen, verscholen ; Chem.,
gebonden, b.v. latente warmte; latet
anguis in leerba, lat. sprw.: er schuilt eene
adder onder 't gras , d. i. er steekt iets
kwaads achter , er is gevaar bij.
lateraal-, latereren , z. onder latus.
Lateraan, n. het aan de Johannes -kerk
grenzende paleis van den paus te Rome
(zoo geheeten naar eene oud-rom. familie
van dien naam, welke in het bezit van
dien grond was) ; van daar l a t e r a a nS c h e synoden, de kerkvergaderingen,
die in de kerk van St. Jan van Lateraan
gehouden worden.
laterna Inagica of laterna megalograp7iica, f. lat., eene tooverlantaarn ; laterniséren, z. V. a. lanterniséren (z. a.).
latet anguis enz.. z. oud. latent.
Lathiphrosynie, f. gr., het verlies v. h.
geheugen.
Laticlav i, pl., romeinsche raadsheeren,
naar hunnen met purper gestikten rok,
die latus claves heette.
Latijnen, pl. ( Latini) , het overoude volk, dat het landschap L a t i uu ns
in Italië bewoonde, in hetwelk home
ligt ; van daar latijnsche taal of latijn,
;

LAUDA.

LAX.

andere bladzijden) ; ad latuw , ter zijde,
ter hulpe, ter bijstand; a latére, de lat?re,

vloeijenden staat uit de vuurspuwende
bergen worden geworpen, en die, bij het
afkoelen, tot steen verharden.
Lavage, f.. fr. (spr. lawdazj ; v. h. lat.
lavare, wasschen) , het wasschep,, af-,
uitwasschen ; lavatorium, n. nw lat.. een
wasbekken ; lavemént, n. fr. (spr. law'maag), z. v. a. klisteer of elysma.
Lavéndel, m. (mid. lat. lavendula, it.
lavandola, fr., lavande, f., v. h. lat. laváre , wasschen , omdat men deze plant
tot wasschen en baden gebruikte), een
bekend welriekend tuingewas, uit welks
bloemen men lavendelwater (eau d e
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z. legaat, ond. legeren 1); lateraal -erfgenamen , zijde-erven, erf8enamen in de zij
lateraal-verwanten, zijverwanten;-line;
latereren, nw lat., bladzijde voor bladzijde

het bedrag berekenen en dan zamen trekken.
Lauda, laudabel enz. z. ond. laus.
Laudanum, n. (lat. ladanum, gr. lédanon, V. h. perz. lddan, laden), een slijmig hars uit eene soort van slaapbol plant (lat. lads, f. gr. lédos, m.) in het Oosten ; eerre met kruiderijen vermengde
opiumtinctuur, een slaapwekkend, pijn
middel, een slaapdrank; iemand-stilend
laudanum geven (met zinspeling op laus,
z. beneden), iemand bovenmate prijzen,

vleijen.
Laudemium , n. mid. lat. (ook laudes,
landatiónes, laudamin um. laudium enz.),
liet leengeld, eene som gelds, die de grond
bij de aanneming van een' niets--eignar
ven grondbruiker van dezen ontving.
laudéren, oliën, inoliën, gepersten stof
bestrijken met boomolie een-fendor
schoon aanzien geven.
laudéren, laudisten enz., z. ond. laus.
Laudum, m. fr. (spr. loduing), een
voortreffelijke fransche wijn naar de stad

L a u d u n in Languedoc.
Laura, Laurette, vrouwenra.: uit F 1 eo n ora ontstaan.
laureates, lat. (v. laurus, de lauwer),
belauwerd, met den lauwerkrans versierd
(v. dichters); laureaat, m. een gelauwerde, bekroond dichter.
Lauret, f. eerre eng. zilvermunt, halve
dukaat onder Jacobus I geslagen, en zoo
genoemd wegens den lauwerkrans om het
hoofd van 'skonings borstbeeld.
laus, pl. laudes, lat., dc lof; laus Deo,
eig. God lof! als subst. n. en afgek. L. D.,
cene schuldrekening, een maanbrief, waarboven men vroeger die uitdrukkingplag t

te schrijven ; Laus Deo sales populo, of

afgek. L.D.S.P., aan God zij lof en aan het
volk heil ; laudes, pl., lofgezangen, lof
lauda, f. it., een lofzang-verhfing;
tot slot der vesper in Italië; laudábel
lat. (laudabilis, e, um), loffelijk, prijzenswaard, aanbevelenswaard ; laudacismus ,
n. nw lat., de lofprijzing, het lofbejag;
laudaméntum, n. mid. lat., eene handgelofte,.belofte onder handslag; laudátor,
m. lat., een lofredenaar; laudéren, prij zen, loven ; laudáto loco, op de aangehaalde plaats ; laudisten, pl. mid. lat., lofzangers, die, door de straten trekkende,
liederen tot Gods lof (laudes) zongen ,
inz. in Italië en Frankrijk.
laute, lat., heerlijk, prachtig; inz. van
feesten en gastmalen.
Lava, f. it., de stoffen , die in vurig

1 a v a n d e) , lavendelolie en lavendelgeest bereidt.
lavéren, lat.

(lavare, fr. laver) 1) Piet.,

wasschen . eene opgedragene kleur met
water verdrijven ; eene teekening Iaveren,
haar door het penseel met oost -indischen
inkt of met erne andere compositie voort
2) lavéren, Mar., bij tegenwind-breng;
zigszagsgewijs heen en weder zeilen, zich
schuin tegen den wind houden ; oneig. bedachtzaam dralen , behoedzaam te werk
gaan ; i ook allerlei uitvlugten gebruiken
(v. kwade schuldenaars); lavis, m. fr. (spr.
lawlt'), het wasschen, de gewasschen teekening; lavoir, n. (spr. lawóar), een waschbekken, handenwaschkom.
Lavérna, f. lat. Myth., de bescherm
dieven en bedriegers.
-godiner
Laveton, n. fr. (spr. law'tóng), het
kaardhaar , walkhaar, de scheerwol, de
bij liet kaarden van wollen stoffen los
wol.
-geslan
Lavetzsteen . fr. lavege (spr. lawè.zj'),
Min., een schubbige leisteen, waarvan men
vuurbestendige potten maakt, leversteen,
potsteen.
Lavine , lawine . f. (zwitsersch lauwine, lewine, d. i. de brullende, v. h. oudd.
Iowan, leuen, brullen, waarvan ook 1 e e is w
afstamt ; it. lavigna , fr. lavanc/se) , een
sneeuwval , eene sneeuwstorting , een
sneeuwklomp, die in het nederrollen van
hooge bergen inz. in Zwitserland, tot eene
verbazende grootte aangroeit en dikwijls
de grootste verwoestingen aanrigt.
Law, f. eng. (spr. lá), wet, regtswetenschap; lawyer, m. (sp. lajer), een regtsge-

leerde, advokaat.
Lawsonie, z. alkanna.
Lax, m. eene rekenmunt te

Moka, = 4
gl. 20 ct. courant.
lax, lat. (laxus, a una),wijd, onbepaald;
slap, los, luchtig, ongebonden, teugelloos;
laxismus, n. nw lat., de slapheid in zedelij
ke grondbeginselen; laxiteit, F. lat. (laxtas) , slapheid, losheid van zamenhang,
;

nalating; laxéren (lat. laxare, verwijden),
oplossen, afvoeren , zuiveren ; ontlasting
hebben; laxaméntum, n. verwijding, ver
nalating; Jur., het uitstel van 2-ligtn,
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LAZARUS.

LEE.

maanden, weleer aan voogden toegestaan
ter uitkeering van de gelden hunner papillen; laxatief, laxans, n. een afvoerenci
ofbuikzuiverend middel; laxantia, pl., afvoerende middelen.
Lazarus, hebr. mansn. (= E 1 e a z a r),
Godheip; inz. de naam van eenen uit de
gewijde geschiedenis (Lucas EB, 20) bekenden melaatschen man, die later tot beschcrmheilige of patroon der kranken, inzonderheid der melaatschen, werd gemaakt; zoo arm als Lazarus, straatarrn,
zoo arm als Job; als adjeet. : melaatse li,
besmet met lazarij of lazaruszeer; laza
ruskiap, f. eene soort van zeer kunstig gedraaide schelpz lazarus-orde, f eene geestelijke ridderorde uit den tijd der kruistogten. die zich de verpleging inz. der laza
ruskranken ter taak stelden ; lazarét, n.
een kranken- of ziekenhuis , oorspr. een
aan den H. Lazarus ewijd buis voor melaatschen bij Jeruzalem; ook een quaran
taine-huis, d.i. een verblijfin zeehavens,
waarin zulke personen een' tijdlang worden
gehuisvest, die uit plaatsen komen welke
men van besmetting verdacht houdt; laza
risten, pl., eene geestelijke orde in Frankrijk, door den H. Vincent van Paula in 1645
tot zendelingswerk opgerigt; lazaroni,
p1. (spr. latsaróni) , it. lazzaróni, straatgepeupel, arme lieden, bedelaars, in Napels
en Sici1ii, die -deels van lastdragen en ander dagloonerswerk , deels van bedden of
nog slechter middelen bestaan; zij worden
ook banchiéri deheeten, omdat velen v.
hen op houte' banken onder afdaken slapen.
Lazer1e, f. it. lazzeruóla en azzeruóla).
eene scort van hagedoorn; vgl. azarole.
Lázo, m. sp. (spr. lasso v. h. lat. laquus), een strik, valstrik, ira. de van een
koord gemaakte strik, dien de Z. Amerikanen zeer behendig weten te werpen, om
buffels en paarden, alsmede den sLier hij de
stierengevechten, op te vangen.

League, f. eng. (spr. liegh) , eng. afstandsmaat, de mijl, zeemijl, een uur.
Learn, leang, z. v. a. tael of tail (z. a.).

-

;

Lazuur, lazuarsteen, rn lat. (lapis lazuli; V. h. perz. luicljuwerd, idzuwercli, he-

melsblaauw; vgl. azuur), de blaauwsteen,
een kopererts van sehoone , hoo g blaauwe
kleur, bij de Ouden onder den naam van
S a p h i r bekend en onder de edelgesteenten
gerekend; hij wordt gebruikt tot architectonische en nieubehversieringen, tot steenniosik, tot velerlei galanteriewaren enz.,
maar vooral tot bereiding van het echte u It rarnarijn (z. a.); lazuur, f. Piet., de
li g te overdekking met eene doorzigtige
kleur, zoodat de grondkleur doorschijnt;
lazuurverwen, daartoe geschikte gornver
wen; lazuliet, m. blaauwspath.
Lazzo, m. it. (spr. Icitso), pl. lazzi, het
gebarenspel hij ital. blijspelen; belagehelijke gebaren , potsen; vernufti(re zetten, gevatte antwoorden, gimproviseerde seherts.

Leander, z. Hero.
Lecanoriiantie, f. gr. (v. lekanë, f. een

schotel), waarzeggerij uit bekkens of schot
tels vol water.
Lèche, f. fr. (spr. lésj'), een dun sneed je,
b. v. vleesch, brood; ook muntvernis van
de piasters in Mexico.
Lecht, II. een gewigt hij de seheepstonning in het Noorden gebruikelijk en geldende 12 vaten.
leçons, Pl. fr. (spr. l'sóng), oefeningsstukken (inz. in de toonkunst).
Lecticarën, P1 lat. (lecticari, v. lectwa, f. een draagstoel, rosbaar, draagbed),
rosbaardragers, slaven, door welke de oude
Romeinen in hunne draagzetels gedragen
werden; in de gr. kerk: personen, die niet
het wegvoeren der lijken zijn belast, doodendraoers.
Léctie, f. (lat. lecto, eig. het lezen, van
lef/ére, lezen), het onderrigt, de voorlezing,
het leeruur; het te leeren stuk, de leertaak,
het voorschrift; ook cone berisping, verinafling; lectionarum, ii. fiw lat., een bijbelsch leerboek in de r. k. kerk; lector, lat.,
of fr lecteur, rn een voorlezer; een bijleer
aar op hoogeseholen, die geen professor is,
taalmeester mi. eener nieuwere taal
lector benevöle , lectöri benevölo , genegen lezer, aan den genegen lezer; lectoraat, n. mv lat, de post van een' voorlezer,
van een' bijleeraar; lecture, f. fr., het lezen, de lezing; de belezenheid; het voorwerp van het lezen, het geschrift, boek;
lecturer , m. eng. (spr. léktijurrer), een
hulpprediker, kapellaan.
.

Lectisternium, n. lat .p1. 1ectisternën,

kussenfeesten hij de oude Romeinen, waarbij de beelden van zekere goden en godinnen op kostbare kussens of bedden gelegd
of op stoelen gezet werden rondom tafels,
met de uitgelezenste offerspijzen voorzien.
Lector enz., z. ond. lectio.

Lectülus, m. lat., pl. lectuli (eig. kleine
bedden, legersteden), Chir., stroobanden,
verbandstukken tot het zetten v. gebroken
ledematen.
Lecture, z. ond. lectie.
Leda, f. gr. Myth., de schoone gemalin
van den spartaanschen koning Tndarëus,
die door Jupiter in de gedaante van eene
zwaan bezwangerd werd terwijl zij zich
baadde. Zij werd uit de twee cijeren, welke
zij dien ten gevolge leide, moeder v. Castor enPolluxenvan ll elënaenClytamn estra.
Lee 1), f. eng. (spr. lie); Mar., de lij, de
onder den wind zijnde, d. i. van den wind
afgekeerde, zijde des vaartuigs, de zijde van
het schip, waarheen de wind waait.
Lee 2), m. eene chìnesche kopermunt,
63
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LEEUWENDAALDER.

= TT/YTS 1 e a n g of tail (z. a.), ook I y en
kasche ge li ceten.
Leeuwendaalder, naam v. d. hou. rijksdaalder sedert 1606, geldende 2 gi. 50 Ct.;
ook de naam eener munt in Turkije, 40
as p e r s (leondale).
Lega, f. it. (sp. liga; vgl. legeren 2),
cuff. verbinding, verbond (vgl. liga), inz.
metaaIvcrrnenging 1 e gé ri n g ; het allooi
der munten; lega bassa, muntmetaal van
gering 8ehalte; legabuie, it. Muz., verbon
dene voordragt.
Legaal, lat. (legalis, e, v. lex, gen. legis, dc wet), wettig, wettelijk, regtmatig,
geregtelijk; legale inspéctie, f. de wette
lijke schouwing V. een gekwetst ligehaarn
of van een lijk; legale séctie, f.-eene geregtelijke lijkopening ; leçjaliter, volgens
de wet, wettelijk, geregteljk;legaIiteit, f.
nw lat., de wettigheid, overeenstemming
ener verrigting met de wel; legaliséren,
wettigen, wettig ofgeldig in regten maken; geregteljk bevestigen. bekrachtigen;
1egalistie, f de rgtsbekrachtiing , geregtelijke bevestiging, eclitmaking eener

oorkonde.
Legaat, legateren, legatie enz., z. ond
legeren 1).
Legatine, f. fr., eene soort v. half zijden,
lialfwollen slof.
legatoz. liçjato ond. legeren 1); lega
z. ond. legeren 2).
-tur,
Legénde, f. (v. ,h. lat. leguida, pl., wat
gelezen moet worden; in de middeleeuwen
een boek, dat de dagelijksche godsdienstige
leesstukken bevatte), de levensbeschrijving
van ecnen heilige, heiligengeschiedenis,
wondervertelling., heiligensprookje ; in 't
alg. een sprookje, cciie verdichting, s age;
bij het muntwezen : het omschrift eener
munt; de buitenrand der munten, die, om
het snoeijen moeijelijker te maken, dikwijis met eene zinspreuk is voorzien.
leger, fr. (spr. lezfér), ligt, vrij en ongedwongen, vlug, flink; vlugtig, ligtzinni g ,
onbestendig , ongestadig; oppervlakkig,
onbeduidend ; legèrement (spr. iezjér'mdng), ligt, luchtig; oppervlakkig; onbedachtelijk enz.; legéreté, f (spr. lezjér'te,
de vlugheid, gezwindheid; ligtvaardigheid,
onbestendigheid, litzinnigheid.
legéren 1), lat. (leäre, afzenden; vermaken), de aandeelen in eene nalatenschap
toewijzen. verordenen ; legaat of legatus,
m. hij de oude Romeinen een helper, aan
den stadhouder eener provincie toege
voegd, een onclerveldhcer; thans de titel der
gevolmagtigden van de roomsche curie
en die van vele aartsbisschoppen; dc werkelijkegezantcn van hetroomsehe hof heeten legati mss, afgevaardigde gezanten,
onder welke de legatia latere (scil.papae),
d. i. van de zijde van den paus, de eerste klasse uitmaken; zij gaan in zeer gewig-

LEGITIEM.
tige aangelegenheden naar vreemde hoven Of als opperbevelvoerders in de provinc iën van den Kerkelijken Staat; de tweede klasse der werkelijke gezanten zijn
de uunciën (z. a.); legatie, het gezantschap; ook eene provincie van den Kerkelijken Staat; - legaat, n. (lat. legatum)
eene erfmaking, erflating, schenking bij
uitersten wil, gift; legãtum adpiascausas,
eeoc erfmaking tot vrome oogmerken, een
legaat b. v. aan kerken, scholen enz.; legatarus, al. een bij testament begiftigde,
in zoo verre hij geen erfgenaam (in den zin
van liet regt) is; legãtor, rn de ei-fmaker.
legeren 2) (it. legare, v. h. lat. lig?re,
binden), twee of meer metalen door smelting met elkander vermengen, zamen smelten , a 11 i re II ; legéring, ook iegatuur
het metaalmengsel , de vermenging van
edele metalen met geringere , z. v. a.
alliiersel , alliage, allooi.
leges, p1. lat., wetten, verordeningen;
eerie bepaalde vergoeding of betaling voor
zekere werkzaamheden; z. Ier.
Iegç/ie're, leggierniénte of con leggere'z
it. (spr. iedzj—), Muz., ligt, luchtig,-za,

ongedwg
onen voor te dragen; leggierIssi
fl10, zeer ligt of vlugtig.
Legioen, legio, f. lat. (legio, pl. legiones), bij de oude Romeinen de grootste legerafdeeling, eerst 3000 later tot 6000 man
en meer sterk; ook in Frankrijk sedert N apoleon de benaming voor de groote afdeelingen der nationale garde (legion, spr.
lezjóng); in 't algemeei . eene groote, onbepaalde menigte, schaar ; legion d'Itonneur, f. fr. (spr. lezjóizg doner), het eere legioen, legioen van eer, cenC fransche
orde tot belooning van uitstekende diensten en talenten; legionair. m. (lat. legio-,
narits), soldaat van een legioen; medèlid
of ridder van het legioen van eer.
Legis, de fijnste perzische zijde.
Legislatie, f. lat. (legis-latio, d.i. eig.
het inbrengen of voorslaan eener wet), de
wetgeving, wetgevende magt; legislatief,
nw lat., wetgevend, de 'wetgeving betreffende ; legislator, m. lat., de wetgever;
l egislatuur, f. nw lat., de wetgevende vergadering of magt, liet wetgevend ligchaam, de regering.
Legist, m. nw lat., een wetkundige,
inz. een leeraar van het wereldlijk regt,
aanhanger van het rom. regt in de middeleeuwen, in tegenst. met decretist (z. a.).
Legitiem, lat. (IegitI'mus, a. urn), als
adverb. ook legitne, wettelijk, i-egtmatig,
wettig, met regt; echt, in huwelijk gebo
ren; legitma, legitima pars ofportÈ'o, het
wettig erfgedeelte of regtmatig erfdeel
de legitieme portie; legitirnaacquisito, f. eene regtmatige verwerving, 1. eausa, eene regtmatige oorzaak of zaak; legitirnum impedirnénturn, n. eene regtma,
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tige, geldige verhindering, b. v. van niet
voor het «eregt ; legitimus-versclhijng
Beres of heres ab intestáto, z. heres; legitiméren, nw lat., wettigen, geldig maken,
voor regtmati g, voor echt of terlij k verklaren, als in echt geteeld beschouwen, echten; de echtheid of geldigheid bewijzen;
zich legitiméren, zijne volmagt toonen,
zijn regt bewijzen, zich regtvaardigen; legitimatie, f. dc echt- of geldigverklaring,
de erkenning der bevoegdheid als erfgenaam; het echten of vereerlijken van een
buiten huwelijk verwekt kind ook de er;

kenning van de volmagt, b. v. van Genen
gezant ; de geloofsbrieven , bewijzen van
echtheid ; legitimiteit, f. de wettigheid,
regtmatigheid, echtheid, eerlijke geboorte;
legitimisten, pl., aanhangers en voorvechters der legitimiteit, d. i. van de grondstelling, dat de vorstelijke waardigheid, even
als andere privaatregten, een erfelijk regt
is , onafhankelijk van den wil des volks;
legitimistisch , de regtmatige regering
en het beginsel der legitimiteit aanhangende.
Legograaph, m. lat.-gr. (vgl. lex), een
vetschrijver.

Legologie, f. gr., de leeskunst, leesleer kunde ; legographologie, f. de lees- en
schrijfleer.
Légua, f. sp. (port. legos; mid. lat. leuca, leuga, fr. lieue; een oorspr. celtisch

woord), eene spaansche mijl, = 66663 var a s , ruim 4 geographische mijl.
Leguán, m. (sp. iguana; uit de taal van
Haiti) , de kam - hagedis, ongeveer 5 voet
lang, inz. in W. Indië.,
Legulejaus, nl. lat., een slecht advokaat
of zaakwaarnemer, rabulist; legulejismus,
n. nw lat., het slecht zaakbeheer.
Leibnitzianismus , n. de idealistische
wijsbegeerte of het cosmologisch rnonadenstelsel van den wijsgeer Le i b n i t z op het
einde der 17de eeuw.
Leinnoniaden, z. nymphen.

Bene lelie gestempeld; leliesteen, z. enerinieten.
Lembus ,

in. gr. (lémbos),. eene bark,
boot, sloep der Ouden; lembárehus, m. de
sloepvoerder.
Lemma, n. gr. (lëmyna, eig. liet geno mene, V. larnbdnein, nemen), eene aanneming, voorloopige stelling ;. eene leer- of
hulpstelling uit andere wetenschappen; ook
de titel, inz. het te verklaren woord, dat
aan het hoofd van een artikel, eene aanmerking enz. geplaatst is.
Lemming, in. de grootste trekmuis in
N. Europa, inz. in Lapland, Noorwegen en
Siberië.
Lemna, f. gr., de waterlinze.
Lemnische aarde (v. h. gr. eiland Lcmnos), z. v. a. bolus (z. a. ).
Lemniscus, m. gr. lëmniskos), een wol

kussen als verband.
-lenbad,
-Lemositeit, f. nw lat. (v. h. lat. Tema,
oogslijm , oogboter), Med., de smerigheid
of dragt der ooghoeken door zoogenaamde
oogboter.
Lemur, z. maki; pl. lemuren (lat. lemures), bij de Romeinen nachtgeesten of
afgescheidene zielen , spoken ; lemuriën,
lemuraliën (lat. lemuria), pl., een in Mei
gevierd feest ter verbanning v. de lemuren.
Lena , Leentje , vrouwenn. verk. en
verklw. v. Helena (z. a.).
Leneea, f. gr. (lënaia), het wijnoogst feest te Athenen, gepaard met allerlei wedspeler> (naar L n a i o s, een bijnaam van
Bacchus).
Lenientia, pl. lat. (v. lénire, verzach-

ten), Med., verzachtende, ook weekmakende middelen; lenitief, n. nw lat., een ver zachtingsmiddel; ook z. v. a. palliatief; als

adject.: verzachtend.
Léno, m., pl. lenonen, lat., een koppelaar, hoerenwaard, slavenhandelaar , inz.
in de oud-rom. blijspelen; lenocinium, n.
hoerenwaardschap, koppelarij.
lens, ledig, zonder vocht; als subst.: f. de

Leiopus of liopüs , m. gr. (leiopoes,
leios , glad, effen), Med., een platvoet.

lans, waarmede de walvisch wordt afge-

leipograinmatisch, z. v. a. lipogram matisch (z. a.).

afmaken; lenzen, het schip vlak voor den
wind laten loopen.

Lekkage, lekkaadje, f. (ned. v. lek,
lekken, met een' fr. uitgang), liet uitlek
vermindering eenex vloeistof door-ken,d
liet onvolkomen sluiten der vaten ( fr. coulage); ook de aftrek in den handel voor dat
verlies.

lentdndo, lentement, enz., z. ond. lento.
lenticulair,. lat. (lenticulc ris, e, v. 1é nticula, linze), lins- of lensvormig; lenticulaire, n. fr. Chir., een lensvorinig mes;

V.

Lela of Lelo, m. Slay. Myth., de God
der liefde, zoon van I, a d a ; lela, ook een
eeretitel , dien de Mooren aan de vrouwen
geven, die zij Boot achten; lela Mariann,
Gig. dame Maria, de moeder van Jezus.
Lelie, f. (v. Ii. lat. lilzum, gr. leIrion),
een bekend bolgewas met schoone, welriekende bloemen ; leliegroschen, leliegul den, vroegere goudmunt van Lubeck met

maakt; lensen, den walvisch met de lens

lenticuliet, nw lat. of phaciet, gr. m. lens-

of linzesteen, penning- of vruchtsteen, eene
soort van kleine schroefvormige slakversteeningen, inz. in Egypte, in Zwitserland
en bij Parijs;

lentego,

leutig nes, pl. (v. h. sing.

f.), lat. died., zomersproeten, ook

levervlekken; lentitis, f., z. v. a. phacites.
Leonard, Leonhard, mansre.: de leeuwenhartig,e, dappere, moedige.
leoninisch gezelschap (lat. sociétas
leonzna), een leeuwengezelschap, d. i. zulk
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eene onregtrnatige verceniging of gemeenschap. waarin alle voordeelen of een onevenredig groot voordeel aan één of eenigen
te beurt valt , terwijl bet gevaar en de
schaden door één of meerdere van de ove

sus, m. een melaatsche; leprozenhuis (Ir,
leproserie), een huis ter verzorging van
melaatschen.
Lëpsis, f. gr. (v. lambcmnein, nemen),
het nemen; de aanneming, de aangenomen
stelling; Med., de aanval eener ziekte. ,

rige deelnemers moeten gedragen worden
C met zinspelirig 01) den leeuw in de asopische fabel).
leoninische of leöniscbe verzen , be-

rijnide hexameters, bij welke het midden
en einde van ieder vers met elkander rijmt
( naar eenen dichter uit de middeleeuwen,
Leo, dus gehecten.
leónisch of liónsch goud ook lyônsch
goud, clìnquant (waarsch. naar de stad

Lyon in Frankrijk), oneclitgoud, uit zuiver koper en zink vervaardigd ; leonisch
zilver, onecht zilver, uit koperstaven bereid, die met bladzilver overtrokken zijn,
van daar ook leonische bloemen, kunstige
bloemen uit onecht goud- en zilverdraad,
en leonische of lionische galons, passeinenten enz.
Leonisten,

pl., een naam der v a 1 d e n-

Zen.
Leontisis, 1'. gr. (v. le'ön , de leeuw),
Med., het leeuwengezigt, dc arabische melaatschheid, die het aangezigt door zwelling
naar dat van eenen leeuw doet geljken;
ook z. v. a. elephantiasis (z. a.) ; leonti -

don, ii. 1eeuentand, eene plant; leontopetàlon of 1eontopodum , n. leeuwenklaauw, eerie plant; leopard, m. (gr. leo-

pardos,pardos, panter), een naar den tijger
gelijkend roofdier in Afrika, de luipaard.
Léopold , oudd. mansn. , ontstaan uit
Li n t ho 1 d (oud -hoogd. Liutpalt), d. i. de
volkskocne , lioogstkoene , moedige ; leopolder, m. eene oostenrijksclie munt, = 10
kreutzers; LeopoldIne, vrouenn. : de
moedige ; leopoldino, m. z. v. a. francescone (z. a.).
Lepadieten, pl. gr. (v. lepas, schelpslak), versteende scheipslakken, ook pa-

t ell iet e n.
lepidödisch, gr. (lepidoe'icks, v. lepis,
f. schub), schubbig, schubvormig, schilfe
rig; lepidoide, 1. Anat., de schubnaad aan
den schedel ; lepidocrociet, m. Min., de
schilferig-vezelige bruinijzersteen; lepido
11th of lillalith, m. de schilfersteen, schilferige glimmer van lilaroode kleur; lepidoptëra, pl.,insccten metvier naaktc vleugels, met eene soort van stof bedekt, gelijk
de vlinders, stofvleugeligen ; lepidopterieten, pl., versteende vlinders of afdrukken
van vlinders in steen ; lepidopterologme, f.
de leer, de kennis der vlinders; lepidosarcöma, n. Med., een schtibbig vleeschgewas
in den strot.
Lepra, f. gr. (v. leprOs, ruw, schilferig),
de melaatschheid , schurft , ruidigheid
leproosdij; leproos (lat. leprösus, a
urn), melaatsch, schurftig, ruidig; lepro-

Leptochra. f. gr. (v. leptOs, dun, fijn),

eene dunne, fijne huid, een vlies; leptogrâphisch, fijn o f klein geschreven; leptoloog,
m. een spitsvondige, kleingeestige; lepto
logie, I'. de spitsvondigheid, kleingeestigheld; leptomerie, f. de dunheid, dunne,
fijne gesteldheid ; lepton, n. de kleinste
munt der oude Grieken, omtrent =cent;
ook hij hen een gewigt, = 0,13 wigtjes; 336
leptons deden een drachma; leptophthe, I'. de fijnstemmigheid; leptophl1isch,
dunbladerig; lept6tbrix, m. een dun- of
fijnharige; leptotrichie, f. dunbarigheid;
leptynttca, pl. (v. leptjnein, dun maken),
Med., verdunnende middelen; leptsmus,
m. het dun of mager worden vermageren;
1epron, n. bast, bolster, schaal, vlies.
Lernasche slang, z. hydra.
Lëros, m. ook lerëma, n. en lerësis, 1,

gr., gesnap, kinderachtige praat, inz. het
kindsch worden in hoogen ouderdom.
lesbisch, v. L esbos, een gr. eiland in de
iEgaische zee; lesbische liefde, onnatuur
lijke ontucht der vrouwen onder elkander.
Lesche, 1'. gr. (léscltë), de plaats, waar
men zamen komt om te spreken, verzamelen uitspanningsplaats voor ledigen ; beraadslaging, raadsvergadering.
lOse majesté, f fr. (spr. lèz' mazjesté),
gekwetste, heleedigde majesteit.
Lesgis, pl., turksche ligte ruiterij.
Lessus, m. lat.. een treurzang, klaagzang.
Lest, n. fr. (v. h. duitsche last), ballast;
lestage, f. (spr. lestdazj"), het inladen van
den ballast, beballastcn.
laste, fi' , ligt, vlug, behendig; lesto, it.

Muz., vrolijk, vlug.
letaal, lat. (letãlis, e v. letum, de
dood), doodelijk; letaliteit, I'. nw lat., dc

doodeljkheid.
Lethargie, I'. gr. (let/targia, v. lët/te,

het vergeten, de vergeetachtigheid, vergetelbeid), Med., de slaapzucht, de doodsslaap, inz. die soort van slaapzucht, waarbij
de zieke zich laat wekken en bezinning

heeft, doeli terstond weder inslaapt; ook
ongevoeligiieíd , zorgeloosheid , slaperigheid; lethargisch, slaapzuchtig; slaperig,
zorgeloos, gevoelloos.
Lëthe, i': ge., de vergetelheid; Myth., de
stroom der vergetelheid in de onderwereld;
lethognomiek, I. (Ie vergeetkunst, aanlei'
ding tot vergeten.
Lëto, f. gr., naam van L a t o n a (z. a.).
Lettos, pl., een afzonderlijke volksstam,

die de voornaamste bevolking van Lijfland
uitmaakt; van daar lettisehe taal enz.
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le'ttera di cdmbio, f. it., een wisseibrief,

wissel.

lettre, f. fr. (v. h. lat. littra, f. boekstaaf, letter, pl. litterae, schrift, brief), een
brief; lettre d'affaires (spr. —dafér'), een
brief over zaken, koopmansbritfz 1. d'avis
(spr. —wi) , een berigtbrief adviesbrief;
1. de cachet (spr. --kasjé) , veizegelde

brief, koni n k1jke geheimbrief, naam der
beruchte koninklijke bevelen tot in hechtenis neniing (vóór de fr. omwenteling),
van welke een schromelijk misbruik is gemaakt; 1. de change (spr. —sjançjzj'), een
wisseibrief, wissel, vgl. change; 1. de cre'aitce (spr. —kredngs'), een geloofsbrief, 1.
de çjrosse, in liet handelsregt : een bode.
rnerijbrief; 1. demarque (spr. —mark'),

een kaperbrief, een van de regering nitgaand verlof tot zeerooverij ; 1. de repit
(spr. —repi) , een uitstel- of respijtbrief
voor een' schuldenaar of bankbreukige; 1.
de voiture (spr. —woatüur'), een vrachtbrief ; - gelettriseerde verzen, verzen,
waarvan al de woorden met dezelfde letter
beginnen.
Leuca, f. lat., de mijl, gallische mijl van
1500 rom. schreden.
Leuceethiops, m. een witte moor, z. v. a.
kakkerlak of albino(z.a.); leuceethio
pie, f. de toestand of bet voorkomen van
zulk een' mensch ; leucangitis, f. gr. (v.
leukós, helder, zuiver, blank), Med., de
ontsteking der lympha -vaten ; leucöma,
i:i. Med., eene witte vlek 01) het hoornvlies
van het oog; leucomateus, daarmede behebt, daaraan lijdende; leucomorle, f. (v.
b
zwakkelijk enz.), ruste
leukós, voorleek,
boze zwa armoedigheid, waanzin , waarbij
(le ljde' gaarne eenzame, treurige plaatsen
opzoekt ; leucopathie, f. de bleekzucht;
1eucophagum, n. eene spijs uit amandel
iiielk en hoendervleesch, voorheen in de
tering vaak gebruikt ; leucophiegmatie,
f, de huid- of bleekwaterzucht; leucopho
£ de vrees of sehuwheid voor de witte-bie,
kleur; leucorhôdon, n. Bot., de witte roos;
leucorrheea, de witte vloed bij het vrouwel.
geslacht; Leucothëa, £, z. lao.
Leuce, f. gr. (lezkë, v. leukós, wit),
Med., de witte huiduitslag; leuciet, rn gr.
witte of vulcanische granaat, een tot het
kiezelgeslacht hehoorende steen , inz. in
Beneden -ltalii.
leucôrna, enz., z. ond. leuc eethiops.
Levade, z. ond. leveren.
Levãna, t. rom. Myth. (v. leväre, ophef-

fen), de godin, die de pasgeboren kinderen
van de aarde ophief.
Levânt, Lit. (levante, m. in 't

algemeen

oosten, ochtend, v. levare, heffen, levarsi.
zich verheffen, opgaan), het Oosten, de
Morgenlanden, oostelijke streken, alle van
Italië af naar het Oosten liggende landen
aan de Middellandsche zee tot aan den Eu-
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ju liraat en den Nijl; meer bepaald: de kusten v. Klein-Azië„ Syrië en Egypte; levanters, pl. Mar. , (Ie zware wstewinden en
stormen op de kusten van Phenicii en Sr
rii; levântisch, levántsch, oostersch, oostelijk, niorgenlandsch ; levantsche asçh,
asch uit het roquettekruid, tot berei
cling van zeep en kristalglas dienende ; levantsohe koffij, de arabische koffij enz.;
levantinos of levantisco's, pl., levantvaar
ders , spaansche, naar de Levant bestemde
schepen; levantine , f. fr. , eene oorspr.
oostersche effen zijden stof; levantis , levents, pl., soldaten van de tucksehe galeijen.
Levãtie, f. lat. (levatlo, v. levãre,

hef-

fen), de opheffin g , inz. van de hand bij het
maatslaan; levatorium, Ii. Chir., ccii wond'
heelers -werktuig, I. elevatorium (t. a.).
Levelers, pl. eng. (spr. le'vv illers) eig.
gelijk- of effenmakers; de gehjkheidpredi
kers inz. ten tijde van Karel I.
Leverancier, m. (fr. livrancier) , een leveraar van waren, hij die het leger, het hof
enz. voorraad levert; leverâncie; f. de levering, aflevering.
leveren,

fr. (lever = lat. leväre, heffen,

opligten, verheffen), in de rijknnst: een
paard tot capriolen,passaden, courbetten afrigten ; Mere., een protest leveren, d. i. over eenen wissel geregtelijk een
protest laten opmaken ; leváde, f. (spr.
lewaad') , de opheffing van een afgerigt
paard met de voorpooten; levée, f. Ii'., de
i
ng, wer
heffing, inzameling; 311, de ligt
ving; in het kaartspel: slag, trek, de meeste
slagen ; levee en masse (spr. lewe any
mass'), een volksopstand; algemeen opontbod, oproeping te wapen; de landstorm;
lever, ee. (spr. lewé), het opstaan (uit het
bed) ; het ochtendbezoek , de morgenop
wachting bij groote heeren en vorsten.
-

Levetz-steen, z. v. a. lavetz-steen (z.a.).
Leverrijmen (hoogd. leberreime) , de
2regelige hoogd. snaaksche rijmpjes, waar-

bij de eerste regel altijd begint met de
woorden: » de lever is van snoek en niet
van een -" , waarop een dier genoemd
wordt, op welks naam dan de volgende
regel moet rijmen , een zekere Schvius
was omstreeks 1750 de vinder van die
tafelscherts); levertraan (oleam jecöris

asélli), eene vette olie uit cie lever van den
kabeljaauw, als volksmiddel tegen jicht,
en inz. als artsenij in de klierziekte ,
vooral in de zoogen. . engelsehe ziekte,

bekend.
Levi, hebr. mansn. (v. lawalz, zich aan
iemand hechten, hem begeleiden), de aanhankelijke, getrouwe, inz. een zoon van
den aartsvader Jakob bij Lea (van daar
levieten, z. a.).
Leyiãtban, ni. liebr. (lewyuil/tdn, eig.

liet geslingerde, v. ii. arab. lawa, draaijen,
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winden), een monsterachtig waterdier,

werkende; lexypyréta, pl., Med., koorts
koortsverdrijvende artsenijen. -mideln,
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(Job. 40 en 41) , v. s. de wa l visch , v. a.
dc krokodil , of wel eene allegorische uit drukking voor den boozcn geest. Volgens
de rabbijnen schiep God eerst twee 1 e v i at h a n s. een' mannelijken en een' vrouwe
doch weldra doodde hij den laatste-lijken;
en zoutte dien in als een lekkerbeetje voor
den messias ; ook een werk, waarin Hobbes de democratie ter gunste van liet
despotismus bestrijdt.
Leviet , m. hebr. (lêwi), bij de voorm.
joden een afstammeling van Levi (z.a.),
een lid van den stam Levi, Bene soort van
priesters; ook een priesterhelper in de r. k.
kerk; iemand de levieten lezen, d.i. hem
scherp doorhalen, vinnig berispen ; leviticus (scil. liber). in. liet derde boek van
Mozes , dat godsdienstwetten, inz. aan -

gaande offers , en in 't algemeen verordeningen voor dc levieten enz. bevat.
levigéren, lat. (levigáre), glad maken;
Chem., vaste lipichamen op den wrijfsteen
tot poeder wrijven ; levigátie, f. de gladmaking; fijnwrijving; levigátor, in. een
scheerrnes met een schutblad voorzien;
de fijnwrijver in 1' eichenbacil's toestel tot
bereiding van beetwortelsuiker.
Levir, m. lat. Jur., des mans broeder;
leviraatts - huwelijk, liet huwelijk tus-

schen eene vrouw en den broeder paars
overleden mans, bij de joden.
levis notae macula , lat., z. macula.
Levíte, 1'. fr., eerre soort van zeer wijde
vrouwenkleederen.
leviter , lat. , ligt, oppervlakkig , ter
loops.
ier, f. lat. , voorschrift , verordening,
regel, wet, gebod ; lege artis (afgek. 1. a.),
naar den regel der kunst, voorschriftmatig ; pl. leges , wetten , verordeningen;
contra leges, tegen de wetten ; lex fundamentális , eerre grondwet ; 1. 'inertïae,
Phys., dc wet der traagheid; 1. natürae,
de natuurwet ; lex duodécim tabulárum,
de wet der 12 tafelen bij cie oude Romeinen.
Lexidion, n. gr. (v. lexis, rede, uit
woord) , een woordenboekje -druking, ,
klein woordenboek; lexicon, n. een woordenboek; pl . lexáca; lexicálisch, gr . lat.,
tot het woordenboek behoorende of dat betrefende , b. v. een werk in lexical i s c h e n vorm , in den vorm eens woordenboeks ; lexicaliën, pl., tot bet woordenboek behoorende of dat betreffende
dingen; lexico raapte, m. gr., de schrijver van een woordenboek; lexicographie,
de woordenboekschrijving; lexicologie, f.
de leer van dc woordenboeken en hunne
vervaardiging ; lexicoloog, rn. een woord
-

-gelrd.
Lëxis , f. gr. (v. lëgein , stil'en, doen
ophouden), het ophouden, nalaten, ach
blijven ; lexipharmácisch als tegengift-ter
'

Li of ly, m. eene chinesche afstandsma at , = 557 ned. ellen ; eene chinesche
rekenmunt, waarvan 1000 een tail doen.
Liaison , f. fr. (spr. liezony ; V. liér,
binden), de verbinding, verbindtenis,
vereeniging, liet verbond; inz. eenegeheime
verbindtenis v. minnenden, Bene liefdes
-betrking.
Liánen, f. fr. (v. lier, binden), Bot.,.
slingerpl anten of rankenschietende woekerplanten in dc keerkringslanden.
Liard, m. fr. (spr. lidar; naar men
wil uit het lidwoord li, en ars of ards
zamengesteld, v. h. lat. arsurn, gebrand,
zwart; men onderscheidde in de middel
argentuyn album, wit of zilver -euwn
arg. arsurn, zwart of kopergeld),-geld,n
eerre oud-fr. koperen rekenmunt, waarvan
80 een livre golden.
Liasse. f. fr. (v. lier, binden), Mere.,
een rijgsnoer, veter, brievensnoer, een

bundel aangeregen papieren , inz. prijscouranten ; een pak geschriften ; liasséren, papieren aan een snoer of veter rijgen.
Lihainént, n. lat. (libamentum, van
libäre, vgl. libatie) , een lekkerbeetje.
Libanomantie , f. gr. (v. líbanos, de
wierookboom) , het waarzeggen uit den-

wierookdLamp.
Libátie, f. lat. (libatto, van libáre ,
iets proeven, even aanroeren, uitgieten) ,
Bene offergieting, wijnstorting, drank- of
plengoffer bij de oude Romeinen , hetwelk bestond in het gebruik van bij den
maaltijd een weinig wijns t-r eere van
de goden uit te storten.
Libbra , z. libra.

Libél, n. lat. (libéllus, m.), eig. een
boekje , klein geschrift, een smeek- ^ f
klaagschrift; inz. smaadschrift, schimp=.
schrift, schotschrift (libellus famósus),
z. v. a. p a s q u i l ; -libel, m. eng. (spr.
laibel) , Jur. , een persvergrijp; libelli
oblatio , f. lat . Jur. , het indienen van
Gene klagt; een klaagschrift opstellen en
gore ;telijk indienen ; libellIst, m. of li -

belschrijver, een schotschrijver, schimp schriftmaker (pasquillant).
Libella, f. eene oud-r om. zilvermunt.
van dezelfde waarde als het oorspr. as;
2 1 libell e golden een scstertium
,.

tot liet jaar 536 van -Rome; later tot 720

m-aren er 4 libellae noodig om een sestertium of n u m m u s uit te maken.
Libélle 1) , f. lat. . (libellra, verklw. v.
libra, weegschaal) , eene water balans, een
werktuig om lijnen of vlakken waterpas te
stellen.

Libelle, 2) of lihellule, f. N.H., spinjuffers of gew. juffertjes, insecten met 4
netvormige vleugels crnz.
Liber, iii. lat. Myth., oorspr. een oud-
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ital. god der voortteling ; naderhand een
bijnaam van Bacchus : de verlosser, bevrijder van zorgen; de wijn ; sino Cerére
et Libéro fugit Venus, zonder Ceres en
Bacchus, d. i. zonder brood en wijn, verkoelt de liefde ; liberal-iën , pl. , feesten
aan Liber of Bacchus gewijd.
Libra , n. lat. (v _ h. aanvangswoord
libéra, d.i. bevrijd, verlos enz., gebieden
wijs van liberáre), het doodengebed der-de
roomsch-katholijken.
liberaal, lat. (liberális, e), onbetiooroordeeld , onbevangen, vrijzinnig; edel,
van edele denk- en handelwijs ; mild ,
milddadig, goedaardig ; inz. ingenomen
voor de volksvrijheid en een' vrijen staatsvorm ; liberaler artes, pl., de vrije kun
een liberaal. een vrijheidsvriend,-sten;
aanhanger van vrije staatsinrigtingen ; de
liberalen, als politieke partij h. tegenpest.
van de servilen of absolutisten;
liberalrsmus, n. nw lat., de vrijheidsmin, vrijzinnigheid, liefde voor vrije staats
voor onbevangen denkbeelden;-vormen,
liberaliteit, f. lat. (liberalz'tas), de vrije,
edele, onbevooroordeelde gezindheid ; de
milddadigheid, mildheid.
liberéren . lat. (liberáre), bevrijden
vrij of los laten ; liberátie, f. de bevrijding, loslating, redding, verlossing; liberator ium, n. nw lat., z. v. a. absolutorum (z. a.); libertádor, m. sp., de hevrijder (een aan B o l i v a r toegekende
eeretitel ); libértas, lat., liberté, fr. f. de
vrijheid, ook als, persoonlijke godheid gedacht; liberté et égalité, fr., vrijheid en
gelijkheid; 'iberticide, nw lat., vrijheid
als subst.: een vrijhcidsmoorder.-rnodc;
libertin, fr. (spr. libertèng), al te vrij,
lij tvaardig, losbandig, uitgelaten, ongebondein ; vrijl;eestig ; een lichtmis, wellusteleng, wildzang, zwierbol, geheel zinnelijk
niensch ; een vrijgeest; libertinage , f.
(spr. -ndazj'), teugelloosheid, ongebondenlieid , ligtzinnigheid , liederlijkheid ,
uitspatting; libertinísmus, n. nw lat.. de
zucht tot onbandigheid; de leer der vrij
-gestrij.
Libértus en libertïnus, m. lat. , een
vrijgelatene; libertijnen, pl., in den bijbel: vrijgelaten slaven, die de joodsche
godsdienst aangenomen en hun' eigen
tempel te Jeruzalem hadden. .
libérum arbitrïu7n, n. lat., vrijheid van
wil, vrije keus, willekeur.
libet, lat. (v. libére), het lust, behaagt,
belieft, gevalt (mij, hem enz.).
Libethriden, pl., gr. Myth., bijnaam der
Muzen, naar cle aan haar gewijde fontein
Libeth ra.
Libidinist, m. nw lat. (v. h. lat. libido,
wellust), de wellusteling ; libidineus, lat.
(libidinósus, a, uin), wellustig; uitspat tend, onhandig.
,

-
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Libitina, f. lat. Myth., de lijk - of doods -

godin, de opzienster over de begrafenissen; ook een bijnaam van Proserpina
(z. a.); libitinariën, pl., priesters dier godin, lijkbezorgers. F
libitum of lutbïtuna, n. lat., het believen ; welgevallen; ad libitum of pro
libito, naar welgevallen , naar believen.
Libra, f. lat., een oud-rom. gewit.
het as , = 0.3274 ned. pond., verdeeld
in 12 u n c i a e; eene spaansche reken
verschillende waarde, een goud-muntva
en zilvergewigt in Italië (1 i b b r a), .._ 3 a
32 ned. onsen; ook een handels r;ewigt in
Italië, Spanje, op 1ladera enz. met verschillende bijbenamingen en zeer uiteenloopende waarde; libra argenti, eene oudrom. rekenmunt, = 100 d e n a r i ë n.
Librarie, f. lat. (libraria, v. liber, boek)
of librairie, f. fr. (spr. libreríe), een boek
boekwinkel, ook Bene boekverza -handel,
meling ; librarius, m. lat., een boekenaf
schrijver, in 't alg. schrijver (secretaris),
ook z. v. a. fr. libraire, m. (spr. librer' ),
een boekhandelaar , boekverkooper.
Libratie, f. lat. (librat o, v. librare,
wegen, zwevend houden), Astr., de schijn
waggelende of slingerende beweging-bar
der maan om hare as ; liet zwaaijeu of
waggelen.
Libry, f. nw lat. (v. liber, boek), boek
stadsboekerij of - bibliotheek.-verzamling,
Liburna of liburnica, f. lat., een zeer
ligt, snel vaartuig bij de Romeinen, zoo
geheeten naar de L i b u r n i ë r s in lllyrië.
Licént, in. (v. h. lat. licentia, verlof),
z. accijs; licentie, f. lat. (licéntia), het
verlof, de bewilliging, volmagi , vrijheid;
de volrnagtsbrief, het vergunningsbewijs,
patent ter uitoefening van eenig bedrijf
enz.; te groote vrijheid, ongebondenheid,
uitgelatenheid ; teugelloosheid in de ze
onbeschaamdheid, uitspatting; licen--den,
tia concionandi, het verlof of de bevoegd
om te prediken ; licenties docéndi, de-heid
bevoegdheid om te onderwijzen, inz. om
op hoogescholen (in Duitschland) voorlezingen te houden ; licentia poetica, eene
dichterlijke vrijheid, eene afwijking van de
regels der taal, die aan de poëzij geoorloofd
is; licentiéren, nw lat., toestaan, de veagunning of bevoegdheid geven ; bevrijden,
ontslaan, afdanken, afscheid geven, uit de
dienst zenden; licentiaat 9 m. iemand,
die zich op hooge scholen de bevoegd
heeft verworven om doctor le worden-heid
en zijne wetenschap uit te oefenen en te
onderwijzen , een toegelatene, bevoegde;
Zicet, het is geoorloofd, vergund; licite,
met refit . regtmatig , geoorloofd , toegestaan ; licitumn, m. eene veroorloofde zaak,
iets vergunds ; non. licitum est; 't is niet
geoorloofd, het geldt niet ; licito modo,
op geoorloofde wijze , volgens vergunning.
-

-

.

LICHAS.

LILAC.

Lichas, IT1. gr. Myth., de dienaar vaii
Hercules , door dezen in zee gesmeten en
daar door Neptunus in eene rots veranderd;
ook de iiaani cener lengtemaat hij de oude
Grieken, 10 dactylen of van den gr.

te Wnizburg gesloten; ook de zamenspanning of het verbond der kath. partij,
door den hertog van Guise tegen koning
Hendrik HI in 1576 gesloten; de verbondenen, bond- ofeedgeniooten, ook ligisten
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voet.

1chen 1 rn. (pl. lic/tënes), lat. Med., het

huidmos . de vlecht , haarworm ; Bot.
korstmossen , een talrijk plantengeslacht

der bedektbloeijenden ; lichen Islandicus,
ijslandsche mos , een voortreffelijk middel
in tering en borstziekten , bij de IJslanders tot brood gebakken en tot melkspijs gekookt; 1. parietnus, de wand vlecht,
het gele schildrnos.; licheniet, m. nw lat.,
een steen met mosafdrukken, mossteen.
1itum, fl. lat. 1) z. o. licént; 2) (van

licre, te koop zijn), een bod bij veilingen, opbod; licitéren (lat. licitãri), op
iets bieden; iets veilen, aan den meestbiedende verkoopen of ook verhuren; iicitânt, m. een bieder, opbieder, meeren meestbiedende; licitãtie, f. het bieden, een bod, opbod op iets; eene open tlijke verkooping aan den meestbiedenden
eene veiling, auc tie.

Lictór , Iii. lat., een oud-rom. geregtsdienaar. scherpregter of beul ; bijlbundeldrager, plaatsmaker en bevelvoltrekker der
hoogere overheidspersonen (z. fasees).
Liënterie , f. lat. (lienteria ; v. ii. gr.
lei-enteria, V. leios, glad, glibberig, en
e'nteron, darm), Med., de maagloop, buik,

vloeijing.

1iéren fr. (lier), zich verbinden, vereenigen ; geliëerd , naauw verbonden, vertrouwd.
Lieue, f. fr. (spr. ?jeu', vgl. legua), eene
fransche mijl van 25 in een graad, = - geographische mijl of 44444 ned. ellen; de
fransche zeemijl v. 20 in een graad = 1
uur gaans of 5555 ellen; dc kleine fr.
mijl v. 22 1 in een graad = 4938,272 ellen;
de ft. postmijl =3898,073 elle.

Lieutenant, M. fr. (spr. ijeut'ndng;
gew. uitgesproken en geschreven luite
nant ; van tenir lieu, (IC plaats houden,
de plaats vervangen), een plaatsbekleeder
( stadhouder), een plaatsvervanger van den
kapitein, onderkapitein, die onder opzigt
des kapiteins de soldaten tot den wapenhandel enz. opleidt, de titel der officie
ren, die in rang op den kapitein volgen;
in 't algemeen ieder officier, die onmid
(lelijk beneden cenen chef staat en dien
des noods vervangt, van daar luitenantcolonel, luitenant-generaal, luitenantadmiraal enz.
Liga , sp. en it., of fr. ligue, f. (spr.

liegh'; vgl. ligéren), een verbond, eene verl)indtenis , vereeniging , eene verbinding
van vorsten of staten ; ins. het verbond
of eedgenootschap der kath. vorsten tegen de unie der protestantsclie, in 1610

of liguisten ; ligistisch, tot de ligue behoorende of haar betreffende.
lig-eren, lat. (ligare.

binden) of ligué

in het schermen : zijne partij het a--ren
pen uit de hand draaijen of slaan ; metalen ligeren, z. legeren 2); ligãto, it.
Muz. , verbonden,vereenigd , gesleept;
ligament, n. (lat. ligamentum), Anat.,
de band, eene witte. vezelige verbinding
of ondersteuning van eenig ligcbaarnsdeel;
Chir., een verband, zwachtel, windsel; bij
lettergieters : eene dubbele letter, koppelletter als ff,fi,jT,ffi,ffl; ligãtie, £ een
vondheelers verband ; ligatuur, f. Muz.,
de verbinding, de rekking of verlenging
der noten van de eene maat in de andere;
C4 111 het verband, laatverband ; het omleggen daarvan , het verbinden; tegenwoordig de onderbinding van eene ader
of een uitwas en de daartoe dienende dra
den; ook de band van een boek.
Ligne, f. fr. (spr. lienj v. h. lat. 1ina),
eene lijn, bet 1 2de deel van eenen duim;
de fransche lijn is = 2,25583 strepen
de rijulandsche = 2,180187 strepen.
liç/num fossile, n. lat. , opgegraven
hout, inz. versteend of verkoold hout,
lignum vitae, eig. levenshout, guajakhout (z. guajakboom).
,

Ligoriãnen of liguoriiinen , ligoristen

of redemptoristen,
Pl., CCPC naar die der
.
orde in !talië en Oosjesuiten geli
tenrjk, in 1749 door Paus Benedictus XIV
bevesti g d, en gesticht door Alfonso Liguori, die in 1839 gecauoniseerd of hei-

lig gesproken werd.
Ligue , z. liga.
Ligüla, f. lat., eene kleine inhoudsmaat

der oude Romeinen = cyath us (z. a.).
Liguster, m. lat. (ligustrum), een gewas , tot de klasse der tweehelmigen of
diandria behoorende, dat meestal tot
heggen wordt gebruikt; mondhout, keelkruid, rjnlwilg.
Lij, Mar., Z. lee 1)*
Lijsje, verkort. en verkiw. van Eliza-

beth (z. a.).
Lijspond, n. een grof nederl. gewigt voor

vlas, hennip enz., = iu selsippond of 15
oude ponden = 7,41138 ned ponden; bet
deensche lijspond = 16 pond of 7,98923,

dat van Koningsbergen = 16 pond of
7.7304 ; dat van Brunswijk = 14 pond of
6,54426, dat van Hamburg = 14 pond of

6,78104 nederl. ponden.
Lilac , sp. (ook eng. lilac, lilac/n, spr.
idilek ; v. Li. turk. lailuik), of lilas, m.
f. (spr. hid), ook lila l de spaansche
vlier, de sring, een bekend tuingewas,

LILITH.

LINGOT.

oorspr. uit Perzië, tot de klasse der dia nd r i a behoorende ; de ligtblaauwe, roodachtige kleur der bloemen van dit gewas,
lilakleur (z. ook kermes).
Lilith, ni. hebr . een nachtelijk spook
in vrouwengedaante, dat de kinderen steelt;
de doodsengel bij de joden.

Limoctonie . f. gr. (v. limbs, de honger),
het dooden door honger, de hongerdood.
Limoen, f. it. (limóne; sp. en fr. Limon,
eng. lemon; v. h. pert. en turk. ltmun),
eene soort van kleine. bleeke citroenen net
dunne schil; in 't alg. z. v. a. citroen; Iimonade . f. fr. (it. limondta), citroenwater,
een verkoelende drank van citroensap, water en suiker; limonadier, f. fr. (spr. --dje),

Lillalith, z. lepidolith.
Lilliput, n. een verdicht landje (in Gullivers reizen door Swift), welks bewoners
niet grooter dan een duim zijn (waarschijnlijk Gene navolging van de pygn^ae ë n
der Ouden): Lilliputter, m. bewoner van

Lilliput , dwergje.

Limacographie. f. gr. (v. leímax, de
naakte slak), de slakkenbeschrijving; li
slakkenleer.
-rnacolgie,f.d
Limaille, f. fr. (spr. limá j', van lime,
vijl), vijlstof, vijlsel van metalen.
Limánde, f. fr. (spr. limd ngd', v. lime,
vijl, wegens de ruwe huid), een zeevisch,
Bene soort v. schol, dikker dan de gewone.
Limarchie , f. gr. (v. limos, de honger)
de hongerdood, het verhongeren.
Limãtie, f. nw lat. (v. h. lat. limáre,
vijlen, lima, de vijl), de vijling, het vijlen ; limatuur, f. het vijlstof, vijlsel; li
matura martis, f ijzervijlsel.
Limbus, m. lat., de zoom of strook, bezetting aan kleedaren, boordsel ; limbus
infdntum (naar liet r. k. geloof), de afgezonderde plaats bij de hel, de hellerand
voor ongedoopt gestorven kinderen,
die eerst in dit verblijf van, de erfzonde gereinigd en voor den hemel geschikt worden;
limbus patrum, een soortgelijk helportaal
voorde zielen der Vaderen v. h. O.T.,
eer hare verlossing door Christus' hemel
heeft plaats gehad.
-vart
Lime of limétte, f. fr. Bene soort van
kleine zoete limoenen of citroenen.
Limenereutiek, f. gr. (v. limëa, haven,
en ereunán, opsporen, opzoeken), de zeevaartkunde, stuurmanskunst.
Limier, n. fr. (spr. liemfé) een spoor-

`

;

hond.
Limiet, f. fr. (linmite; v. h. lat. lines,
gen. limites, de scheidpaal, grens), Mere.,
(it. limito), het hoogste bod, waartoe men
gemagtigd is; ook de grens van het crediet,
dat de eene koopman den anderen geeft;
limitéren, lat. (limits re), beperken, begrenzen, palen zetten, naauwkeurig bepalen, voorschrijven, vaststellen ; limitatie,
f. de beperking, begrenzing;de bepaalde,
voorgeschreven tijd ; limitatief, nw lat.,
beperkend, bepalend.
Limma, n. gr. (leimora), Muz., z. v. a.
interval ; ook het kleinste onder twee gescheiden stukken.
Limnaden, z. nymphen; limniet, m.

(v. h. gr. limné, meir, moeras), Min., eene
soort van boomsteenen, die een met boomen
omgeven meir voorstellen.
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limonadière), een man, eene vrouw, die
limonade en andere verfrisschende dranken
bereidt en verkoopt, limonade-verkoopei,

- verkoopster. .
Limoniet, m. gr. (v. leimon, weide), eene
soort van ijzererts, zode - ijzersteen.
Limus, m. lat., een schort der rom. offerpriesters.
Lina, f. vrouwenn., verk. v. Karolina.
Linboom, in. een boom, inz. in Hongarije, die de zoogen. h o n ga a rs ch e bals e m oplevert.
Linctus, n. lat., eig. liet likken (v. Zin
likken), Med., een liksap, likkepot. -gére,
linéa, f. lat., z. v. a. lij n, linie z. a.); li
de witte lijn, eene streep in het-néalb,
midden van den buik, waar de buikspieren
zich vereenigd hebben; linea facialis, z.
ond. facies; linea med a, de middellijn
des li gchaams ; — linea , ook voor geslachtslinie, z. linie; van daar linea ascendentïuni, 1. astendens of superior, f. de
opklimmende linie of verwantschap, nl.
ouders, grootouders enz.; 1. descendenti'um,
1. descendens of inferior, de nederdalende
linie. kinderen en kindskinderen; 1. collateralis, de zijlinie, broeders, zusters enz.;
lineaal, lijnvormig; in regte lijn voortgaande; van daar lineaal- systeem, n. Jur., be-

paling der erfopvolging naar de naaste linie
(reeks der descendenten), in tegenst. met
het graduaal- systeem; lineaménten,
pl . lat. (lineanaénta, v. h. sing. lineamentum), tr ekken. gelaatstrekken; handlijnen
of - trekken; lineair (lat. lineáris) of lineárisch, lijnvormig, wat zich hoofdzakelijk
in de lengte uitstrekt; linearische vergelijking, Math., eerre vergelijking tusschen
2 veranderlijke grootheden, waarvan eene

slechts tot de eerste magt gaat; lineair teekening, eerre teekening door lijnen ,
omtrek -teekening (vgl. contour); lineéren
(lat. lines re ), z. liniéren.

Lingam, m. (sanskrit linggayn, n.), in
Indië het mannelijke lid in erectie, als
zinnebeeld van de teelkracht der natuur,
z. v. a. phallos bij de Grieken; lingamisten, pl., priesters van den lingam.
lingerie, f. fr. (spr. hngzjeríe); de linnenhandel; waschkamer.
Lingot, m. fr. (spr. léngkó ; mid. lat.
lingotum, V. lingua, tong, uit hoofde van
de gedaante) , pl . lingots, eenti- metaal
baar, eene lange metaalstang tot-staf,
verdere verwerking.
64
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LINGUALES.

LIQUIDE.

l in
0
pl. nw lat. (v. lingua, de tong,

taal), tongletters; linguist, m. een taalkenner, taalgeleerde; linguistiek, f. de algerneene taalkunde ; linustisch , taalkundig.
Linie. f. (v. h. lat. linea, vgl. dat artikel;
fr. ligne), eene streep, ljn streek, snoer,
draad, rij ; Geom., eene uitbreiding in de
lengte (zonder breedte en dikte); het of
13r deel van cenen duim; ook z. V. a. sequator (z. a.); inz. de geslachts. of stamlinie,
a. i. de rij der op en naast elkander volgende afstammelingen van een'. gemeenschappelijken stamvader; geslachtreeks ; vgl.
linea); verder de slaglinie, de slagrij van
een krijgsheer of eerie vloot, de in slagorde
staande troejen of liggende schepen ; de
linie, ook in 't alg. voor het staande leger,
de regelmatige troepen, met uitzou&ring

Lipodérmus, m. gr. (v. ilpein, ontbreken , en derma , huid) , iemand, dien de
voorhuid ontbreekt.
lipogrammâtisch of leipogr.—, gr. (v.
lelpein, laten, achterwege laten), met let-

terweglating, opzettelijke vermijding van
zekere letters, b. v. van de r; lipomerie of
leipo—, Med., het ontbreken van een of
ander ligchaamsdeel; lìpopsycbïe en lipothymie, f. de onmagt; lipopyrie, f. koorts
met inwendige hitte en uitwendige koude.
LIposna , lipomphalus enz. , z. oud.
liparie.

Lippus, m. lat., een ciruipoog, leepoog;
lippitildo, f. Med., het druipen der oogen,
de leepoogiglieid.
Lipsna, p1. gr. (leipsana, v. lelpein,
laten cnz.) , nagelaten heiligdommen , z.
reliquien; lipsanotheek, f. eene

bewaar-

van de garden: linietroepen, staande, geregelde troepen, in onderscheiding van de

plaats van belangrijke overblijfsels of reli-

garden en nillitiën; liniesehepen, de groot-

Liqutie , f. lat. (v. Square , vloeibaar
maken), de vloeibaarmaking, smeItingder

ste soort van oorlogsschepen van 50 tot 120
kanonnen, die hij eenen zeeslag in eene rij
naast of achter elkander gesteld worden;
linie-perspectief, f. de regelmatige verkorting der lijnen en onitrekken van een af
te beelden voorwerp naar de vetten van het
PC rspectief (z. a.) ; linie-systeem, n.
opende
liuz., het lijnstelsel , de 5 gelijklo
lijnen, waarop de noten geschreven worden;
liniëren, lijnen trekken, met lijnen voorzien; Iineaal, n. het bekende gereedschap
JL

daartoe.
Liniment, U. lat. (v. linire, smeren),
vloeibare zalf, een smeer- of strijmiddel,
smeersel ; linimentum volatile, vlugtige
zalf.
Linon of linomple, m. fr. (spr. linóng,

linóngpl'; v. fin = lat. linurn, lijn, vias),
zeer fijn lijnwaad, inz. in Frankrijk, gaasdoek, sluijerdock.
Linus, fl1. gr. Myth., de muzijkmeester
van Hercules, door dezen zijn' leerling met
de her doodgeslagen.
Lion, rn fr.(spr. lidng),dc leeuw. Oneig.,
met zinspeling op de leeuwen in den t o w e r
van Londen, werd dit woord eerst gebruikt
voor een' aanzienlijk' persoon, die door de
grooten te Londen en Parijs om strijd op
hunne soirées werd genoodigd, een wonderdier; sedert kort : een overdreven modeheertje, ligtzinnig, rijk jong mensch, gemaakt toongever; lionne, f. eene uilgelate
de groote wereld; lion d'or,-nevrouwit;
m. leeuwendaalcier, eene oude munt uit
den tijd van Frans I, omtrent 12 VI.
Lipare, f. gr. (v. liph'os, vettig, ilpos,
a. vet), Met!. , vettigheici , kleverigheid
liparocële, f. Med., eene vetbreuk van den

baizak; lipZma, n. een vetgezwel; lipom
philus, m. een vetnavel, gezwel aan den
navel; lipomphalocële, f. eene vet-navelbreuk.

quiën.

metalen, vervloeijing der zouten, scheiding
des zilvers van koper.
liquet, lat. (v. liquere, vloeijend, klaar,
helder zijn), het is klaar, duidelijk, het
blijkt, ligt open; liquefâotie f. de vloei
harde,-barmking,seltoav.
harsige stoffen door een langzaam vuur;
liquescent., smeltend, vloeijend wordende.
Liqueur, m. fr. (spr. likéur; v. h. lat. iiquor, z. a.) , fijne brandewijn , gekruide
brandewijn , gebrand water , geestrijke
drank.
liquide, fr. (spr. likied'; v. Ii. lat. liquldus, a, urn, eig, vloeihaar, vloeijend), in
zake van rekening: helder, klaar, juist,

blijkbaar, bewezen, uitgemaakt, ontegen
zeggelijk (b. v. eerie liquide schuld);
1iquda, f. een smeltende, vloeijende medeklinker (1, m, n, r), in tegenst. met de
m u t a ; liquidum, n. ietsvloeibaars, eene
vloeistof; eene duidelijk bewezen vordering
of schuld ; liquidámber, m. vloeibare amher, z. storax; liquidéren, uw lat. ( liqul
dare), duidelijk, klaar maken, eene vorde
ring uiteen zetten, bewijzen, doen blijken;
in orde brengen, afmaken, afbetalen, vereffenen; het te betalene afzonderlijk herekenen of in rekening brengen; ook orderen; schuldeischers worden opgeroepen ad
-

profite'ndum et liquiddndum, tot opgave
en staving hunner vorderingen ; liquidánt,
m. een geregtelijk manende schuldeischei-;
liquiclaat, m. de dus gemnaande schulde
iiaar; liquidatie, f. de klaarmaking, uiteenzetting, in orde brenging, vereffening,
afbetaling, afrekening ; ook kosten-bere

kening, kosten-opgave; schuldljst; liqui-

dãtie termijn, m. de geregtelijk bepaalde
tijd ter inlevering van de vorderingen der
schuldeischers hij een concours; liquidätor, in. die met de schuldzaken is belast,

LITHAGOGA.

LIQUOR.

schuldvereffenaar; liquiditeit, f. lat. (li
de vloeibaarheid; de duidelijk -quidtas),
klaarheid, ontegenzeggelijkheid van-lied,
schulden.
liquor, m. lat., eig. Bene druipbare vlocistof, een vocht, nat; inz. eene geestrijke
vloeistof, vgl. liqueur; bied., de oplossing
van een vast ligcbaam, die druppelsgewijs
gegeven wordt; liquor ammoni , geest van
hertshoorn; 1. anodynus (minerális Hof
mnanni) , verzoete zwavelaethergeest als
artsenij, pijn- en krainpstillende droppels,
H o f fm a n s- droppels (naar den uitvinder);
1. anodynus vegetabilis , verzoete azijn geest; liquoríst , in. nw lat., een fabrikant
of stoker van l i q u e u r e n, brander.
Lira, lire (it. lira = fr. livre, lat. Libra,
dus eig. pond?), eene ital. munt, van verschillende waarde, maar overal verdeeld in
20 soldi of 240 denari; die van 1803

te Toscanen en die van Milaan geldt 36 ct.
Lirázza, f. eene munt van biljoen te
Venetië, = 30 soldi, 360 denari of 11
lira (z. a.).
Lis, m. fr. (spr. lies), de lelie; lis d'or
en lis d'argent (spr. — darzjdng) gouden en zilveren lelie, fr. munten. die van
1655 tot 1657 de l o u i s vervingen, de
eerste gold 7 l i v r e s, de andere 1 livre.
lis, f (pl. lrtes), lat., een strijd, twist,
inz. een regtsg eding, proces; Bene betwiste zaak, twistzaak ; lis pendens ; eene
hangende zaak, zulk Bene , die nog niet
in regten is uitgewezen ; liti pendénte,
litispendént, gedurende den strijd , in
den loop van het regtsgeding ; litern Ilte
resolvere , eene duistere zaak door eene
nog duisterder pogen te verklaren.
liseréren, fr. (liserer (spr. s = z), met
snoeren omzetten of met bloemen stikken; lisière, f. (spr. lizjér'; van lice of
lisse = lat. licium, draad van het weef
sel), Bene lijst, nvatting; de zelfkant.;
de leiband ; de grens, zoom, rand ; liserage, f. (spr. lizerddazj'), de osnsnoering,
het bloemborduursel rondom eeoc stof.
Litanie, litan'j, f. gr. (litaneta; van
litaneuein , verzoeken , smeeken), een
smeekgezang, klaaglied , Bene hulpinroeping als gezongen kerkgebed ; oneig. eene
langwijlige klagt, een verhaal enz. vol jammeren.
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Gieten, pl,., plantenversteeningen in steen
zilverglit, lood -kolen;ithargyum,.
steenziekte;-glit;hyas,f.Med
ook de gerstenkorrel, eene oogkwaal ; li thion of lithium , n. het in 1817 ont-

dekte

steenloogzout en zijne metallische

basis ; lithisch -zuur,

piszuur, dat zich in
de pis en in blaassteenen bevindt ; lithobiblion , n. een bladafdruk , versteend
blad ; lithochromie, fR de steenkleuring,
kleur - steendrukkerij , do kunst om met
olieverwen op steen te schilderen en liet
geschilderde op doek af te drukken; ook
een gekleurde steenafdruk ; lithocólla, £
steenlijm ; lithoeollétisch, met ingelegde
steenen bezet , niet ed^lsteenen versierd;
lithodéndron, n. steenhout of versteend
hout; lithogljph of lithoglyphiet, m. een
beeldsteen ; lithoglyphiek, f. de steen snijkunst, lithoglypt , m. een steensnijder ; lithograaph , m. een steenschrijver,

steenteekenaar , steendrukker; lithographie, f. de steenschrijfkunst, het beschrijven der steenen ; steenteekening en steen drukkerij. de door S e n n e fe 1 d e r te Munchen in 1799 gevondene kunst oni op steen
gemaakte teekeningen door eene pers te
vermenigvuldigen ; ook z. v. a. een li thogra.phisch blad, een steendruk ; li
ven, steentee--thograpien,sc_^.
kenen , steendrukken ; lithográphisch,

steenschrijvend enz., door steendruk voort
een steenschrift;-gebrat;lihoápn,.
lithographiek z. polyantographie; li-

thoidisch, naar steen gelijkende ; lithocardieten, pl., versteende tmartschelpen; litholabon n. Med. , een steentrekker, een
wondheelers- werktuig om steenen uit de
blaas te halen ; lithologie, f. de steen leer, steenkunde; litholoog, m. een steen-

kenner, steen.kundige; .lithol©gisch, tot
de steenleer be-hoorende, steenkundig; lithomanti.e. f. de steenwaarzeggerij, waar zegging uit of volgens steenen, lithomár

ga, f gr. lat. Min.. steenamerg; lithomórphen, pl. gr., beeld - off uur°steenen, zon-

lit de justice , n). fr. (spr. li d'zjuustiess' ), eig. geregtsbed, Jut'. in Frankrijk

derling gevormde ste-enen; lithontriptica,
liet steen kind, de versteende (vcrheende) ligehaanm,vrucht; lithophaag, in. een steeneter,
steenknager (zekere worn]); lithophag e,
f. het steenel en ; litho hanáe,1. een doorschijningsbeeld in steen of steenachtige
stof , b. v. porselein ; lithophyllon. n., pl.

weleer de troon des konings, waarop hij
in zijn parlement zich nederzette ; de
plegtige zitting, die hij er hield, opent

ph ten , Pl., steen plan ten, koraalgewas
ook plantsi.eenen. l)lantenversteenin -sen;

-lijkergtsda.

lite, liter enz., z. ond. lis.
Zitera, z. littera.
LithagZ,ga, pl .(v. lithos, m. steen),
Med., steenafvoerende middelen ; litbag®gon. n. Bene steentang . een steenlepel ;
lithanthrax , m. steenkool ; lithanthra-

z. lithotr—; lithopmedion, n.

lithophyllen, z. v. a. lithobiblion; litho-

gen ; lithopcedie . f. de steenwording,
steenvorming ; lithostratuzn , n. gr.-lat.,
vloer -m o s a i k (z. a) ; lithotheolog e, f.
gr., bewijs voor het bestaan van God uit de
sternen ; lithotoom, in. Chir.,.het steen-

snijmes, werktuig tot ds, stemsnede; lithotomnte, f. de steensnijding ; lithotomist,
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LITIGEREN.

LITURG.

ni. een steensnijder, steenoperateur; lthotripsie, f. Med., de steenverbrijzeling, eene
nieuwelings uitgevonden manier om den
steen weg te nemen ; lithotriptica, pl.,
steenoplossende middelen ; lithotrá ptor,,

vrucht in China en Tunkin; Li-tsu, m. de
hemelsche, een chinesche })ijnaam, die, behalve den keizer, alleen diegenen toekomt,
die in den t s i n g-long worden opgevoed.
littéra, f. lat., de letter; littéra sera ta
manet^ sPrw.: de gg eschrevene letter blijft.
J
d.i.wat geschreven is, verbindt veel sterker,
dan wat enkel mondeling gezegd wordt;
littérae, pl., brieven, geschriften; 1. accu satoriae, aanklagt- of steekbrieven; 1. cambiáles, wisselbrieven ; 1. commendatztiae,
brieven v. aanbeveling, ; 1. compulsoriules,
maanbrieven; 1. credentiiiles, geloofsbrieven ; 1. demissoriáles, ontslagbrieven; littera dominicalis, de zondagsletter; litterae

m. de steenverbrijzetaar, een nieuw uitgevonden werktuig om den steen in de blaas
fijn te maken ; lithotritie, f. gr.-lat., het

fijn wrijven, verbrijzelen van den steen in
de blaas ; lithotritor of fr lithotriteur,
m. een werktuig daartoe, onlangs door Dr.
C i v i a l e uitgevonden; lithotritist, m. een
steenverdrijver door fijnmaking van den
.

steen ; lithotypographie, f. gr., vermenigvuldiging van den letterdruk door steendruk, hetwelk geschiedt door den eerste,
volgens eene in 1839 door de gebroeders
Dupont te Parijs uitgedachte handelwijze, op steen over te dragen ; lithoxylon, n. versteend hout, houtsteen ; lithurgie, f. de steenscheikunde, steenchimie;
lithurgiek, f. de toegepaste steenkunde,
de kunde of de leer der steenbearbeiding.
litigéren, lat. (litigáre; vgl. lis), tnisten, pleiten, een regtsgeding voeren ; litigd ndi temeritas , f, de twistzucht; litigánt, m. een procesvoerder, pleiter voor
h. geregt;litigátie, f. nw lat., de strijd voor
het geregt regtsstrijd, L. pleidooi, regtsgeding, proces; litigieus, lat. (litigi ósus, a, um), betwistbaar, voor een regtsgeding geschikt ; ook gaarne pleitend, pleit ziek; litig iósa res, z. res 1.--; litis enz.,
z. ond. ijs.
litoraal of littoraal, lat., (litorális,
;

-

e., V. litus of littus, zeestrand, pl. litóra),
het kustland betreffend, daarvan af kornstig ; litorale, n. het strand, kustland, de
oever, inz. het aan Oostenrijk behoorende
kustland langs de Adriatische zee of het
gebied van Triest.
Litotes, f. gr. (v. litós. gering klein),
Log., de verzachting,verkleining, inz. eene
schijnbaar verkleinende uitdrukking om
eene zaak daardoor te meer te verheffen,
b. v. dat is niet slecht, in plaats van:
voortreffelijk.
Litre, n. fr. (v. h. gr. Zitra, f., dat echter een gewigt en Bene munt is ?) de eenheid der inhoudsmaat voor drooge en natte
waren in Frankrijk, = de kan of kop in Nederland, een cilindervormig vat ter groott
van eene kubieke palm of een' decimet e r ; decalitre, eene maat v. 10 litres, een
schepel, 11r vat of 10 kan; hectolítre,100
litres, een mud of vat; kilolitre, 1000 litres, 10 mud of 3 last, 10 vat; myrialitre,

10000 litres, 100 mud of 100 vat;— decilitre, llo litre, een maatje; centilitre, 1
litre, eenvingerhoed, „ maatje; millilitre,
.; e rr litre, , maatje, 1 1_ vingerhoed; --litron, m. (spr. litróng), eene oude fr inhoudsmaat, omtrent = 4 kan.
Litschi, f. eene uitstekend welsmakende
,

imploratoriae, inutui compdssus of requi-sitori iZes,smeekschriften, verzoekschriften;
1. in forniatoráae , berigtbrieven, adviezen ;
1. inhibitoric les, terughoudings- of verhinderingsschrijven; 1. monitoriales, herinnerings- of maanbrieven ; -- litterárum comparatio , vergelijking der handschriften; per litteras, schriftelijk, in brie.
ven; — litteraal, letterlijk; litteralist, m.
nw lat., een letterzifter, kleingeestige woordenvitter ; litterair (lat. litterarius , a,
um), geleerd, wetenschappelijk, tot boekenkennis behoorende ; litteratuur- geschiedenis , de boekengeschiedenis , ge
letterkundige voortbreng--scliednv.
selen ; litterator, m. een boekenkenner,
geletterde, letterkundige, geleerde; litteratuur, f. (lat. litteratura), de gezamentlijke schriftelijke voortbrengselen van den
geest, het schrijfwezen, de boekenkennis of
boekenkunde , letterkunde , geleerdheid ,
kunde in taal en wetenschap ; litteraturzeitung , f. hoogd. (spr. lieteratóertsai i
toeng) , een geleerd nieuwsblad ; een
duitsch tijdschrift , bestemd tot beoordeeling V. uitgekomen boeken; litterátus, m.
een geleerde, gestudeerde , schoolgeleerde ,
litteratus homo , een geletterde; iron. ook
een gebrandmerkte; litteréren, met letters
teekenen , letteren; litteromanie , f, de
overdreven schrijfzucht.

Lituïet, lituolith, m. eene pijpvormige
slakversteening,ecn bisschopsstaf,kromstaf.
Lituur, f. (lat. litura; v. linére, besmeren , uitvegen) , het uitwisschen , doorschrappen, uitstrijken v. h. geschrevene.
Liturg, m. gr. (leiturgós, d. i. wie een
openbaar en algemeen nuttig werk verrigt,
V. lentos, het volk betref ende, openbaar„
en ergon, werk), een priester, kerkdienaar;
liturgie , f. (gr. leiturgiia, openbaar ambt,
staatsdienst), beheer v. de godsdienst, het
kerkgebruik, de kerkdienst; het kerkelijk
voorschrift, de kerkenorde, de voorgeschrevene inrigting van de eeredienst, het kerk
ook het evangelisch kerkgebed,-formulie;
dat de preek voorafgaat; liturgiek, f. de
leer van de inrigting der openbare eeredienst ; liturgisch , . daar toe behoorend ,

LITUUS.

LOCUS.

daarmede overeenkomstig, naar kerkgebruik, volgens liet kerkvoorschrift.
Lituus, m. lat. , de kromme staf der
augurs bij de oude Romeinen; de kromme
staf der r. katte. bisschoppen, bisschopsstaf.
Liverei, f. (fr. livrée, v. livrer, leveren;
it. lívrea, sp. libréa), eig. geleverde kleeding; dienstkleeding, kennelijke dra ; t der
bedienden van voorname lieden; ook de hofof lijfkleur.
Livery, f. eng. (spr. lívvurri), de gezamentlijke londensche burgers, die het kies regt bezitten. •
Livet, m. fr. (spr. liwé), de laatste speler
bij het biljartspel.
livíde, lat. (livi'dus, a, urn), loodkleurig, blaauwachtig, vaal, geelgroen, zwart
wangunstig, jaloersch; lividi--gel;oni.
teit, f. nw lat., de loodkleur, vaalheid;

kelaars van de londensche beurs (naar den
oprigter L 1 o y d); Lloyd's lijst, een nieuws
voor handel en scheepvaart in Londen.-blad
lobus, in., pl. lobi, nw lat. (v. h. gr. lo.
bos), Bot., lobben, zaadlobben; lobuli, pj.,
kleine zaadlobben; - lobelie, f. (fr. lobélie),
een talrijk plantengeslacht uit Z. Amerika,
tot de klokbloemen behoorende.
loca, locaal, locabel enz., z. ond. locus.

wangunst, nijd.
Livonése, m. d. i. Lijfgander : eene russ.
rekenmunt, = 96 kopeken.
Livornine, f. eene rekenmunt in Toscanen, = 8 real e n of omtrent 2 f;l. 30 et.;
eene zilvermunt aldaar, = 10 p a o l i of
ongeveer 2 g1. i 0 ct.
Livraison, f. fr. (spr. liwrézóng; v. li vrer, leveren), de levering, aflevering; livránt, de leveraar, leverancier.
livre, n. fr. (spr. liewr'; v. h. lat. liber),
het boek ; livre blanc (spr. --bláng), een
boek van wit, onbeschreven papier; 1. en
blanc (spr. ang bláng), een oningebonden
boek ; 1. de depense (spr. —depangs' ), een
boek van uitgaaf ; 1. de mise et de recette
(spr. --mien' e d' resétt') , een boek van
ontvang en uitgaaf; 1. rouge (spr. roezj'),
liet roode boek, het register der geheime
uitgaven van het fr. hof onder Lodewijk XV
en Lodewijk XVI; het zwart register; livret,
n. (spr. liwré), een boekje; de 13 kaarten

der pharaospelers.
Livre i f. fr. (spr. liewr'; v. h. lat. libra) ,
een pond, de oud-fr. livre, verdeeld in 16
onees,128 gros,9216 grains,-0,4395
ned. pond; als munt: in Engeland livre
sterling, afgekort L. st., een pond sterling,
z. sterling; in Frankrijk eene rekenmunt,
verdeeld in 20 sous , z. franc; livre tournois, z. tournois.
Livrée, f. fr., 1 iv erei (z. a.).
Livret, z. ond. livre.

lixiva, f. of lixivzurn, n. lat., het loog;
, f. de uitlooping ; sal lixivium,

lixivátie

loogzout.
Lize, Lijsje, vrouwenn., verk. en verkies.
van Elizabeth (z. a.).
Llama, z. lama.
Llano, ni., pl. llanos, sp. (spr. jdnos,
d. i. in 't alg. vlakten, v. h. lat. planos, a,
um, effen), ontzettend groote boomlooze
vlakten in Z. Amerika.
Lloyd's koffijhuis of Lloyd's, n. de ver
assurantie -ma--zamelptsdrch-n
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Loch , m. schotsch (vgl. het duitsche

1 a c h e en h. lat. laces), een meira loch,
m. ook metze, f. hoogd., eene brunswijksche munt voor drooge waren,
- h i m te
of 1,0465 ned. kop.
Lochien, pl. g. (lóchia en loc/teïa, van
lóchos, bevalling), Med., de kraamzuivering, kraamvloed, de zuivering der kraamvrouwen na de bevalling; loc iorrhagie, f.
de bovenm„ige kraamzuivering; ; lochioschésis, f. de onderdrukte kraanzuivering;
lochodochium, n. eene inrigting tot opneming van barende vrouwen, kraamhuis.
loei, z. ond. locus.
Locket, m. eng. (verklw. v. lock, slot),
een slootje, haakje, armband; ook z. v. a.

=

11

medaillon.
loco, locofix, locomobiel, z. ond.

'locus.
Loculamént, n. lat. (loculaméntum, v.
loculus, plaatsje, kastje, kistje), het vak,
de afdeeling, de kas, doos enz. ; loculátor,
m. nw lat., de opziener der huishouding.
locupletéren , lat. (locupletare, v. locuples, rijk), rijk maken, verrijken, ver
lorupletátie, f. nw lat., de ver -merdn;
vermeerdering.
-rijkng,
locus, m. de plaats, liet oord; locus apprehensiónis, Jur., de plaats der in hechtenis
neming of aanhouding; locus a quo, Mere.
de plaats van waar, de woonplaats des wis
locus ad quern, de plaats waar-seltrk;
plaats des betrokkenen ; locus-hen,d
classicus, m. eene modélplaats , hoofd
bewijsplaats in een boek ; 1. conimu--plats,
nis, eene gemeenplaats, een alledaagsch gezegde, eene vaak gebruikte uitdrukking; 1.
delicti, Jur., de plaats van de misdaad of liet
vergrijp; 1. fixus, vaste plaats, blijvende
woonplaats ; 1. judicii, de gerigtsplaats;
1. palmarius, de hoofdplaats; qui succédit in locur, succédit in jus, wie in eens
anders plaats kont, krijgt daardoor ook
diens rept ; -- pl. V. locus : loca, d. i. oor
streken, en loci, d. i. plaatsen uit ge--den,
schriften, uitdrukkingen (b.v. loci classci
loci communes enz.); - loco, in plaats, b.v
loco sigilli, of aflek. (L. 8 ) in plaats v. h.
zegel ; loco citáto of afgek. 1. c., ook 1. 1.
d. i. loco laudáto , ter aangehaalde plaats
(t. a. p.); in loco, op dezelfde plaats , ook
hier, alhier; ad hunt locum, op deze plaats;
locum tenens , m. een -plaatsbekleeder. ,
stadhouder ; -- lococéssie, f. nw lat., liet
plaatsmaken, wijken , aftreden; locofix,
plaatsvast, op eene standplaats bevestigd,
'

LOCUTIE.

LOGE.

aangewassen; locofixiteit, f. de onbeweeglijkheid , verbondenheid aan eene plaats;
locomobiel , voor plaatsverandering vatbaar ; locomobiliteit, F. beweeglijkheid ,
verplaatsbaarheid ; locomótie, f. de plaats verandering, voortbeweging ; locomotief,
plaatsveranderend , vrijbeweegbaar ; ook
plaatsverandering of beweging bewerkend,
van daar als subst.: locomotief, f. de stoom
beweging van rijtuigen en-machine,dto
wagens wordt aangewend, de stoomwagen,
-trekker; locomotiviteit, f. vrije beweeg

Lof, n. (zweedsch lop, angels. leep, ijsl.
laup, korf; oorspr. in 't alg. vat), in Koer -
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-barheid;loctné,f.pasbeklding, het stadhouderschap; — locaal (lat.
locális, e), plaatselijk ; met eene plaats en
hare gesteldheid overeenkomstig , er toe
hehoorende, daar aanwezig of gebruikelijk;
als subst. locaal, n. de begrensde ruimte,
I). V. zaal, gebouw, tuin en dergl. ; locális,
(stil. casus) of locatief, m. Gram. , de

plaatsnaamval ; locale kleur, Piet. , de
plaatskleur , eigenaardige en natuurlijke
kleur v. een voorwerp, waardoor het zich,
ten opzigte der plaats, die het in de schilderij beslaat, van alle andere voorwerpen
onderscheidt ; localiséren, op de behoor
plaats zetten ; zich in de gedachte-lijke
aan zekere plaats stellen ; localiteit , f. de
plaatselijkheid, plaatsgesteldheid, de ruimte ; -locarium, n. de huurprijs, het pachtgeld; locábel, nw lat., geschikt voor
eene plaats, niet strijdig met de natuur
eener plaats; locabilitelt, f. de geschiktheid voor eene plaats ; locata, pl., vakken,
hokjes voor geschriften, boeken enz.; locatarius of fr. locataire (spr. --ter'), de
huurder, pachter; locatie, f. (lat. locatlo),
de verhuring, verpachting; ook de rel;terlijke uitspraak, waarbij aan eiken sc h uldeischer in een concours zijne plaats in de
rij der schuldvorderingen wordt aangewezen ; locator, m. de verhuurder, verpachter ; locátum, n. liet verhuurde.
Locatie, f. lat. (locutïo, v. logui, spreken) , de uitdrukking, , spreekmanier ,
spreekwijze ; locutorium , n. nw lat., de
spreekkamer, spreekzaal in kloosters.
Lodewijk, hoofd. Ludwig (oudd. Hludwig, oudfrank. (Jhlod-wig ; v. hlud, chlod,
luid. beroemd, en wie, wig, oorlog), mansnaam : de in den krijg beroemde. held ,
dapper krijgsman ; nw lat. Ludovicus,
fr. Louis ; van daar Ludovica, Louiza.
vrouwennamen.
Loef, f. (hetzelfde als lucht, wind),
de windzijde v. h. schip: de loef hebben
liet voordeel v. den wind hebben ; loeven,
bij den wind. naar de windzijde toezeilen;
te loever, loefwaarts, aan de windzijde.
Loep, z. ond. loup.
Loeris, na. (v. li. veroud. 1 oer, fr. lourd,
lourdaud, een dommerik, botterik). een onnoozele, of die zich zoodanig houdt, een

ploert.

land en Lijfland eene graanmaat = 1 ton ;
ook een gewigt te iliga = 5 1 ij s pond.
Lofna of lofn , f. oudn. Myth., (19 godin der echtverbindtenissen, der verzocning van geliefden.
Log 1), n. (eng. log, d. i. in 't algem.
blok) een werktuig ter bepaling van de
snelheid of de vaart v. een schip, bestaande
doorgaans in een driehoekig, met lood bezwaard plankje aan eene lange lijn , de
loglijn, die door knoopen in gelijkmatigo
deden is verdeeld ; liet logboek, het boek
ter opteekening V. de met het log gemaakte
waarnemingen , scheepsjournaal ; loggen
(eng. log), het lol, uitwerpen om de vaart
van liet schip te meten.
Logt ), eene oude inhoudsmaat in Egypte
en Judea, = 0,438 ned. kan ; 24 log. deden
een' modius.
,

Logarithmus , m. , pl. logarithmi of
logarnthmen , gr. (lob- -aríthinos, v. logos,

woord; rede, grond, verhouding enz., en
arithm s, getal), Math., verhoudings- of
betrekkingsgetallen, de exponent of aanwijzer der raagt , tot welke het grondtal
van een stelsel moet verheven worden om
eenig ander getal voort te brengen ; kunst
(uitgevonden door den scliotschen-getaln
baron Napier of NNeper, en door Bri gs
naar het gewone talstelsel bewerkt), door
welke vermenigvuldigingen , deelingen,
magtsverheff ngen en worteltrekkingen op
Gene eenvoudige en zeer verkortende wijze
worden uitgevoerd : logarithmen- tafels ,
een boek, dat die kunstgetallen geregeld
opgeeft (de beste zijn die van C a l l et) ;
logarithmiek, f. de leer dier kunstgetal 4

len ; logarithmisch, tot die getallen behoorende hen betreffende; logarithmische
lijn, ook logistische lijn, de transcendente
kromme lijn, bij welke de ordinaten de logarithmen der abscissen zijn, of omgekeerd;
logarithmotecbnáe, f. de kunst om lofa
rithmentafels te maken.
Loge, f. fr. (spr. loo.zj' ; it. loggia ; mid.
lat. logia, logiur, waarsch. v. h. lat. locus,
locáre enz.), hut, cel, zaal ; in schouwburgen : eene afgeslotene en overdekte zitplaats , kijkvertrekje, schouwburgcel; bij
vrijmetselaars : de vergaderzaal, de werk
vergadering-zelve, de vrij^netse--plats,de
laars- bijeenkomst, elke afdeeling van het
groote vrijmetselaars-genootschap; ook de
benaming voor velerlei afsluitingen, b.v. de
cel der krankzinnigen in dolhuizen ; de
scheepskamer, kooi; het hok der wilde dieren in menageriën; ook .een klein landhuis;
logeren (fr. loger), wonen, huisvesten, h erbergen, te huis liggen ; iemand een verblijf
bij zich leven ; logé , in. logée, f. (spr.
lozjé), hij of zij, die iemand bezoekt en bij
hem huisvest; logeable (spr. lo jabl'), be-

LOGGER.

LONGLEVLTEIT.
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woonbaar, wel ter bewoning ingerigt ; logemént, Th woning, huizn g ; herberg, nachtverblijf voor reizigers ; Mi l ., verschansing,
bevestiging van een' door de belegerden veroverden post; ook de verschanste plaats;
lo is, n. (spr. lozjI), logies, logijs, de woning, huizing, de herberg, het nachtverblijf; op schepen het verblijf der matrozen.
Logger ,m. (v.h. eng. to lug, trekken, sle
pen), zeker soort v. snelzeilend vaartuig, inz.
voor de krijgsdienst; een platbodemd fr.

denwijsheid , woordkennis, grondig 9 kennis der woorden ; logotechne , f. de wetenschap der woorden en hunner juiste
beteekenis ; logotheet, m. een schrijver
( auteur), ook snelschrijver; de kanselier
aan het byzantijnsehe hof; de wetuitlegger.
Loi, f. Ir. (spr. lod ; uit het lat. lex ontstaan ; sp. ley), de wet, liet gebod, regt.
Loimiãter, ni. gr. (v. loimds, pest, smetziekte), een pestarts; loimographie, f. de
beschrijving eeuer pest of besmettelijke
ziekte; loimologie, f de leer van dc besmettelijke ziekten; loimopra, I. de pestkoortc.
Loke, Loki, ondn. Myth., de verpersoonlijking van het vuur in zijne verderfelijke
werking, een wezen, even schoon van voorkomen als snood van inborst; hij was onder
anderen de oorzaak van Bal de r's dood en
werd daarvoor van de goden zwaar gestraft.
In latere herinnering bleef zijn naam den
boozen geest in 't alg. beduiden en wordt
hij nog tegenwoordig in Noorwegen L a a k e
geheeten.
Lokiëc, m. poolsch (spr. lokIêts), gen.
Pl. lokei, eène poolsclie ei, = O,6l7ned. el.
Loligo, z. calmar.

vaartuig.
Lógos , m. gr., het woord, de rede; de
vertelling , overlevering; het verstand,
denkver rn ogen ; de oorzaak, grond; het
Woord in het N. T.; logiatros, ni. een geneesheer met den mond, zonder ondervinding, uit de l)O(kcfl ; logiek , logica, f. (gr.
logike), de denkleer, denkkunst, redeneer
kunst, de kunst de leer der gevolgtrekkingen ; de wetenschap der denkwetten of der
zuivere gedachte; ook dc wetenschap v. h.
verstand of v. h. kenvermogen in 't alg.;
logïcus, ni. een redeneerkundige ; logisch
( gr. logilcós), overeenkomstig met de redeneerkunde, daarop gegrond, redeneerkundig, oordeelkundig; logische analysis, reLollardisten of loihardisten, p1. 2 sedert
deneerkutistige ontleding, ontbinding van
de 1 4de eeuw de naam van verscheidene
eenen volzin in zijne logische bestanddee
len of in onderwerpen, voorwerpen en bepa- vrome genootschappen van leeken, die zich
lingen; logismus, m. (gr. logismós), eene inz. de verzorging der zieken' en de begrasluitrede des oordeels ; logist, m. (gr. log-is- ving der dooden ter taak stelden. Hunnen
Us), de rekenaar, inz. letterrekenaar, al- naam leidt men af van lollen , lullen,
d. i. zacht en dof zingen, omdat zij bij de
ge braIst; te Athenen een der 10 arnbtenaren, die aan de aftredende overheids- begrafenissen een treurig brommend gepersonen rekening over het geldbeheer af- zang lieten hooren; anderen willen, dat zij
namen ; logistca, f. de kennis van de be- zoo heeten naar hunnen stichter Lo 1 hard;
haiideling der getallen; logodedalïe , f. ook de spotnaam der aanhangers van
liet zoeken en gebruiken van schoonklin
Wicliffe in Engeland (lo llards).
Lombard, ei. Ir. (spr. longbaar; van de
kende woorden, de woordentooi ; logodeedalisL m. een schoonspreker, gebruiker van L o in b a r d e n , die het eerst zulke inrigtinfraaije woorden; logodiarrhea, f. de over
gen daarstelden en zich in het begin der
vloed van woorden Ni ijdloopigheid, waterig - 1 3de eeuw menigvuldig in Frankrijk vestigl eid der rede; logographen, pl.,schrijvers den; Bilderdjk echter wil het v. lompen,
lappen, afgeleid hebben), eene bank van
V. volksoverleveringen, benaming deroudste
gr. geschiedschrijvers; logographie , f. het leening, een pandhuis, gew. lommerd;
schrijven der overleveringen of sagen, lombardisehe school, de beroemde schilde oudste geschiedschrijving; logogrph, ders uit lombardjjc en Bologna van de
n. woordraadsel of raaclselwoord , letter- 1 6de tot de 1 8de eeuw, ook bolonesche
raadsel, een woord, dat door verzetting of school geheeten.
Lomberen of lomberspel, z. hombre.
door aflating van zijne letters andere woorden geeft, die bedektelijk omschreven worLoncier, m. Mar., eene soort van galei,
den; logolatrie, f. overdrevene vereering niet laag boord; ook lakens uit Languedoc
van het woord of van de rede; logologie, enz., die men inz. naar de Levant verzendt,
f. de leer van den 1 o go S of liet Woord in ]onderlaken.
Longa, f. M uz., de lange noot v. 4 gehet N. '.; logomachie, f. de woordentwist,
heele toonen, in de oude kerkmuzijk.
woordenstrijd; logómachos m. een woor
Longeeviteit, f. lat. (longuevitas), het
dentwister ,. woordenzifter; logornéter, m.
de l)etrekking- of verhoudingmeter; pro - lange leven de levenslengte, langlevendl)oltie-passer ; logosnetrie , f de leer der heid, Ilooge ouderdom, bejaardheid; longa
woordenmaat ; logophanie , Theol. dc nieni, nw lat. (v. longus, a. urn, lang, en
vleeschwording v. Ii. Woord; logophoor, animus. geest, gemoed), lankmoedig; lonm. eene spreekbuis door vaterpasIoopendc ganimiteit, f. de lankwoecligJicid; longe,
buizen in den grond; logosophie, f. voor-- f. Fr. (spr. lónqzj'; V. Ii. lat. fern. longa),
i

LONMCERE.

LOUVRE.

de leireep van den toom eens paards; lon-

kleur van het eekhorentje; ook Bene soort
van prachtige , groote papagaaijen op de
Molukken (maleisch nuri of licri, javaansch
nori; in het sp. is loro, port. louro, de benaming voor alle grootere papagaai- soorten;
het nederd. lorre schijnt er v. afkomstig).
Losange, m. fr. (spr. lozanzj'), Geom.,
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fr. (longer, spr. longzjeren), langs
een voorwerp heen gaan; longimánus, lat.,
langhandig ; longiinetrie, f. lat.-gr. , de
lengtemeting, een gedeelte der meetkunst;
longitüdo, f. lat., dC lengte, inz. de g e ograph i sche (z. a.) longitudinaal, nw
lat.. de lengte betreffend, in de lengtegéren,

rigting.

Lonicère , F. fr. (nw lat. lonicera; door
P 1 uni ier dus genoemd ter eere van den
natuuronderzoeker Adam L o n i e e r, Best.
1586) , geitenblad, hoe langer hoe liever,
een plantengeslacht van onderscheidene

soorten (vgl. caprifoliurn ).
Lood, n. een gewigt in Nederland, , ^ a
ned. pond, 10 wegtjes of gram mes , 1 d ec a g r a in m e; het oude amsterd. lood was
3 2 amst. pond of 1,5440 nieuwe boden.
Loop, in. (= Iof. z. a.), in Riga Gene korenmaat, = 4'i arst. last; kopen , m.
eerre oude korenmaat in Friesland, .— 3=^
last, op Texel = k last.
,

1

Looti, z. luti.

Lopf, m. eerre brunswijksche telmaat bij
het garen; een kooplopf = 900, een ^i erklopf —1000 haspeldraden.
Loquaciteit, F. lat. (lnquacitas, v. loquax, praatziek), de praatzucht, de snapachtigheid, het gesnap, gekat.
Lord, m. eng. (uit het angels. blaf-ord
ontstaan, v. hla f, verheven, en ord, oor
dus : van hooge afkomst) , in de-sprong,
toespraak Mylord (v. mij, mijn), heer, de
eeretitel van den hoogen adel in Engeland;
lordship, f. lordschap, titel van een' lord;
lord-lieutenant, m. titel des onderkonings
van Ierland; lord-mayor, m. (spr. —mejur), heer burgemeester, titel v. den eersten
burgemeester te Londen.
Lordósis, t. of lordóxna, n. gr. (v. lor-

het naar voren
gekromd zijn van de ruggegraat, de voor
gebogene houding des ligchaams;-warts
de uitpuiling van liet borstbeen.
Lourens (nw lat. Laurentius; v. laurus;
lauwer, of v. h. gr. laura, klooster ?), een
mansnaam.
lorgneren, fr. (lorgner, spr. lornj eren ),
belonken, begluren , bespieden ; inz. door
oogglazen kijken, ook lorgnettéren; lorgneur , m. (spr. lornj eur) , een bespieder,
beglnurder ; lorgnette, f. (spr. lornj ett' ),
een kleine verrekijker, tuurglas , zakkijkertje, handglaasje, tooneelkijker; lorgnon, n. (spr. lornjóng), een eenvoudig ver
dos, naar voren gekromd),

-grotlas,bie.
LorToa, F. lat., een borstharnas, pantser;
loricéren (lat. lorieáre) , bepantseren ;
Cliem. glazen met klei enz. omgeven, opdat zij bij het gebruik in liet vuur niet
springen; loricátie, f. zulk een bekleedsel.
Loris, tori, m. N. H., eene soort v. mak i
of luiaard op Ceylon, van de grootte en

de ruit, scheefhoekig vierkant, r h o m bus,
en losange (spr. ang—), ruitvormig.
loro, it. Mere. (eig. hun, hunne), uw,
uwe, b. v. conto -loro, uwe rekening.
Loterij, z. ond. lotto.

Lótie, f. lat. (lotto), de wassching. afwassching , afspoeling ; Chem. , het wasschen van ertsen , aarden, astb enz. , de
zuivering.

Lotium, n. lat., de pis.
Lotje, verkort. en verklw. v. Charlotte.
Lotto of lottospel, n. (v. h. it.

lotto,

oorspr. het lot, oudd. hloz), de nommer•of getalloterij. een zeer verderfelijk kansloterij, f. een kansspel, waarbij men-speI;
voor zekeren inleg een briefje, t o t e r ij br i e fj e, ontvangt, voorzien met een nommer. van welks uitkomen liet al of niet
trekken van eenen prijs afhangt.
Lotos of lotus, m. lotusboom, gr. (lótós), de laaf- of voedselboom, naam van
verscheidene booroen, die Bene voor tactisch
en vee voedzame en lavende vrucht dragen,
inz. eerre plant, die den Egyptenaren en
Indiërs heilig was, de egyptische waterlelie; steenklaver; lotophaag, m. lotusvruchteter, inz . aan de kusten van Afrika.
Louis, fr. (spr. toe-í), z. v. a. Lodewijk
(z. a.); louis plant, m. eig. 'vitte Lodewijk,

eene fr. zilvermunt onder Lodewijk XIII;
louis-d'or, afgek. Ld'or, een gouden Lo-

dewijk, de nieuwe = 9 gl. 62 ct., de dubbele na 1786 = 22 gl. 81 ct. ; de Ld'or
op Malta = 11 gl. 59 et., ook eerre hannoversche rekenmunt, ongeveer 9 gl. 30 ct.
Loup, m. fr. (spr. toe; v. h. lat. lupus),
de wolf; eene mom van zwart fluweel tot
bescherming v. h. gelaat bij strenge koude;
Loup-garou, m. (spr. gharóe), de weerwolf; loupe, loep, f. (eig. een wolfsgezwel,
buil;vgl. 1in pi a ond. lupus; ook een knoest,
uitwas aan boonren; voorts wegens de overeenkomst v. vorm) een handvergrootglas,
oogglas ; in de ijzerhutten : liet tot eenen
klomp verzamelde, ontkoolde en ineen geslagen ijzer, ook vos geheeten.
Loupiac, m. fr. (spr. loepiák), Mere.,
eene soort van witten Bordeaux -wijn.
Lourderie en lourdise, F. fr. (spr. loer—,
loerdiez' ; v. lourd , zwaar , plomp) , de
plompheid,onhandighei:d,een lompe streek.
Loure, f. (spr. loer'), een fransche dans
van ernstige en langzame beweging.
Louvre, f. fr. (spr. loever'; naar men wil
V. h. mid. lat. lapara, omdat het oorspr.
eene menagerie voor w o l v e n zou geweest;
zijn), het oude koninklijke paleis te Parijs.

Low, n. (= eng. law, wet) , een j ut
wetboek op het schiereiland Jut--,andsch
land.
Loxárthros, m. gr. (v. loxds, scheef),
Med., de scheefheid van een of meer leden;
een sclieeve; loxocósnus. n. een astronomiseli werktuig om de bewegingen der
aarde en de daaruit voortvloeijende ver
aanschouwelijk te maken; loxo--schijnel
drom e, f. of loxodronsische lijn, de lijn
van den schuinsehen loop of koers (v. een
schip), Bene kromme lijn, die al de meridianen des aardbols onder dezelfde scheeve
hoeken snijdt; vgl. orthodromie; loxodroznische tafel, naar welke men den koers
van zulk een schip kan berekenen; loxopha nisch, scheefklinkend, wanluidend.
loyaal, fr. (loyal; V. lol, wet). reg t.matig,
pligti natig, echt, on vervalscht ; regtschapen, braaf, getrouw, gehoorzaam, opregt,
rond en eerlijk; loyaliteit, fi en loyaute,
f. (spr. loajoté) , dc pligtmati ; beid , ge

-trouwheid,na horzmheid aan de wet, eerlijkheid, regtsehapenheid; loyalist, ni. een getrouwe; ook z. v. a.
royalist , inz. wie in den noord -anierik.
vrijheidsoorlog des konings -zaak getrouw
of een aanhanger des konings bleef.
Loyds, z. Lloyds.
Loyoliet, loyolíst, z. jesuit.

Lua, f. (v. lure, wasschen, reinigen),
de godin der reinigingen lij de Romeinen,
aan welke men den op de vijanden behaal den buit offerde. Men houdt haar voor oéne
met Diana of l'eniesis.
luat in core re (qui non /abet in aere),
lat. Jur., met het lijf boete hij (die niet met
geld kan betalen).
Luberne, f. 1V. HI., het wijfje v. den lui

-pard.
lubitum, z. libitum.
Lubricautïa, pl. lat. (v. labricáre, glib-

beril; maken, lubr "cus, a, urn, glad, glibberig), Med., smerig, glad, glibberig makende middelen; lubriciteit, f. nw lat., de
glibberigheid; grove zinnelijkheid, geilheid;
lubriek, geil, ontuchtig.
lubsch, v. Lu beck, b.v. marken lubsch.
Lucaria, f. lat. (v. locus, een gewijd

bosch). een feest bij de Romeinen, dat in
een heilig wond werd gevierd waarheen zij
de wijk genomen hadden na hunne neder laag door de Galliërs.
Lucarne, F. fr.(verwant met liet duitsche
1 u k e, luik, of met het lat. lux?), een
dakvenster, kapvenster. zoldervenster.
Lucas, mansn.:`de lichtende, lichtvolle,
beroemde; een der 4 evangelisten; lucasbrief, een blad papier met zekere formulie-

ren, als amulet des bijgeloofs.
lamp,
kaars; luces nasa olet , het riekt naar de
lamp , d. i. het is met zorg bewerkt; lucernaten , pl. , godsdienst - gezangen der
Lucérna, f. lat., een licht, Bene
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LUCTEREN.

LOW.

eerste christenen, die bij lamplicht verga

-

derden.
Lucerne, z. luzerne.
Luchtballon, z. ballon en aërostaat;
lucht- of atmosphmrische electriciteit
luchtbarometer, z. electriciteit.
Lucia, Lucianus; z. ond. Lucius.
lucide, lat. (lucidus, a, urn), helder,

klaar, lichtend, glanzend, stralend; lucida

intervalla, pl., z. interval; luciditeit, f.
nw .lat., de helderheid, doorzigtigheid.
Luciehout, n. eene witte, harde hout
wilden of druifkersenboom-sortvande
(ma h a l e b) in Frankrijk en Engeland, dat
tot kunstwerk wordt gebruikt.
Lucifer, m. lat., de lichtaanbrenger; de
morgenster, naam van Venus als planeet
(vgl. hesperus); ook de duivel of vorstdër
duisternis (ten gevolge eener allegorische
verklaring eener plaats van Jesaias, volgens
welke de met de morgenster vergeleken
koning van Babylon door den duivel wordt
verklaard); luciferianismus, n. de leer van
Lucifer, een' bisschop der Ode eeuw. die
allen omgang met ketters verbood; lucifers,
pl., eene soort van zwavelstokjes. die door
wrijving ontvlammen; lucifugen, pl. (lat.
lucifugi), lichtschuwen, zulken, die liet
daglicht niet verdragen kunnen; luciméter, n. lat.-gr., de lichtmeier, z. photometer; Luc na, f. lat., de lichtaanbrengster,
helpster, bijnaam van Diana of van Juno als
gunstige godheden bij het kinderbaren ;
lucinóctisch, Bot., des nachts zich openende en bij dag zich sluitende (bloemen).
Luciod®nten, pl. lat. -gr. (v. h. lat. lu
de snoek), versteende snoektanden. -czus,
Lucius en Lucia of Lucie, lat. (v. lux,
lucis, licht), plans- en vrouwenn.: de verlichte, bij zonnenopgang geborene; Luciá-

nus en Luciána, mans- en vrouwenn.; luciaansk.ruid , Bot. , wolvenlei , valkruid ,
bergweegbree, een nuttig artsenijgewas.
lucratief, z. ond. lucrum.
Lucretïa , f. lat. (v. lucrum , winst) ,
vrouwenn.: de minnende; inz. de naam der
kuische gemalin van den Romein Tarquinius Collatinus, die zich-zelve doorstak,
nadot zij door Sextus, den zoon van koning
'I'arquinius Superbus, was onteerd geworden; van daar eerie kuische, eioogst eerbare
vrouw; inz. eene preutsche schoune.
Lucrum, n. lat., winst, voordeel, woeker; lucrurn cessans, n. ophoudende of ontbrekende winst , onttrokken voordeel ,
winstverlies , inboeting der winst ; lescri
causa, gewinshalve, lucréren (lat. lucrári), verwerven, winnen, voordeel trekken,
p r o f i t e r en; lucratief met winst verbon-

den. winstbelovend, winstaanbrengend.
lucteren, lat. (luctári), kampen, worstelen; lector et ernaergo, ik worstel en kom
boven, ik ontworstel snij aan dc haren, liet
wapenomschrift op de zceuw"sche munten,
65
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LUCTUEUS.

LUPUS IN FABIJLA.

op sommige verbasterd in luctor et emen-

groote geest, heldere kop; lumen mundi, a.
licht der wereld, wereldverlichter, algemeen
luctueus, lat. (luetnôsus, a, urn , van
nuttig geleerde; lumière, f. fr. (spr. muluctus , m. rouw , droefheid) , klagelijk, njr'). licht; Pl' lumières, kennis, kundigtreurig, droevig.
heden; lumineus. lat. (lurninOsus, a u rn ),
lucubréren, lat. (lncubrãre). bij nacht lichtend, helder, blinkend, klaar, tliiidljk.
arbeiden; het lucubren, de nachtstudie
LumTe, 1'. it. (lurnIa of lotsIa) , eene
der geleerden; lucubrãtie, f. liet nacht- soort van kleine, zeer ligte, naar chinaaswerk, de naclitstudie bij lamp of kaars; ook appelen gelijkende citroenen.
het hij nacht bewerkte.
Lumps, p'. eng., geraffineerde suiker in
luculént, lat. (lucuie'ntus, a, um), lichtstukken, klompsuiker.
vol, beider, klaar, duidelijk, oogenschijn
Luna, f. lat., de maan; de maangodin, z.
lijk; luculéntie, 1'. de helderheid, duideDiana; Chem., de naam van het zilver; lu
lijkheid van den druk of der drukietters.
nalabium, n. lat.-gr., een maanshoogtcLuculliet, m. Min., stinkend marmer, meter; lunair of lunrisch, lat. (maan:,
een koolzurige kalksteen, nero antico.
e), de maan betreffende; ook zilver betreflucüllisch , weelderig, overdadig, naar fende of daartoe behoorende; lunarum, n.
de levenswijze van den schatrijken Romein nw lat.., een kunstig 'werktuig ter aanLuc uit us in de eerste eeuw voor Christus. schouwelijke voorstelling van den loop der
Luddieten, P1 in Engeland dezulken,
maan om de aarde; lunãtie of fr. lunaison
die door planmatige vernieling van het ma- ( spr. lunézóng), dc maanwisseling door hachine-wezen zich uit hunnen broodeloozen re verschillende phasen; lunatTcus, lat.,
toestand zochten te redden (tiaar hunnen of lunambulist, uw lat. m. een maanzieke,
eersten aanvoerder L ti cl d)*
nachtwandelaar; lunati'cus monlius, m. lat.,
ludi cirsénse' (v. ludus, spel), z. cirde maanziekte; lunatiek, maanziek; grillig,
sensische spelen, ond. circus; ludi gladia
eigenzinnig; lunambulismus, n . uw lat.,
toni , zwaardvechtersspelen in het oude de maanzucht, zucht om in den maneschijn
Rome; ludimagister, m. lat. (v. ludus, te wandelen ; lunétte, f. Fr. (eig. kleine
spel; school), een schoolmeester; ludus ii- maan, iets maanvormigs), het oogglas, de
terarius, m. cene leerschool; ludi scenici, bril; de rand, waarin liet glas v. een uurtoonceispelen.
\, erk gezet wordt; de ooglappen der paarludificéren , lat. (ludificãri) , foppen,
den; geweifvenster; Fort., brilschans, een
beet hebben, bespotten, voor den gek hou- klein vooruitliggend vestingwerk of twee
den, bij den neus leiden; 1udifictie, f. de kleine halve manen voor de grachtsehans
bespotting, fopperij.
( r a v e 1 ij n); lutiifôrm, nw lat., halvemaan
Ludolf, in. oudd. (LiutaiJ ontstaan uit vormig; lunisolair, uw lat., den maans- en
lint, volk, en wolf; vgl. Adolf, II tidoif), zonsomloop betreffende ; lunist , m. een
mansn. : de volkshel i, man des volks; lu
maangeloovige, die veel aan den invloed
getal, het merkwaardig getal,-aolfinscb der maan toeschrijft; luütila, F. lat. (eig.
dat de lengte des cirkelomtreks bij benadekleine maan), de witte vlek aan den wortel
ring uitdrukt, wanneer de middellijn = 1 der nagels.
wordt gesteld, zoo gehecten naar L u d o 1 f
Lunél, m. Mere., een fr. muskaatwijn,
v. Keulen. die het in l586 tot 35 deci- naar de gelijknamige stad in Languedoc.
malen berekende (z. ond. diameter).
Lunésisch marmer eene ital. witte
luës, f. lat., de pest; lues pecörum, de marmersoort.
veepest; 1. vener&s, dc vcnusziekte.
Lunette, lunisolair enz., z. ond luna.
lugubre, fr. (v. h. lat. lugübris), treuLuno, m. noord. Myth., de Vulcanus
rig, bedroefd, droevig, naar; lugubriteit, f. der Scandinaviërs.
de treurigheid enz.
luogo, it. (spr. ldglto, V. h. lat. locus,
LullIsmus, n. het stelsel v. d. vermaarplaats), Muz., op de regte plaats.
den alchimist Raymond L u 11 i us, dat eig.
Lupãnar of 1upanarum, a. lat., een
bestond in de kunst om over alles Ie spre
hoerhuis, kit, bordeel.
ken zonder iets goed te kennen, alsook om
Lupercailën, pl. lat. (lupercaila), het
van de geringste stoffen goud te maken; wolvenfeest , bij dc oude ltonieincn gelullistische kunst, kwakzalverij.
vierd ter cere van Pan of Lupércus (den
Lumachéllo, m. it. (spr. loe rn alèéllo; v.
beschutter tegen dc wolven).
lumaca = lat. umax, slak). Min., scheip
lupus in fabüla, lat. sprw., de wolf in
marmer met opaalgioed.
de fabel, d. i. als men van den wolf spreekt
lumbago, f. hit. (v. iambus, m. lende), is hij niet ver af, of als men van iemand
lendepiju, lendejicht; lumbaal, uw lat., de spreekt , komt hij dikwijls onverwacht;
lenden betreffende.
Lupa, f. uw lat. Med., het wolfsgezwel,
Lumbricus, m. lat., de aardworm, rebeurs- of zakgezwel; lupia junctünae, gegenworm; Med., de ingewandsworm.
wrichtszweer of -gezwel; luEà synoviãlis
lumen, n., pl. lumina, lat., een licht; articuli, de ledewaterzucht; lupilogie, F.
lor; luctãtor, m. een 'worstelaar.

-

LYCEUM.

LUSCITEIT.
lat.-gr., de leer der beursgezwellen; lupine,
f lat. (lupinus, m. en lupinum n.), eene
medicinale plant van de klasse der dia(I e l p h i a, met waaijervornii^;e bladeren, de
wolfsboon, vijs- of boksboon; lupinél. nw
lat., dc vleeschkleurige klaver; de onrijpe,
afgekookte en gerooste peulen dienen el
(Iers als toevoegsel tot de koll j.
Lusciteit, f. nw lat. (v. h. lat. luscus,
eenoogig ), Med., het scheefzien. dc scheef;

,

zigti fheid ; luscositeit , f. de kortzigtigheid.
Lusiáde, f. (port. los lusiados), naam
van het beroemde heldendicht des port.
dichters C a in o ë n s, bezingende de ontdek king van de Kaap door Vasco de Gama.
lusinguaiido, it. (spr. loezieu jhd nrlo ),
Muz. , vlcijend , liefkozend , schertsend ,
langzaam en slepend.
Lusitanïë, n. lat. (Lusitanïa, f.), Portugal; lusitánisch, portugeesch.
lusor,
e, lusórisch, lat., spelend, korts'

wijlend, beuzelend.
Luster, lustraalwater, z. ond. lustréren.

Lastre, m. fr. (spe. luustr'), glans, licht
roem, pracht, praal, heerlijkheid,-glans;
1 ti i s ter; kristallen armkroon., kroonkan delaar; lustríne, f. Mere. , eerre glanzige
zijden stof.
lustréren, lat. (lustrare), zuiveren, wijden ; monsteren , doorzien , beschouwen;
verlichten , helder maken , glans geven;
lustraal-water , wijwater ; lustratie , f.
plegtige zuivering hij de Ouden door besproeijingen, optogten en zoenoffers, reiniging, heiliging, wijding; lustrum, n., pl .
lustra, een tijd van 5 jaren, zoo geheeten
naar het i rooie reinigingsfeest, dat de ce ns o rs hij hun aftreden om de 5 jaren aan
liet volk gaven.
lusus ingenzi, n. lat., een vernuftsspel,
denkspel; 1. naturae, een natuurspel, eene
speling der natuur.
Lutátie, z. ond. lutum.
luteren, z. ond_ lutum.

Lutetia (fr. Lutéce) drehtee l. naam
van Parijs.
Luther, o^idd . (C h l o t a r, Lothar; v. h.
frank. chlod. oudd. Mud. luid, beroemd),
mansn.: de wijd en zijd beroemde; lutheránen , lutherschen, pl., aanhangers en
belijders der leer van Dr. Maarten L u t h e r;
lutheran sinus, n. liet lutherdom, de lu
geloofsleer; lutherocalviníst m.-thersc
de luthers€rezinde calvinist.
Luti of (naar eng. schrijfwijze) Looti,
m. (arab. lut/ti, eig. iemand van L o t h's
,

;

volk, een sodomiet'?), een Perzische potsen
goochelaar.
-maker,
lutrocephálisch, gr.-lat. (v. h. lat. lutru,
een otter, en het gr. kephalé, hoofd); met
den kop van eenen otter.
Lutrophilos, ni. gr. (v. lcttrón bad) , een
,
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badheininnaar , vriend van badplaatsen ;:
lutrophoor, m. de baddrager, een knaap,
die badwater draagt.
Lutum, n. lat., slijk, modder; klee=fdeeg ,.

kleefstof, tras. cement, lijm enz.; lutulénf
(lat. lutuléntus, a, um), slijkerig, smerig,
onzuiver, troebel; lutátie, f. nw lay. Chem.,
de digtstrijking van een vat met kleefdee€,r
leem enz.
luxéren, Iat. (luxére), Ch ir., verrekken;
luxatie., f. de verrekking, verstuiking, de
verplaatsing vary een been uit zijne kom.
Luxus, in. lat. (eig. de geile vruchtbaar lucid der plansten ervz.; geilheid, moedwil,
dartelheid), fr. luxe (sper. leuks'), de weel
overdaad, verk^%isting; inz. de pracht--de,
liefde, pracht, praal; elke onnoodige uitg aaf, overvloed; luxurieus (lat. lccxuriósus,
a, rum), weelderig, overvloedig, verkwistend, zwelgend, prachtig, weidsch; ook ontuchtig, geil; luxuriéren of luxuréren (lat.
lu .xuridre ), Bot., weelderig, geil wassen of
uitschieten; met sieraad overladen zijn.
;

Luzerne , lucerne , f. Bot,, een gewas
met klavervorinige bladeren , eenti soort v.
klaverhooi, spurrie. tot veevoeder inz. in
z. Frankrijk en Italië, waar het 4 a 5 maal
's jaars kan gemaaid worden.
Ly, z. li.
Lyaeus, m. gr. (LJáios, v. lyeiii, los maken), Myth., de zorgverdrijver, een bijnaam
van Bacchus.
Lyang, z. tail.
Lycseon, m. een fabelachtig koning van
Ar cadië, dien Jupiter in eenen wolf (gr.
lykos) veranderde, omdat hij de in zijn
land komende vreemdelingen liet vermoorden of opofferen en zoo het refit der gastvrijheid schond ; lycánche of lycámchis
f. Med. , de watervrees ; lycani hroop ,
m. een weerwolf ; lycanthropàe , i; de
krankzinnigheid, waarbij de lijder waant
in eenen w olf v eranderd te zijn; lycodón ten, pl., eig. wolfstandem z. v. a. bufonieten; lycogãla, I. Bot., dc wolfsmelk; lycographie, f. de natuurlijke geschiedenis an
den n oIf ; lycopodiunz , n. wolfsklaauw,
gordelkr uid, sla»r;eenrnos, eene mossoort;
van daar seinen lycojpodii, poeder v. wolfs=
klaauw, ook heksenmeel gehseeten; Tycopodiolithen, pl., boomachtige versteeningen; lycophtbálmos, m. een steen van liet
onyxgeslacht, die naar een wolvenoog gelijkt; lycorhexie, f. Mcd.. de wolfshonger.
Lycéum, n., pl. lyoéa of lycëën (gr.
lykeion ), naam van liet gymnasium of .de
openbare worstelplaats te Athenen, in welks

overdekte gangen Aristoteles onderwees
( naar den daarbij staanden tempel v. A p o I.
10 Ly keios, d. i. Apollo den wolvendooeter , zoo €;ehectcn ); later de middelbare
scholen in Frankr ijk; elders, gelijk in Bei
soort van boo jeschool, waar-jern,
slechts ecne':tlleologische en philosophische
:
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LYCHNIS.

afdeeling is; in 't alg. eene geleerde school
(gymnasium).
Lychnis, f. gr.

(lychnís), Bot., de vuurbloem, koekoeksbloem, liet vrouwenroosje,
vliegennet, tot de klasse der d e e a n d r i a
behoorende.
Lychnomantïe, f. gr. (v. l)clinos, m.
kaars, lamp), de waarzeggerij uit lampen.
Lycium, n. gr. (lykion, naar het landschap Lycië in Klein- Azië), een doornachtige boom, inz. geschikt tot priëelen, de
barbarisse-boom, boks- of wolfsdoorn.

voelvol ; een lyrisch gedicht , een lier dicht, zulk een dichtstuk, waarin de dichter regtstreeks zijn eigen gevoel voordraagt,
de dichterlijke uitstorting des inwendiger
gevoels, oudtijds bij de lier gezongen en
daarnaar benoemd, een zanggedicht; lyrische poëzij, f. die dichtsoort, welker inhoud de gewaarwordingen en hartstogtelijke gemoedstoestanden van den dichter
uitdrukt , en waartoe de ll y m n e, o d e,
dithyrambe, cantate enz. behooren;
lyrisch dichter, leerdichter, gevoeldich-

Lycodonten, lycogala enz., z. ond. Lycaeon.

ter; lyrist, m. de lierbespeler, luitbespeIer; lyródisch , liervormig.

gr. (lygmós, v. l ydzein,

Lys d:'or , lys d'argent, z. Ijs.
Lysimachie, f. gr. (lysimachía), Bot.,

Lygmus, m.

snikken). Med., de hik.
Lima, n. gr., onreinheid, vuiligheid.
Lympha, f. lat. (i, h. gr. nymphé, vrouwelijke geniën, die in rivieren en vloeden
wonen, bij dichters ook het water zelf),
Anat., bloedwater, waterige stof in h. bloed;
lympha -vaten , bloedwatervaten, inzuiginr saderen, veel fijner en teerder dan de
bloedaderen ; lymphangeitis, f. gr., ontsteking der lymphavaten ; lymphatologie
f. de leer van de lymphavaten ; lympheurisma, n. Med., ziekelijke of tegennatuur
lijke verwijding der watervaatjes; lymphochezáe, f. de waterachtige buikloop ; lymphóncus, m. de opzwelling van een lvrnphavat; lymphorrhma; f. de ontlasting
V. de lympha of h. bloedwater ; lymphóse,
f. de vorming der lympha in de lymphavaten ; lymphotomie, f. de kunstmatige
opening van een lymphavat.

lynceus, z. ond. lynx.
lyngodische koorts , gr., eene koorts,

welker voornaam toeval de hik is.
Lynx, m. gr., N. H., de losch, lucht, een
dier v. h. kattengeslacht, in de noord. landen des aardbols te huis behoorende, met
Bene donkergevlekte huid, lange ooren en
zeer scherpzigtige oogen, omtrent 8 palm
lang; ook de hik (vgl. lygmus); lynxoogen,
zeer scherpziende oogen ; lynceus, m. (gr.
Lynkeus, naam van een' der Argonauten),
een scherpzigtige, een mensch met een
bijzonder goed Bezigt ; lyncuur, m. (gr.
lyncurion, n.). de loschsteen, naam v. ver
geelachtige steencm, b. v. van-scheidn
den hyacinth, barnsteen enz.
Lypothymáe, f. gr. (v. l ypé, droefenis),
droefgeestigheid , zwaarmoedigheid.
Lyra , f. gr., de lier der Ouden welker
uitvinding men aan Hermes of den egyptischen Mercurius toeschrijft , het oudste
snaren - speeltuig bij de Egyptenaren, Grieken enz., een zinnebeeld der dichtkunst;
ook een noordel. gesternte of sterrebeeld
tusschen Hercules en de Zwaan ; lyrisch
(gr. lyrikós), tot de lier behoorende , voor
liet spel daarop gemaakt of geschikt; wat
met de lier begeleid of gespeeld en gezongen kan worden, zingbaar, zangerig, ge-

de wederik, een plantengeslacht van onderscheidene soorten.
Lysis, f. gr. (v. lfein, los maken), gr.

Myth., de 4de der furiën of eumeniden,
volgens sommigen ; Med., de oplossing of
allengsche scheiding eener ziekte; lysisch,
door chemische oplossing gevormd.
Lyssa of lytta, f. gr. Med., woede, ra
hondsdolheid; lyssee, pl., de ver -zernij;
onder de tong van-mendolhisbar
dolle dieren ; lyssodëgma , n. en lyssodègmus, m. de beet van een' dollen hond;
lyssodëctus, m. die door een' dollen hond
gebeten is ; lyssodëxis, f. het bijten van
een' dollen hond.
Lyteria, pl. gr. (v. lyein, los maken),
Med. , voorteekens eener gelukkige wending hij gevaarlijke ziekten.
Lythrum , n. gr. Bot., het bloedkruid,
partijke, een plantengeslacht der d e c and ei a.
Lytrum, n. gr. (lytron, v. lfein, lossen), het losgeld, rantsoen voor de bevrijding van eenes slaaf of lijfeigene.
Lytta, Z. lyssa.

M. verkorting van Majesteit ; MM. =
Majesteiten; M. of in., verk. v. misce of
snisceatur ; M' = Mac ; M. of Mag. = magister; 1V1 of man. of mi. op recepten.
manipulus; m. of mast. -= masculinum ;
m. C. = mio conto; M. D. = medicinae
doctor; sn. d. = misceatur, detur; m. d. s.
= misce, da, signa; m. f. plv. _ snisce,
fiat pelvis; Mgr. = Monseigneur, z. ond.

Monsieur ; M me ._Madame ; M"
Mademoiselle ; m. m. of mut. mut. = mutatis snutandis, z. ond. muteren ; m. ni. p.
= manu mea propria ; lU. o. P. = member
of parliament; m, pp. = inanu propria;

Mr. = Monsieur, l%lijnheer ; M. = Mes
-sieur,z.ondMsieur; cpt.of
M. S. = manuscript ; N. s. c. ,= mandCóturn sine claiisula.

Via, f. gr. Myth., de gezellin van Rhea,

MAAI C1lKEL.

MACHICGTEli.FN.

aan wien Jupiter de opvoeding van Raechus toevertrouwde ; bij de Lydiërs ILheazelve, aan wie zij eenen stier (taurus)
offerden, hetwelk den naam aan de stad
Mastaurus gaf; bij de japansche sint o ï s t e n: de vos, in welk dier zij rr,eenen,
dat de booze geest is gevaren.
Maancirkel , z. maancyclus ond. cyclus.
Maanim , minageghinim

, m. hebr.,

zeker muzijkinstrument bij de Hebreërs,
dat bespeeld «werd door het te schudden
of te slaan.
Maarschalk, m. (oudd. mar- scale, van
mar [van waar m e rri e], paard, en scale.
schalk, knecht, dienaar; mid. lat. marescalcus, fr. inarechal), weleer een stal bediende, stalmeester; dan de oppertoeziener over den hof- en krijgsstaat van
Benen vorst ; van daar thans de stafdrager,
opziener en aanvoerder bij openbare plegtigheden, inz. een vorstelijke hofmeester,
ook hofmaarschalk, een adellijk hofbediende, de opziener over de inwendige hofhuishouding en de hofbedienden ; maarschalkstafel , aan vorstenhoven de tafel
naast den vorstelijken disch voor hen, die
aan de laatste geen plaats mogen nemen;
veldmaarschalk, de opperveldheer.
Maart, m. (lat. Martius, als toegewijd
aan Mars), de 3de maand des jaars, lentemaand ; de eerste onder Rome's eersten
koning Romulus , en hij de Franschen tot
1564 ; maartveld , z. marsveld.
Maartensmannen, weleer de benaming

van de burgers der stad Utrecht, naar haren patroon St. Maarten.
Maat .:f (mast, n. hoogd. ), eene inlioudsmaat in Uuitschland en vroeger in
nederland van zeer uiteenloopende grootte;
maatje, n. eene ned. inhoudsm. = r'. kop
of kan, decilitre.
Mabby , m. eng., aardappelwijn.
Mabul, mahboud, m. eene goude rekenmunt in Egypte, omtrent = 2 gl. 20ct.
Maby, m. een gegiste drank op de Antilles.
Mac, m. gaelisch en ersisch : de zoon;
afgekort M' vóór schotsche namen , b. v.
M' Pherson , Pherson's zoon.
Macaber , fr. danse macabre (spr.

doodendans ; oorspr.
benaming der kerkelijke maskeraden in
Engeland en Frankrijk.
Macáco of makako, m. (port. in 't alg.
voor aap), de meerkat, een gestaarte aap
op de kust van Guinea, Angola enz.
macadamiseren, eenen straatweg leggen a la Mac Adam, d.i. hem griet steen puin of klein gestooten granietkiezel of
kalksteen bedekken, volgens de bestratingswijs van den amerikaan 1W ac-Adam.
Macao, ni. de langstaartige brazil. papagaai.
ddngs' makábr') ,
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Macarios of Macarius. m., Macaria,

f. gr. mans- en vrouwenn., de gelukzalige.
Macarone, f., z. makrone ; macaroni
of it. 1. maccaróni of maccheróni (spr.
makke —; v. macca, meel. gruis). pl., lange

taaije meelreepen of deegdraden op eerie
bijzondere wijze toebereid, Gene geliefde
volksspijs inz. in Italië; maccaróne of
maccher ®ne , m. een plomp mensch, lummel ; een grappenmaker, hansworst (eng.
macaroon), voorm. spotnaam der uit Italië
terug gekeerde reizigers, die het inlandsche
gering achtten en vooral de m a c c a r o n i
prezen ; later in 't alg. voor pronker, windbuil ; macaronische verzen, eene koddige
vers-504wt, waarbij men de woorden van de
eene taal naar de regels van eene andere,
inz. de latijnsche, vervoegt en verbuigt,
b. v. non ommnes sant koh:ki, qui Zougos
drayére miessos, 't zijn al geen koks, die

lange messen dragen ; in zulke verzen
schreef een Italiaan, Folengi, liet eerst een
lofdicht op de m a c c h e r o n i; van daar
de naam.
Macchiavellismus,

n. de leer,. de staat-

kunde, de grondstellingen van Ma c c h i av e 11 i (spr. mialckiawélli), een' beroemd'
geleerde te Florence, gest. 1527, wien
(v. s. ten onregte) te laste wordt gelegd,
dat hij in zijne verhandeling ii Principe geleerd heeft, hoe de vorstelijke
willekeur door gewelddadigheden en slinksche wegen de oppermagt moet staande
houden en bevestigen, zonder daarbij liet
belang des volks te raadplegen ; van daar:
sluwe, arglistige staatkunde, afschuwelijke
politiek; macchiavellist, in. een aanhanger of vriend van de grondstellingen, die
M a e e h i a v e l l i zou geleeraard hebben ;
macchiavéllisch, listig staatkundig, sluw
politiek.
maceréren, lat. (maceráre), laten weeken, doortrekken, uitweeken, b. v. b e e nderen maccreren, d. i. den zamenhang hunner zachtere deelen door water
verstoren of scheiden, inz. tot anatomische
oogmerken ; oneigentlijk zich afmatten ,
lam werken, kwellen, kastijden; macerá-

tie, f de weeking, uitweeking, inbijting;
afmatting, uitmergeling, kastijding, lig-

chaamskwelling.
Machrerion ,

m, en machmris , f. gr.

(v. muchaira, mes), een wondheelers mes.
Macháon,

m. gr. i 11th., een zoon van

1F s c u 1 a p i u s, een bekwaam geneesheer,

die de belegering van 'Troje bijwoonde ;
oneig;. iemand, die gaarne houwt, kerft,
steekt, een voorvechter; ook een derschoonste en grootste vlinders van Europa.
rnaché, fr. (spr. masjé), gekaauwd, doorweekt.
machicotéren , fr. '(spr. masj — ; van
machicot, een kerkzanger, koordienaar,

zoo geheeten , wil men, naar een' parij-

iëRClJ!N E.

MAI EILA.

schen canonicus M'l a c h é c o), een gezang
opsieren, niet versieringen voordragen ;
inaehicotage , f. (spr. --tdazj'), de ver
-sierngvaht
kerkgezang.
Machine, f. fr. van het lat. machina, gr. nntec/tané), een kunstwerktuig
ter voorthrcnging of verligting van beweging een kunsttoestel, drjf s erk ; oneig.
kunstgreep, list ; Deus ex machina , zie
Deus; machinaal, als adverb. machinaalement, f. (spr. masjinaal'mdng) , werk
niet kunstwerktuigen verrigt of-tuigeljk,
vervaardigd; onnadenkend, volgens sleur,
machinist M. een maker van kunstwerk.
tuigen, machinesmaker; de toeziener, bestuurcler van de machine; machinéren,
lat. (machinári), kunstig iets kwaads bedenken, op touw zetten, voorhebben, het
sluw op iets laakbaars toeleggen, iets
kwaads brouwen, kuiperijen maken ; machinerte, f. fr., de inrigting van kunstwerk
werking, ineenvatting hunner-tuigen,d
deden; ook z. v. a. machinatie, f. lat.. de
listige aanslag, het kwaadbrouwen, de arglistigheid, kuiperij, een weefsel van sluw
berekende plannen ; raachineur, machinateur, m. fr. , de bewerker, verzinner,
smeder van iets kwaads.
Machlosyne, f. gr. (v. machlós, geil),
z. v. a. nymphomanie ; machlótes , f.
geilheid, inz. vrouwelijke.

langhandige ; maerocósmus, n. de grootti
wereld, het gansche wereldgebouw; vgl.
mi c r o c o s m u s; macrocosmologie, f. dc
leer van het geheele wereldstelsel; macrologie, f. een wijdloopig gesnap, woordenkraam , wijdloopigheid ; macronosie , f.
eene langdurige ziekte; macrophthálmus , m. een grootoog, grootoogige ; maeropnoia, f. de langademigheid, liet langzame en diepe ademhalen; macropóden,
pl. N. H., knaagdieren, met lange achter
; macroptrra , pl. , insecten met-poten
zeer lange vleugels, langvleugeligen; macroptérisch, met lange vleugels; macrosci pl. Geogr., langschaduwigen ; macrostichon, n. een gedicht met lange regels;
macrostichisch, langregelig; macrura, pl.,
langstaartige vogels, zulke, wier staart
hunne pooten in lengte overtreft.
mactel lat., braaf, goed ! moed gehouden!
macula, f. lat., de vlek, klad, schandvlek, eerbezoedeling; eene smet, een kwade
naam ; levis notae macula. Jur., vlek eener
ligte eerkrenking of beschimping, een (in
vergelijking met de infamia geringe) vlek,
die op iemands eer kleeft ; maculae, pl.
vlekken; m. cornéae, vlekken op het hoorn
oog ; gin. hepat cae, levervlek -vli-es.ht
ken ; m. margaritacéae, parelvlekken in
het oog; m. inatérnae, moedervlekken;
m. ventereae, vlekken van venuskwalen ;
maculéren (lat. maculáre) , bevlekken,
bekladden, bezoedelen , besmetten ; maculatuur, f. (mid. lat. maculatura), bezoedeld of bedrukt papier, misdruk.
Madame, f. fr., verkort Mme, Mevrouw,
de titel der toespraak en eerenaam voor gehuwde vrouwen (vgl. dame); in Frankrijk
weleer de oudste dochter des konings; Mademoiselle, f., verk. M" 'spr. mad'moa
zéll'), Mejufvrouw, mejuffer (vgl. demoiselle); in Nederland ook de titel van onder
schoolhoudsters, gem.-svijzern,fach
m a m in e z é 1; in Frankrijk de oudste doch ter van den broeder des konings.
Madan of madam, n. lnd., eene hindoestansche kapel ; herberg en rustplaats
voor reizigers.
Madarósis of madésis, f. gr. (v. maden,
vervloeijen, zich oplossen; uitvallen van liet
haar; madarós, kaal), Med., liet uitvallen
der haren, inz. der oogharen of wimpers en
der wenkbraauwen.
Madefáctie, f. uw lat. (v. h. lat. madefacére. bevochtigen, madére, nat zijn), de
l)evochtiging, natmaking.
Madéra, sp. of madeira, Port., een voortreffelijke wijnvan liet eiland v. denzelfden
naare; de.beste soorten zijn de mal v a z i ë r
en de d r ij -in a d e r a, d. i. drooge madera,
zoo geheeten, omdat hij uit de allerrijpste.
reeds eeni ;zins gedroogde druiven vóór de
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Macho, m. sp. (spr. mtdtsjo) of quintal

macho, een gewigt van 150 sp. ponden.
Machol of maehul, m. eene soort van
lier der Hebrwërs.
Machréma, f. een turksche vrouwen
-sluijer.
Macigno , m. it. (spr. matsjienjo) ,
kalkhoudende graniet , die tot bouwen
wordt gebruikt.
Macis , m. fr. (spr. masí; it. mace, lat.
macis, eene ons onbekende kruiderij), het
netvormig weefsel aan de harde schaal van
de muskaatnoot, foelie, muskaatbloesem.
Mackaribu, m. de beste soort van c an a s t e r' of knastertabak.
Mackintosh, ni. eng. (spr. mékkintosj ),
eene waterdigte stof en een daarvan gemaakte regenmantel of over jas, naar den
naam des uitvinders zoo geheeten.
Macon, ni'. fr. (spr. massóng), een metselaar, vrijmetselaar; ook een zeer geachte
Bourgogne -wijn ; maconnerze, f. de metselarij of vrijmetselarij.
Macrobiërs , pl. gr. (v. makrós, land,
groot), langlevenden, een fabelachtig volk
bij de oude gr. schrijvers; macrobiótes, f.
het langdurig; leven ; macrobiotiek, f. dc
kunst om liet leven te verlengen, de oudwordingskunst ; in 't alg. gezondheidsleer;
macrobius, macrobiotisch, langlevend;
de levensverlenging betreffende; macrocephálus, m. een groothoofd, dikkop; macrocheir of macroch r, m. langhand. een

-

persing druipt; madera-suiker, eene íi j ne
suikersoort, die men op Madera bereidt.
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n. gr. (rnadistérion), eerre

maëstóso, it. Muz., in aj e s t u e u s, plegLig, verheven, met waardigheid.

Madonna, f. it. (vgl. donna ond. don),

Maëstro, m. it. (v. h. lat. nabister, za.),
meester, leermeester, inz. muzijkmeest er
heer, gebieder, patroon; maëstro di ballo,
de dansmeester; in. di bóttéga, de koop
principaal ; maëstro di capélla ,-her,

Madisterium,

haartang.

eig. mijne vrouw! onze Lieve Vrouw, de
heilige maai,d (Maria), een Maria- beeld;
madonna di Reggio (spr. ---redzjio). eene
ital. rekenmunt. ongeveer 2 gl.; madonnin e, f. eerre zilvermunt te Genua, bijna
40 ct.
Madras, n. (naar de stad Madras op de
kust van Koromandel in 0. Indië) , eerre
stof uit zijde en katoen, een hals- of zak
-doekvanmrs.
Madrenague . f. fr. (spr. -náaglt') ,
eerie stof uit katoen en palmdraden.
Madrepóre, f. fr. (v. madrré, gespikkeld,
gevlekt), de sterkoraal, zeester, eene soort
van polypen of plantdieren; madreporiet.
m. een versteende madrepore.
Madrid, m. eerre goudmunt, in Spanje
geslagen voor den keizer van Marocco, =
10 piasters of ongeveer 242 gl.
Madrigál, n. (it. madrigale, madriale;
V. mandra, mandria, kudde; mandril le,
herder; v.a. van de Ma r t e ga u x. een bergvolk in Provence), eig. herdersdicht, eene
soort van klein lyrisch, zinrijk gedicht,
meestal op de liefde betrekking hebbende,
van 4 tot 16 regels lang; ook. eene soort van
muzikale compositie, die zeer gezocht was
in Italië gedurende de I Ede eeuw ; madrigalétto, it. m. een kort madrigal; madrigal6ne, m. een lang madrigal.
Madrure, f. fr. (v. madré, gevlekt enz.),
de aderen in het hout.
-

mmándrisch, gr., gekromd, geslingerd,
kronkelend, zich slangsgewijs draaijend, gelijk de wegens zijne buitengemeene krom
vermaarde stroom M a n d er (gr.-minge
Maiandros:), nu Mei n der, in Klein -Azië;
ma andraeten, pl., eene soort v. steenachtige. gedraaide polypen, hersenkoralen.
Maecénas, m. een voorstander en beschermer der geleerden, een kunstenaar,
gelijk de Romein M c é n a s , de minister
en gunsteling van keizer Augustus , begunsti ger van Horatius, Virgilius enz.
Mweia, mania en mmeutiek, f. gr. (v.
maieuein, ontbinden), de geboortetulp,
verloskunde ; maeeusis , f. de verlossing;
meeeutisch, verloskundig.
Meenáde, f. gr. (mainds, pl. mainddes,
V. maínestliai, razen), eene priesteres van
Bacchus, razende bacchantin, z. Bacchus;
een dol, razend wijf.
meenalische verzen, eene andere benanaming voor e c l o g e n, i d y l l e n, herders.
zangen, naar den berg M a n a 1 u s in Ar-

cadië.

Meeonides, m. (gr. Maionidés), een bijnaam v. homerus, naar Maeonië (Maionia),
een landschap in Lydië, voor zijn vaderland
gehouden; maeoniden, pl., Bene benaming
der muzen.

z. V. a. kapélmeester (z. a.) ; maëstrále,
ni. it. (ook maëstro genoemd ; fr. en Si).

maëstral = lat. magistralis; dus eig. de
heerschende, geweldige wind), de noord
-westindopMlaschez.
ma foi, fr. (spr. foá), op mijne eer,
waarachtig, voorwaar!
Magade, f. gr. (magádis), de oud-gr.
harp met 20 snaren; de anakreonslier; ook
eene soort van fluit.
Magalése , f. Min. 9 een zinkhoudend
ijzererts.
Magazijn, n. (fr. magasin, sp. almnacen,
uit het arab. mach.zen, schuur, voorraadshuis, v. h. voorvoegsel ma. dat de plaats
eener zaak aanduidt, en chazana, in eene
voorraadskamcr enz. verzamelen en daarin
bewaren), een voorraadshuis, - schuur, -kamee, -zolder, - kelder, een pakhuis; eene
groote verzameling, die men van allerlei
dingen heeft gemaakt, groote menigte van
dingen; ook de bak voor p achter of onder de
rijtuigen tot berging van valiezen enz.
koetsbak, oneig. zekere periodieke schriften over letterkunde en wetenschappen,
een tijdschrift voor een bepaald vak; magasimage, f. fr. (magliazináazj'), Mere , de
tijd, dien de koopwaren in het magazijn
blijven; pakhuishuur, leggeld, bergloon.
Magdaléna, syrische vrouwenra. -(v. h.
hebr. gadal, groot en hoog zijn) : de ver hoogde, verhevene.
Magdalia, F. gr., eig. broodkruim; Med.,
verschillende bereidingen in de gedaante
van rolletjes, balletjes of pillen, koekjes enz.
Magdelonnettes of madelonnettes, pl.

fr., eene soort van geestelijke zusters; ook
het verbeterhuis voor ligtekooijen te Parijs.
Maggio ,

ni. it. (spr. mádzjio), eene

graan- en zoutmaat te Livorno, = 2 r u b b i
of 42 ned. ponden.
Maggiolata, f. it. (spr.

madzjiolc ta v.

maggio = lat. majus, mei), cuff. een gedicht:

op de mei, lentezang, een minnelied, minnezang der verliefden onder de vensters derbeminde, in Italië.
Maggiordómo, m. it. (spr. madzjior-*
V. h. lat. major domus, z. a.), een opper -

hofineester, hofmaarschalk, opper -huisilofmeester aan het pauselijke hof.
maggiore, it. (spr. madzjióre), in een
muzijkstuk de aanwijzing om weder tot den
grondtoon over te gaan.
Magi of magiërs en magen, pl. v. magus al. lat. (ge. mdgos, pl maggi; arab.
madjus), eig..oud-perz. vuuraanbidders,
inz. hunne priesters, die sterrekundigen
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en droomuitleggers waren; in 't alg. oostersche geleerden, wijzen, natuurkenners
enz., welke het bedrog en bijgeloof later
tot toovenaars , zwartekunstenaars enz.
deed ontaarden ; magie , f. tooverkunst,
tooverij, geheime wetenschap, zwartekunst,
vgl. theurgie ; magicus , m. toovenaar,,
zwartekunstenaar, duivelskunstenaar; magisch, tooverkunstig, tooverachtig, betooverend ; magische lantaarn , z. laterna
mag ica ; magiphonia, f. een der grootste
perz. feesten ter gedachtenis v. den moord
der magiërs en dien van den valschen
Srnerdis door 7 perzische hecren, omtrent
522 voor J. C.
Magister, m. lat., een meester, leermeester , inz. meester der vrije kunsten

ter, eig. groote moeder, toenaam v. Cyb e Ic;
f. lat. Jur., de groote (lange)
termijn of liet uitstel van 6 maanden.

,

(magister artizcm liberaliurn), vgl. doctor;
magister equitum , de eerste aanvoerder

der ruiterij bij de' oude Romeinen; in. legens of dorens, een lezend of leerend mees
heeft verworven op hool;e--ter.dihf
scholen voorlezingen te houden; m. matheseos, eig. de meester der wiskunde ; de
meesterstelling, de om hare belangrijkheid
voor de gansche meetkunde zoo beroemde
pyth ago risch e lee rste lli n g: dat het
vierkant der grootste zijde (h y p o t e ri u s a)
eens regthoekigen drichoeks , zoo groot is
als de vierkanten der beide kleinere of
regthoekszijden (ca th et i) zamen genomen ; magisteráum, de waardigheid van
meester; Chem., het meesterpoeder, de tot
poeder gebragte nederslag van de edelste
deden eener massa, b. v. mayisterium bis muthi, magister van bismuth, parelwit,
eene verbinding van bismuth met salpeter
een onder - salpeterzuurzout , dat-zurof
vroeger veel als blanketsel, thans als vloei
hij emailleersels, tot voermiddel bij-midel
onderscheidene kleurstoffen, tot vulling, v.
valsche paarlen, ook soms als geneesmiddel
gebruikt wordt; m. sulfuris, z. ond. lac;
magistrale, n. nw lat., de walomsluiting,
hoofdomtrek eener vesting ; magistrale
formule, z. formula magistralis; magistreren, meester worden; den baas spelen;
magistránt , m die meester wil worden.
Magistraat, m. lat. (magistratus pl.
magistrátus. het overheidsambt, een stadsof staatspersoon), de overheid, de stadsre gering, stadsraad; een regeringslid, raadsheer, burgemeester; magistratuur, f. nw
lat., het overheidsambt, de waardigheid v.
regeringslid, van burgemeester.
Magma, n. gr. (v. niassein, kneden),
ï Ted., iedere dikke zalf; het overblijfsel van
eene uit8eperste zelfstandigheid.
Magnaat, ni. (it. en sp. mayndte, v. h.

lat. magnus, groot), de rnagtil;en en l;rooten des - rijks, inz. de voornaamste rijkslheambten en oud-adellijken in Ilongarije en
Polen. ,
Magna charta, z. charta; magna ma-

magna mora,

magnaniem, lat. (maynanimus. a, um),

grootmoedig , hooghartig, verheven, met
grootheid van ziel; magnanimiteit, f„'(lat.
rnagnaniin tas) , de grootmoedigheid ,
hooghartigheid , zielengrootheid , verhevenheid van ziel.
Magneet of natuurlijke magneet, m.

(gr. en lat. magnes; gr. ook lithos magnetes of magnésios, d. i. magnesische steen;
vgl. magnesia), aantrekkende ijzersteen,
treksteen, poolsteen, zeilsteen, een zwart achtig ijzererts, dat ijzerhoudende ligchamen tot zich trekt enz. , kunstmagneet,
niet den magneetsteen bestreken ijzer of
staal, dat de kracht van den natuurlijken
magneet bezit; gewapende magneet, een
zoodanige, welks p o l e n glad geslepen en
met dunne ijzeren platen belegd zijn, waardoor zijne draagkracht aanmerkelijk wordt
verhoogd; magneetnaald, f. de noordaanwijzer, eene met den magneet behoorlijk
bestreken stalen naald, die, vrij draaijend,
zich naar den noordpool rigt en daardoor
tot het opsporen van alle wereldstreken
dient , z. kompas ; magnétisch , met de
aantrekkende kracht van den magneet begaafd , aantrekkend of een aantrekkend
vermogen bezittende ; magnetiséren , 1)
aan een ligchaam magnetische kracht mede
deden, het aantrekkend maken; 2) volgens
eerre, inz. door Dr. Mesmer sedert 1776 in
zwang gekomene, geneeswijze door wrijving
met den magneet of geregelde handbeweging en aanraking manipulatie) geheime krachten in het menschelijk ligchaam
opwekken en daardoor zenuwkwalen genezen; magnetismus, n. de magnetische of
aantrekkende kracht; dierlijk magnetismus, de geheime invloed van den magneet
of ook van de betasting of behandeling v.
zieke menschenligchamen tot hunne ;ene zing; z. ook somnambule; magnetiseur,

fr., ook magnetist, fl1. wie op zulk eene
wijze genezing zoekt te bewerken; magnetismomanie. f. de overdrevene zucht voor

het magnetismus; magnetologie f. de leer
van den magneet en van het magnetismus;
magnetométer , m. een magneetmeter,
werktuig tot meting v. de kracht des mal;
uitgevonden door de .S a u s s u r e. -nets,
Magnesia, f. gr. (naar het landschap
Magnesia in Thhessalië), Chem., bitteraarde of talkaarde, in den zuiveren staat
een fijn, wit, smaak - en reukeloos poeder,
niet oplosbaar:in water, maar wel in zuren,
en dan zouten vormende , die een' sterk
bitteren smaak hebben ; zij wordt vaak in
de talk gevonden; inz. ook voor magnesia
alba, eene als artsenij gebruikte verbinding
V. bitteraarde, koolstofzuur en water; mag
pl., magnesia bevattende metalen;-nesid,

MMAGN1FICAT.

MAIN DE JUSTICE.

521

agnesiet , rn. Bene uit bitteraarde en
koolstofzuur bestaande steensoort; magneum, n. de metallische basis van de mag
eerst door D a v y in 1808 afge--nesia,ht

(mahleb) , de inktbezie , parfumeerkers ,
eene soort van wilde kersen v. eenen struik,

Máhaleb of mahaleb-kers , f. arab.

zonderd.

welks bladeren, bloesems en beziën tot wel
wateren enz. gebruikt worden. -rieknd

Magnificat, n. lat., de lofzang v. Maria
in de r. k. kerk, naar de lat. aanvangswoor-

Maharachtri, n. irid., het prakrit-dial
lect van de nieuwere indische dichters.

den : magnificat ani"nnza mea dorn num ,
mijne ziel verheft of looft den Heer; mag nifcatie, f. de lofprijzing, verheíiing.
?nagnijicus, ni. lat., de heerlijke, waar
v. rector magnificus, titel van den-dige,b.
rector der hoogesehool ; magnifiek , fr.
magnifique (spr. manjifiek) , prachtig,
heerlijk, luisterrijk, kostbaar; magnihcéntie, lat. (maynificenlïa), of fr. agnihcence (spr. nianjifcsc ngs'), pracht, boog heid, heerlijkheid , waardigheid ; de titel
der regerende 'burgemeesters in vrije steden; ook die der rectoren aan hoogescholen.
agniloquéntie, f. lat. (magniloq-uen-

tia), de grootsprekerij, grootspraak, pralerij, woordenpraal.
Magnum, n. nw lat., z.v.a. magnesium.
Magnolia, F. (benoemd naar Francois

M'1 a l; n o 1, prof. der kruidkunde te Montpellier, lest. 1715), de leverboom uit N. Amerika , in onderscheidene soorten , een
prachtige boom met.roosvormige bloemen.
Magophonie, z. ond. magi.

fagot, m. fr. (spr. maghó; misschien v.
h. gr. magOdos, eene soort van pantomimen, die mansrollen in vrouwenkleeding
speelden), een groote aap; een apengezigt,
acne leelí ke gelaatsvertrekking; een ver
-borgen
schat.
Magrapha, m. hebr., een windspeeltuin
bij de oude Hebrwërs, volgens de beschrijving in den tal m u d naar onze orgels gelijkende.
Magus, z. magi.
agyaren , pl. (spr. madzj áren) , de
oorspr. naam der Hongaren; magyárisch,
llon47aarsch.
ahabhárata, n. ind., eig. het groote
bharatische gedicht (naar den ind. koning
.Pharata benoemd), het groote heldendicht
der Indiërs, van ongeveer 100000 verzen.
Mahaboub, m. eene goudmunt te Tri
ruim 11 gl.;-polienTuïs,=4atrof
lij wordt ook sultanine genoemd; sequin
mnahaboub, egypt. zilvermunt, verdeeld in
120 medini, = 3 g1. 75 ct.
ahadéwa , m. ind., d. i. groote god
(ook M a h'a d ë b) , bijnaam van den god
S i v a of S i w a, 3den persoon der md.
drieëenheid.
Mahágoni- of gew. mahoniehout , n.
(eng. mahogany; v. h. índ. malice-guni, d.i.
van sterke of eig. groote kleur? in Frankrijk bols d'aca7ou, spr. boa dakazjoe, v. h.
braz. acajaiba), een fijn, bruinrood, zeer

hard hout, van den m a h a f o n i- of a n acard ieboom in Z. Amerika.

Mahis, z. maïs.
Mahmil, ni. arab.

(v. Namala, dragen),
een lastdier; inz. de gewijde kameel, die
met de geschenken van den Grooten Heer
naar Mekka gaat en in repte linie, zegt
men , afstamt van den kameel, waarop
i%luhamed op zijne topten plagt te rijden.
Mahmoudi, m. naam der zilveren 5piaste- stukken , doer sultan Mahmoud in
1811 geslagen, =1 gl. 90 et.
Mahomed, z. Muhamed.
Mahon, m. een turksch vaartuig,

eene

soort van galeis of galjas (z. oud.
galei).
Mahoniehout, z. mahagoni-.
Mahrátten, pl., een volk in 0. Indië op
het schiereiland aan deze zijde v. d. Ganges
(naar den naaai des lands : sanskrit mandrasclitra, d. i. het groote rijk, v. maha,
groot, en rdschtra, rijk).
Maidan, m. arab. (maiddn), groote vlakte, open veld; groote baan, renbaan, inz. de
oude renbaan in Constantinopel; vgl. ook
bazar.
Mail,

n. fr. (spr. ma ij'; eig. een beukhamer = lat. malléus, eene kolf), het malie spel, waarbij een houten bal op eene vlakke
baan met eene kolf wordt voortgeslagen.
Mail, f eng. (spr. meel, ! fr. malle),
het valies. de rijdende post , de brieven
mail- coach, f. (spr. meel kootsj), het-post;
rijtuig der brievenpost in Engeland.
Maillachor , ook maillechord (spr.
mij—) en melehior, n. een alliëersel van
koper zink en nikkel, ter vervanging van
het tafelzilver , dat inz. te Parijs wordt
vervaardigd.
Maille, f. fr. (spr. Ana j'; sp. malla, v. h.
lat. macula), eerie maas aan geknoopt of
gebreid werk ; een pantserringetje; eens
oude fr. kopermunt, = d e u i e r; Bene
zilvermunt onder Philips den schoone in
1303 geslagen; eerie oude goudmunt der
hertogen van Lotharingen, geldende te Pa-

rijs 332 so us.
Maillotins, pl. fr. (spr. maljoténg), de
strijdhamers, naam eener oproerige partij
onder Karel VI in 1413 (zoo geheeten naar
de groote hamers (fr. maillotins of n illets), die zij tot hunne wapening van het
stadhuis te Parijs haalden.
aimon, z. mandril.
main : de justice , f.

fr. (spr. méng

d'Njuusties'), d. i. hand der gereutigheid,
eene soort van scepter, als eereteeken der
fr. regering; main forte, eig. sterke hand,
de magt der overheid, gewapende magt;
66
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main morte, eig. doode hand, onvervreemdeus, heerlijk, verheven, groot, koninklijk,
prachtig, schitterend.
bare grondeigendom.
maintenéren , fr. (niainten&' Spr.
Majoilca, f. it., vaatwerk uit fijne leem
méng—), handhaven, onderhouden, bewa
met wit glazuur en kunstig beschilderd,
ren, in stand houden, beschermen, voor- inz. in de lGde eeuw , eene soo0 van
staan, verdedigen; maintenábel, houdbaar, grover fayence (z. a.).
te regtvaardigen, te verdedigen.
Majoor, in. fr. (v. h. lat. mãjor de
Maire, m. fr. (spr. mér'; oorspr. uit het grootere , hoogere), een opperwachtmeester, de aanvoerder van een batailjon; maduitsch meier, m cijer, gemeentehoofd,
ontstaan; dit echter uit het lat. major., dc for du jour (spr. mazjor du zjóer) , de
grootere), in Frankrijk, en ook in Neder- stafofficier, die de wachten en posten voor
land tijdens de fr. overheersching, de eer- eenen dag heeft na te zien ; plaatsma
ste burgerlijke ambtenaar v. eene gemeen- Ii oor, de hoofdofficier in eene garnizoiste, een arrondissement enz., burgemeester, plaats.
schout; maine. f. de waardigheid, het ambt
major, m. lat. (major , neutr. majus,
en de woning v. zulk een' regeringsper- compar. v. nagnus a, urn, groot), de groo.
soon.
tere; de oudste van twee broeders, z.
Mais, n. (fr. mal:, sp. mai; uit de nit- senior; Log., de eerste of hoofdstelling in
gestorven taal van ilayti, waar het maltis eene sluitrede; major domus, in. opper
heet), oorspr. amerikaanscis koren; turk- huishofmeester, bij de oude frankische kosche tarwe, turksch koren.
ningen de titel der aanzienlijkste hof bemaison de campagne, f. fr. (spr. mézdn.g ambten ; majöra (scil. rota) of majöra,
d'kangpdng'), een landhuis, eene buiten- Pl., de meeste stemmen , stemmenmeerplaats; m. de force of in. de correction
derheid
derheid ; per majora , door meerderheid
(spr. ---korreksjóng) , een tuchthuis, een van stemmen; majoraat, n. mid. lat., het
spinhuis, verbeterhuis, dwanghuis; maison voorret der meerdere jaren in eene fa
de viiie, stadhuis.
miiie of (in engeren zin) des oudsten onder
Maitre m. fr. (spr. métre, v. h. lat. vele even naauw verwante erfgenamen,
magistër, it. .maèstro enz.), een meester, het regt des oudsten; ook het goed des
heer, gebiedend heer , gel)ieder, beheer- oudsten , dat telkens ongedeeld bij den
scher, b. v. hij spreekt of beveelt en mal- oudste der familie blijft; majorénnis, d. i.
tre (spr. ang—), d. i. als heer enz.; een major annie, voljarig, minderjarig, mon
leermeester , onderwijzer, taal-, teeken.' dig; majorenniteit , f. de mondigheid,
meester enz.; baas, werkbaas; ook de mees- meerderjarigheid; majores, pl., de voorter, voornaamste in eene kunst, z. v. a. ouderen; majorfne, f. uw. lat., munt v. Ii.
virtuoos, b. v. en maitre spelen, meesgr. keizerrijk (z. decargron) ; majoriterlijk spelen; maitre des reqzutes, z. oud. teit, f. het overwigt of de meerderheid der
requête ; maître d'h6tel , de huishofstemmen.
meester; maitre Jean (spr. zjdng), eig.
Makáme, f. arab. (rnakdmeh, d. i. eig.
meester Jan of Hans, z. v. a. janhagel; verzameling , onderhoud in een gezelnialtresse , f. (spr. mitre'ss') , eene geschap), vertellingen van eigenaardig kunbiedster, meesteres, de vrouw des huizes; stigen, half dichterlijken vorm. v. d. arab.
leervrouw, onderwijzeres van kleine kin- dichter Hariri.
deren, matres; onechtelijke bijslaap, hijMaki of lemur, lat. m. N. H., het spookwijf ; geliefde , liefje, vrijster, minnares; dier, een naar de apen gelijkend dierenznaitriséren, den meester spelen , meesgeslacht, met den snoet van eenen vos.
Makkes, pl,joodsch : slaag (v. h. hcbr.
terachtig behandelen , beheerschen.
Maja, f. lat. (v. h. gr. Mala, d. i. eig. makkd/t, het slaan).
moeder), Myth., de dochter van Atlas en
MakreeL m. (deensch malèrel, zweedsch
moeder van Mercurius.
inakrili, eng. mackerel, mid. lat. macaMajesteit, f. lat. (majéstas; fr. majesrellus), een zeer vette en smakelijke roofle') , waardigheid, hoogheid, heerlijkheid, visch in de Noordzee.
verhevenheid, grootheid, ins. de koninkMakröne, f. (v. h. it. maccarone, z. a.;
lijke waardigheid, hoogste niagt en waar- fr. macaron), een klein suikergebak van
digheid, een titel van gekroonde hoofden amandeldeeg.
en hunne gemalinnen; niajesteitsregt ,
Maküba, m. eene fijne soort van snuifz. regale; majesteitsschennis , z. criniin
tabak; zoo geheeten naar een district op
laesae majestatis ; majesteitsbrief, en het eiland Martinique, waar zij gebouwd
vrijheidsbrief, door een' onbepaalden ge- en bereid wordt.
Makukawa, m., z. trompetter.
bieder of staat uitgereikt, inz. die van keimal, fr. (= lat, male), slecht, kwalijk;
zer Rudolf 11 voor de protestanten van Bo
in zamenst z. v. a. on- . mis- enz., vgl.
hemen in 1609 ; majéstas personãlis,
persoonlijke majesteit ; m. reãlis, majes- malcontent, malhonnet.
Malachiet, m. (v. h. gr. ma1ac/, mateit van het staatsligchaam ; majestu,

,
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luw), wegens de naar de maluw
(le groene kleur), een groen, koolzuur ko
pererts, atlaserts, schriksteen.
Malachmöves, m. joodsch (v. h. hebr.

engel, en moves, de dood) : de
joodsche doodsengel.
Ma1ace, f. gr. (malakia, v. malakds,
week), eig. weekheid; Med. , vcrweeking
(b. v. van de maag), de trek naar zekere
spijzen, inz. bij zwangere vrouwen, belustheid; malacodérmen, pl., weekdieren,
z. V. a. mollusken; malacologie , f. de
leer van dc weekdieren; malacolIth, in.
weeksteen, cone aan den augit verwante
steensoort ; ma1acosrcos , m. Med. , iemand met zeer zacht, week vleesch; mala
coston, n. de beenverweeking, een beenvleeschgezwel; ma1actca, pl., weekmakende, lenigende geneesmiddelen; ma1t,tisch, weekmakend verslappend.
znalâde, fr., ziek, krank, ziekelijk, onpasselijk, ongesteld; maladie , f ziekte,
krankheid, onpasselijkheid enz.; malade-.
z-ie of maladrerie, 1 een kranken- of ziekenhuis.
maldch,

Maladrésse , F. fr. (vgl. adresse), on-

handigheid, onbehendigheid, ongeschiktheid, lompheid; maladroit (spr. —adrod),
ongeschikt onhandig, lomp.
mala fide, lat. (vgl. fides), trouweloos,

arglistig, te kwader trouw. met boos oogmerk, tegen beter weten aan; malaefidéi
possesslo, f'., z. possessio.
Mâlaga, in. een spaansche zoete wijn,
naar de stad Malaga zoo gelieeten.
Malágma n. gr. (v. malcissein, week
maken) , Med. , een verweekend middel,
verzachtend of verveekend omslag.
Malaguette, z. kardamömçn.

n. fr. (spr. —z'), ligchame
, ongele--lijkwabevnd;ogmk
genheid, netelige omstandigheid.
mal -aise,

Malandrïa, t (it. malandrct, ft. malan
-es; v. h. gr. mãlis, mëlis), kloven of ke--th

nen in de kniebogen der paarden.
Malandrmno, in. it. (ft. malandrin, V. h ,
mid. lat. malandrinus, uit Ii. lat. mains,
boos, en h. gr. anër, man; oorspr. de naaris
V. arab. en egypt. straatroovers ten tijde
der kruistogten) , een straatroover ; als
scheldwoord: schelm.
mal -d -propos, fr. (spr. mal(tpropó; vgl.
dpropos, oud. proponeren) , ten ontijde,
te onpas, ongelegen, ontijdig, ondienstig,
ongeschikt, onbehoorlijk.
malair , nw lat. (v. Ii. lat. mãla, de kinnebak), de wangen betreffende , daartoe
behoorende.
Malaria, f. it. (eig. mala aria, kwade
lucht) , ongezonde moeraslucht en de
daardoor verwekte moeraskoorts in ltalië.
malavisé, fr. (spr. —awizé), onbedacht,
onbezonnen, onverstandig.
malaxéren, uw lat. (malaxãre, v. h. gr.
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maidssein), week, lenig maken, b. v. bar-

de stoffen in olie enz.; malaxãtie, f. Med.,
veekmaking , inz. het weekkncden van
pleisters.
Maibroek, z. marlborough.
malcontent. fr. (spr. —kongtdng, gcw .
—kontnt; vgl. content), ontevreden, onvergenoegd; de malconténten, de onvergenoegden, b. v. met de landsregering.
Mal de Naples , fr, eig. de kwaal v.
napels, de venusziekte, door de Franschen
zoo geheeten, omdat zij in 1493 bij de belegering van genoemde stad het eerst daardoor aangestoken werden.
Maldvisch of Maledivisch goud,
de schelpmunt, kauri (za.), die de negers
op de goudkust enz. in plaats van klein
Veld gebruiken (dus geheeten, omdat zij
in groote menigte van dc maledivische
eilanden komt).
male , lat., kwaad, slecht, 1)005 , erg.;
male qiddem , vrij slecht , erg genoeg;
male quod sic, erg genoeg, dat het zoo is;
maledicéreu (lat. maiedicre, d. i. eig.
slecht spreken), smadea, lasteren, verwenschen; maledicéntie, f. het schimpen,
schelden; maledictie, f. de vloek, verwensching, vervloeking; ook laster , achterklap; male fi cïuiu, n. de euveldaad, misdaad; maleficânt, m. nwlat., een boosdoener, misdadiger; maleficie, £ betoovering,
beheksing, hekserij, zwarte kunst; maleficiat, m. off. iemand door hekserij tot de
voortteling ongeschikt gemaakt; maleBek, kwaaddoend (bij de astrologen, die
aan de planeten Mais en Saturnus [ malefici] een' schadelijken invloed toeschreven).
Maleijers , pl. (in hunne eigen taal
MaldyI, d. i. waarsch. vlugteling, v. Ii.
javaansch layn, weggaan, vlugten), een
volksstamn in Achter-Azië en op de eilan
den van de Indische zee; zij maken een'
atonderlijkn mensehenstarn uit, het maleische ras.
Malekieten, pl, eene muhamedaansche
secte . die de S U n n a beschouwt als
van God -zelven ingegeven.
Malentendu, n. fr. (spr. malaligtangdii), het misverstand, de dwaling, misvatting. het verzien.
Malevokntie, f. lat. (malevolentla),
de kwaadwilii8heid, afgunst, nijd, vijan-

dige gezindheid omtrent iemand.
Malfaçon , f. fr. (spr. fasóng ; vgl.
facon) (IL misshncl wanstand; liet be
d o de onredelijkheid van hanikliugen
malgré, fr., ongaarne, met tegenzin, onvrijwillig, ondanks.
maihabiel, fr. (mal -/sabile;vgl. habiel),
ongeschikt, onmervaren, onbedreven.
Malheur, n fr. (spy. nialeur), ongeluk,
onheil , rampspoed ongeval, het tegengest. V. bnheur (z. a.); par mal heur
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of malheureusement, bij ongeluk, ongelukkigerwijs.
malhonnét, fr. (malhonnete; vgl. honnet), onwelvoegelijk, onaardig, onbeleefd,
onbetamelijk, onhcuscli ; onedel, onzedig,
slecht; malhonnéteté, f. on welvoegelijkheid , onbeleefdlheid, onredelijkheid, eerloos gedrag enz.
Malice, f. fr. (sp. malies' ), lat. nialitia,
f. boosheid, arglistigheid, guiterij, bedrog;
moedwilligheid, een schalke streek; malitieus (lat. malitiósus, a. um, fr. mali-

renberg = 318,1376 , te Oldenburg .=
273,6324, in Pruissen = 656,76, te Schaf
pausen = 180,824, te Zurich = 32.829; te
Manheim voor gerst en haver =124,965,
voor koren = 111,08, te Baden het,oude
malter = 102 986, het nieuwe = 150 ned.
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cieux), boosaardig, arglistig, verraderlijk;
schalk , moedwillig ; rnalitiósa desertio,
lat. Jur., z. desertio m—; malitiósus desertor, z. desertor m—.
malignus morbus, m. lat., eene kwaad
ziekte; maligniteit, f. (lat. malig--ardige
nitas), boosaardigheid, boosheid, genoegen
in eens anders leed; schalkheid.
Malis, f. gr., z. v. a. malandria.
malitieus enz., z. ond. malice.

Malkut, m. eene vrome geeseling, bij
sommige nieuwere joden in gebruik ; de
patient laat zich daarbij 39 bullepeesslagen
op den rug toedienen door iemand , die
daarbij Smaal de 13 woorden van het 38ste
vers uit psalm 78 opzegt.
Malla, f. eenesp. munt, = $ 1 i b r a.
Malle, f. fr., een klein reiskoffer, valies;
de post, brievenpost.
malleábel, nw lat. (v. h. lat. mallëucs,
de hamer), hamerbaar, smeedbaar, rekbaar, voor uitbreiding naar twee rigtingen
geschikt, wat zich onder den hamer of tusschen rollen, cilinders of pletwerk laat bearbeiden; b. v. metalen; malleabiliteit, f.
de smeedbaarheid, rekbaarheid, vgl. ductiliteit.

malleolair, lat. (v. ?nalleolus, d. i. eig.
hamertje), Anat., de knokkels betreffende
of daartoe behoorende.
Malmina en van daar Malvina, eelt.
vrouwenn.: uit wier oogen zachtmoedigheid
spreekt; de gemalin v. Oscar, verpleegster
en lieveling van haren blinden schoonvader
Ossian.

malo naodo, lat., op slechte wijze.
Malpighius [net van], het slijmnet, de
middelste huidlaag onder de opperhuid van
het menschelijk ligchaam (naar den ital.
arts M a l p i g h i, gest. 1694).
malplacéren, fr. (vgl. placeren), ver keerd of kwalijk plaatsen, misplaatsen.
rnalplaisant, fr. (spr. plèzáng, vgl.
plaisánt), onbehagelijk, verdrietig
malpropre. f. (vgl propre), onzindelijk,
:

onrein, smerig, vuil, morsig; malpropreté,
f. de onreinheid. onzindelijkheid enz.
Malter, in. hoor,d. , eene inhoudsmaat
voor drooge waren in Duitschland, een mud:
te Aken =148,25, te Keulen = 143,54, te

Darmstadt = 128 , te Ii raakfort a/M. =
114,745,

te Gotha == 174,6475, te Neu-

;

koppen.
Maltezer-ridders, z. Johannieter-ridders; maltezer-gier. N. H., de bruine gier,

die veel op M a l t a voorkomt ; maltezerhondje, z. v. a. holonezer- hondje.
maltraitéren, fr. (maltraiter, spr. mal
trèt— ; vgl . tracteren ), mishandelen, kwa-

lijk bejegenen.
malum, n. lat., een kwaad, ongeluk, onheil, eene schade; ook eene ziekte, inz. een
ligchamelijk gebrek; malum inveterátum,
eene oude, verjaarde kwaal; m. neapolitánem e z. mal de Naples; m. necessarium,.
een noodzakelijk kwaad; malum malo por xámum, lat. sprw., het eene kwaad grenst
aan het andere, d. i. een ongeluk komt

zelden alleen.
Malvasie of malvasiër, een edele, geurige, zoete wijn, doorgaans van goudgele
kleur, 'inz. van de stad Nápoli di Malva s i a op het schiereiland Morea; ook een

kunstmatig toebereide fr. muskaatwijn.
Malve, zaalva, maluw, malowe, Bot.,

eene plant v. het geslacht der m o n a d e lp h i a , welker beide hoofdsoorten (malva
rotundifolia en sylvestris) in de geneeskunde gebruikt worden, kaasjeskruid (wegens den vorm v. de zaaddoosjes), winterroos, stokroos, tuinpopulier.
malverséren, fr. (malverser), eenen post
niet eerlijk waarnemen, gelden onderslaan,
verdonkeremanen; malversánt, m. wie zijn
ambt niet eerlijk waarneemt; gelden onder slaat, openbare papieren vervalscht enz. ;
malversatie, f. de ontrouwe waarneming
van eenen post.
Malvina, z. Malmina.

Mama, f. (lat. mansma fr. manvan), in
de kindertaal voor moeder; oneig. eene deftige, lijvige vrouw, eene dikke mama.
Mambergeit, f. de syrische of indische
geit, V. d. berg Ma m her in Syrië.
'

Mameluk, mammeluk, beter ware nog

manpluk (v. 1h. ara%. mamlulc, veil. deelw.
V. malaka, bezitten, beheersenen; dus eig.
die bezeten , beheerscht wordt , een beheerschte, slaaf), eig. een uit christen-ouders geboren, in de muhamed. godsdienst
opgebragte slaaf en lijfwachter v. d. egypt.
sultan; van daar ook een afvallige, geloolsverzaker (renegaat) ; een huichelaar ,
trou w elooze; man^elukken der garde, een

corps der lijfwacht v. Napoleon, welks kern
gevormd was uit in Egypte aangeworven
ruiters en dat oostersch costuum droeg.
Mameluco. m. sp. (spr. —lóeho), een
braziliaansch kind, uit een' blanke en een
inlandsche geboren.

MAMILLARISTEN.
Mamillaristen, pl., Bene secte v. m e nnonieten.
mamma, f. lat., de vrouwenborst, mam ;
z. ook mama ; mammaláa , pl. nw lat.,
zoogdieren, dieren, die borsten om te zogen
hebben; mammaliolithen, pl. lat.-gr., ver
andere beenderen v. zoogdieren-stend
uit de voorwereld ; mammologie , f. de
zoogdierkunde , leer van de zoogdieren ;
mammeus (lat. 7nammósus, a , urn),
met groote borsten , met vollen boezem;
mammositeit, f. de grootborstigheid, vol
boezem.
-heidvan
Mammon, m. syrisch (joodsch márnon,
geld, rijkdom; misschien v. h. arab. rncna,
voor het levensonderhoud zorgen, onder
voeden) , de goud- of geldgod,-houden,
geldschat, aardsche goederen en rijkdommen, in zoo verre men daaraan geheel zijn
hart hangt; mammonist, m. een mam monsdienaar, mammonsknecht, gierigaard;
aardschgezinde, kind der wereld.
Mammouth, m. (uit het russ. meemout,
mdinant, v. h. tartaarsch mamma, de aar de), een onbekend, ontzaggelijk groot landdier uit de voorwereld , welks beenderen
(mammoathsbeenderen) in Siberië en
inz. aan den Ohio in N. Amerika opgedolven
en als elpenbeen of ivoor tot allerlei kunst
verwerkt worden.
-vorwepn

Mamoudi, m. eene rekenmunt in Perzië,
= 1T to m a n= 36 cent.; te Bassora =10

danimes — 272 ct. courant.
Damsel, mammesel, f. verdorven uit
mademoiselle (z. a.) : mejufvrouw , juffer .
Manacaniet, ook manakoniet z. v. a.
menakan.

Mana genera, f. lat Myth ., eene door
de Romeinen van de Etruriërs ontleende
godin, die bij liet kinderbaren werd aan .

geroepen.

Manager, m. eng. (spr. mennidzjer; v.
manage = fr. ménader, besturen), een ordehouder, opziener op het eng. tooneel, z.
V. a. regisseur.

Manóti of manate, m. (uit de taal v.

Hayti), de zeekoe, een zeedier tot het geslacht van den walrus behoorende.
snancándo, it. Muz., allengs afnemend,

wegstervend.
Manchester, m. (spr. mantsjéster), eene
katoenen, ffuweelaclitige stof, in de eng.

stad van gelijken naam uitgevonden.
Manchette, f. fr. (spr. rynangsjétt'; van
manche, mouw), handlubbe; manchetten koorts, iron. de vreeskoorts, lafheidskoorts,
kruidkoorts ; manchetten hebben, iron.,
bang zijn.
mancipluin, n. lat., het rept van eigen
zaak, de eigendom; een lijfei -dompen
slaaf; maneipéren (lat. mancip^zre),-gen,
oud rom. Jur., als eigendom overgeven of
toeëigenen, overgeven, verkoopen; manciptie, f. (lat. mancipatio), de overgeviug

MANDRAGORE.

525

eener zaak als eigendom; eene eigenaardig;
plegtige overgave van eigendom bij de oude
Romeinen; de toeeigening, onderwerping.

lat., verminkt, gebrek
onvolledig; mancus, m. een gebrekki--kig,
ge, verminkte, eenhandige; manco, m. it
Mere., het gebrek, ontbrekende, de mangel,
het te kort bij waren.
Mandamus, n. lat. (mandamus, eig. wij
verordenen, v. mandáre, gelasten, bevelen), het bevel v. het k i n g b e n c h-geregt
te Londen, in naam des konings; mandant
(lat. mandans of mandator, m. een lastmances, a, um,

)

gever, volmagtgev er, principaal; mandatarius, m. een lasthebber, gevolmagtigde , zaakvoerder ; mandatario nomine of
qua mandataries, als gevolmagtigde, vol,ens bekomene volmagt; -- mandaat (lat.
mandatum), n. Bene opdragt, een last, eene
volmagt, volmagtgeving, magtiging ; een
vorstelijk bevel, gebodsbrief, eerre verordefling der regering; ook eene aanwijzing,
eene soort van papieren geld in de fr. omwenteling, dat de assignaten moest very angen; ex mandate of ad mandatum, op bevel, volgens last; ad mandatum speciale,
op bijzonder of uitdrukkelijk bev el;. in mandatis, als bevel of last; mandatum advocatorium, oproepingsbevel, waardoor uit
vreemde dienst staande onder -landige,
opgeroepen worden oin zich weder in-dane
hun vaderland te begeven; m . avocatorium,
een afroepingsbevel , waardoor bevolen
wordt eene zaak van de onbevoegde autoriteit aan de ware af te geven; m. arrestatorïum , een bevel tot aanhouding, tot in
hechtenis neming; mn.. cassatorium, een op-

heffingsbevel; m. conipulsoriale, een aan
mandatum cum clausicla-sporingbevl;
een bevel, tegen hetwelke tegenwerpingen
worden toegelaten; m. cum libe-ra (scih
mane of potestate), onbeperkte volmagt,
m. de non of f endendo, een verbod, iemand
schade toe te brengen; m. simple x, eerste
bevel, met aanduiding eener straf; rn. sine
clausula, afgekort m. s. c., een bevel zonder beperking, een onbepaalde volniagt; m.
ulterius, een nader, hooger, scherper bevel;
mandement , n. fr. (spr. rnangd'niánrd),
Bene meer vermanende dan gebiedende
beschikking of bepaling, inz. van de r. k.
geestelijkheid in Frankrijk en België.
Mandarijn , m. (sanskr. mantri , een

heilige wijze , een raad , v. man, weten ,
verstaan), ieder staatsbeambte in China,
een voornaam Chinees.

Mandement, z. ond. mandamus.
Mandille, f. fr. (spr. mangdie j'), een
overrok, mantel, inz. der bedienden.
Mandoline, mandóre of pandóre, f. (it.
rnandóla of panflora), eene soort v. kleine

luit met 4 snaren , mando 1 ij n , ook
pandoer -either.
Mandragore, f. Bot., de alraunwortel,
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toover- of heksenwortel, Gene plant tot het , de , waanzin , onzinnigheid ; hevige gemoedsbeweging; zucht, hartstogtelijke liefgeslacht der b e 11 a d o n n a behoorende.
Mandril of maimon, m. eene soort van de, overdrevene neiging enz.; maniacus, in.
baviaan in Guinea, Congo enz.
(gr. 1. manikós), een waanzinnige.
Mandiscus, m. lat., een eter, vreter; een
Maniement, n. fr. (spr. manie'mdn r; v.
schrikbeeld, bullebak voor de kinderen; 'nanier, handteren), de behandeling of
znanduc$tie, f. het kaauwen, eten van het handtering, het bestuur, beheer b. v. van
handelszaken; de leiding van het penseel
brood bij het H. avondmaal.
Manege, f. fr. (spr. mane.zj; it. maneg
hij schilders; de handgreep.
in 't alg. behandeling, besturing) , de-gio,
Manier, f. (v. h. fr. nianiëre, d. i. eig. de
rijschool, rijbaars; rijkunst; eene listige en behandeling, de handtering. v. h. lat. mabehendige handelwijze, streken.
nus, hand), de wijze van zich te gedragen
Manen, pl. (lat. manes), de afgeschei- of in eene zaak te werk te gaan; levenswijs,
dene zielen of de schimmen der overlede- wijze van handelen, van behandeling; de
nen, de schaduwgestalte; ook de onderwe- kunstgreep; in werken van kunst of weten
reld of het verblijf der schimmen , het
eigenaardige, kenmerkende bij--schap:de
schimmenrijk.
zonderheden in bewerking; ook gemaakt
Manequin, z. mannequin.
afwijking v. !h. na--heid.gckrunstl,
Manfred, oudd. niansn.: cle vreedzame tuurlijke ; manieren . pl., de hebbelijke
man.
wijze van zich voor te doen, de wijze van
Mangaan of manganesium, n. nw lat. handelen, leven enz.; Muz., versieringen
(verdorven uit magnes. magneet, wegens b. v. trillers, slepers enz.: manierlijk, welde uitwendige overeenkomst), bruinsteen - levend, hupsch, bescheiden, hoffelijk, naar
metaal, een graauwachtig wit, zeer bros en den toon der wereld; gemanierd, gemazwaarvloeibaar metaal ; mangaan -oxyde, niëreerd, gedwongen , gezocht, gekunn. de bruinsteen, verbinding v. h. mangaan, steld , - gemaakt , stijf, geaffecteerd
met de zuurstof.
manierist, m. een kunstenaar of schrijver,
Mangalis, m. een gewigt voor diaman- die, door zijne manier verleid, te dikwijls of
ten in 0. Indië , ongeveer _ 5 greinen; te veel zich van de wezentlijke natuur des
mangelin, rn. een dito gewigt, maar iets voorwerps verwijdert.
zwaarder, omtrent = 7 greinen.
Manifést, n. nw lat. (v. h. lat. maniMangium, n. of mangle, in. (uit de taal festus, a, um, openbaar), eene opentlijkc
V. Hayti), een zuidamerik. boom, eene soort
verklaring van eenen vorst of eene mogendvan wilg, welks takken rondom den stam heid die de reden v. liet gehouden gedrag
eene menigte vrij regte loten schieten, die bij eene gewigtige gelegenheid bloot legt,
nederwaarts zijn gerigt.
vorstelijke regtvaardiging ; staatsverklaMango, m., pl. mangonen, lat., in 't alg.
ring, bekendmaking der hooge overheid,
een handelaar, die zijne waren een goed plegtige aankondiging; manifesteren, lat.
voorkomen geeft , b. v. slavenhandelaar ; (manifestere), openbaren, bekend vlaken,
mangonie inangonisátie, f. en mangonïum, n. in 't alg. de opsiering der waren;

inz. de ariseriijvervalsclring.
Manguste, z. ichneumon.
rnaniabel, fr. (maniable, v.

manier, han -

teren), handelbaar, lenig, buigzaam, zacht;
gezeggelijk.
Maniacus., z. manie..

7nan ca Hippocratis, f. lat. Med., eig. de
mouw V. Hippocrates, een filtreer- of doorzijgzakje; ook de trechter of liet verlengsel
der hersenen, dat naar de slijmklier gaat.
IVlanichseër in. een aanhanger van de
christelijke secte des perz. dwaalleeraars
Manes in de 3de eeuw, die twee goddelijke grondwezens, een goed en een kwaal,
aannam; oneig. en iron.: onstuimige schuld
(omdat men in de mid--eischr,mand
ileleehwen joden en manicheeërs in
vele landen van Europa met elkander ver
rnanichinismus, n. de leer van-warde);
Manes en zijne aanhangers.
Manichorde, z. v. a. clavichorde, z. ond.

slavis.
Manie, f. gr. (manza), de razernij, woe-

verkondigen, kond doen, ontdekken, aantoonen, bloot leggen; manifestatie, f. openbaring bekendmaking, verkondiging, ontdekking, opening of blootlegging van een
voornemen; manifestatie-eed, in. (jura méntum manifestatianis) , een eed, dat
men niets verheimelijkt, of willens en wetens heeft verzwegen of achtergehouden
(bij inventarissen en dgl.).
anill.a- eigaren , sp., eigaren van het
Philippijnsche eiland Manilla.
Manille, f. fr. (spr. manles; sp. manilla), de tweede troef in liet l'hornbrespel en
in soortelijke kaartspelen, in het zwart de
twee, in liet rood de zeven van de kleur,
waarin iaen speelt.
Manillen, pl. (v. h. sp. manilla, pl.
manillas, armbandeen , koperen ringen bij
de Indianen ` 00r de armen en beerven.
Maniluvgu_ i, ra. lat., het handbad.
Maniok of manihot, m. (v. h. brazil.
mandioca), de broodwortel, een tamelijk
hooge struik van het geslacht der; braaknoot in W. Indië en Z. Amerika (iatrvphcz mzauiliot). Zijn groote , knolvormige
,

MA.NIPULUS.

MANUS

wortel (yucca- of c a s s a v a-, beter caS a v a - w o r t e 1) levert een zeer smakelijk en gezond brood , e a s a v e geheeten
(in de taal van Hayti kasabi).

ren der soldaten), scheepswendingen, legerzwenkingen maken enz.; het takelwerk,
het want regeren; ook maatregelen nemen.
Manométer of manoscoop, n. gr., z.

manipulus, m. afgek. M., man. of mp.

dasymeter. g
nianquéren, fr. (manquer, spr. mangk-),

op recepten : eene handvol, b. v. kruiden
of bladeren; ook een zweetdoek der r. k.
priesters; bij de oude Romeinen een soldaten troep , vendel, het eener cohorte,
van een legioen ; manipuláren , pl.
(lat. manipuláres), de tot eenen manipul us behoorende soldaten ; manipuléren,
nw lat., behandelen, met de handen aanraken, bestrijken, betasten, bevoelen of bevingeren (z. ook magnetismus); manipulátie, f. in 't algemeen de kunstmatige behandeling, aanwending der noodige handgrepen; inz. de betasting, bevoeling of bestrijking van een lijdend ligehaam met dc
handen door den magnetiseur, om
heilzame veranderingen in het ligehaam
te weeg te brengen.
Manitou, m. een geest of daemon, fetiche der wilde volken van i. Amerika.
Manna, n. (hebr. man), een voedingsmiddel der Israelieten in de woestijn ; ook
een buikzuiverend middel, een geelachtig
taai , zoetachtig en zacht afvoerend sap,
dat uit verscheidene boomen, inz. uit eene
soort van tamarisken op den Sinai en
uit den manna-esch (fraxinus rotundifolia, L.) in Z. Europa, inz. in Calabrië,
vloeit en als kleine doorzigtige korrels
wordt ingezameld.
Manneb, m. een zinnebeeldige bloem ruiker bij de Oosterlingen.
Mannequin, nl. fr. (spr. —kéng; waarschijnlijk V. man, manneken) , een
ledenpan of leeman, eene ledepop, een hou
bewegelijke ledematen, bij-tenma
schilders en teekenaars ; oneig. een karakterloos, en zelfstandig mensch ; ook een
diepe en naauwe korf, marktkorf, cene

ooftmand enz. ; mannequinage , f. (spr.
---ndazj'), beeldhouwwerk aan gebouwen.
Mannus, m. (= roan), oudd. Myth., de
God en stamvader der oude Duitschers.
Mannswerk, m. eerre vlaktemaat te
Zurich voor de weilanden.
Manoeuvre, n. (spr. maneuvr', v. h.
lat. manus , hand, en opera, arbeid), de
handeling, verrigting, handelwijze, handof kunstgreep, de wijze van bij eene zaak
te werk te gaan ; inz. de kunstige beweging, wending. of besturing van een
schip of van Bene menigte krijgsvolk,
de scheepswending, de krijgszwenking,
regelmatige kunstbewegingen van eenen
troep , een leger enz. ; ook de krij soefening; pl. manoeuvres, ook slinksche wegen, listen en lagen, kuiperijen; manmurvréren (fr. manceuvrer), handbewegingen
maken , oefeningen houden (hij het exerce-
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feilen, missen, ontbreken, te kort komen;
nalaten, verzuimen, in gebreke blijven
zijne betalingen uitstellen of buiten staat
tot betaling zijn, z. v. a. failleren; manque de touche, m. (spur: man fik de toe sj' ),
op liet biljart: een misstoot , waarbij de
speler zijnen bal niet raakt; ook bij het kegelen: een worp, waarbij geen der negen
kegels wordt omgeworpen, een zandhaas,
poedel ; manquement , n. (spr. mangk'and ng), een gebrek, eene feil, nalatigheid,
fout, een verzien.
Mansárte , gew. mansarde, f. of een
mansardisch dak (naar den naam des uitvinders Mansart, een' franschen bouwkundige, Best. 1666), een gebroken dak,
hollandsch dak; ook een dakvertrek, vlieringkamertje.

Mansion, n. eng. (spr. ménsj en; v. h.

lat. mansio), de plaats van oponthoud,
woning, woonhuis.
Manteca , f. (fr. manteque), Mere.,
wilde zwijnenvet, dierensmout.
antelet, n. fr. (spr. nnzant t'Ie; vvv-.
klw. van manteau, mantel), een kleine
mantel, manteltje; ook znantelétte; een
stormdak of - scherm, eene blindering van
hout, die de belegeraars tegen het geweer
belegerden beveiligt ; ook de-vurde
poorten , poortluiken op schepen ; manteline en mantille, f. (spr. mangtíe j'), een

vrouwenmanteli,je; znanteléren, Mil., bevestigen, verschansen, ommantelen.
Mantia , f. gr. (manteia , v. mantis,

de waarzegger), het waarzeggen, inz. uit.
de vlugt der vogelen; ook eene voorspel
een duister gezegde; mantïca, man--ling,
tiek , f. gr. (mantiké), de vermoedin sof waarzeggingskunst.
Mantichöra, f, gr., een fabelachtig in-

discli wonderdier met het aanezigt v. een'
mensch en den staart van een' schorpioen.
Mantilla f. sp. (spr. —tielja; verklw.

V. manta, bedekking, deken), de lange
sluijer der sp. vrouwen , die het hoofd
met een gedeelte van het gezipt verbergt
en tot op den gordel neder hangt; mantile, z. oud. mantelgit.
Mantissa, f. lat., de toegift, liet aan
nasleep; Math., de cijfers der-hangsel;d
tiendeelige breuk van eenen logarithmus;
(bij andere wiskunstenaars, b. v. bij de
Gelder , heet mantissa : het geheele
getal van eenen logarithmus, de wijzer,
exponent).
mdnus, f. lat., de hand; manos firma,
eig. vaste hand; schriftelijke verzekering;

manus. mnanum lavat, sprw., de eene hand

MÂ1US.

MARASQUIN.

wascht de andere; manus rnortia , cig
doode hand, z. mortuarum ; manu armãta, gewapenderhand met gewapende
magt; m. brevi, met korte hand, kortelijk,
terstond, zonder meer; m. brevissma, op
liet kortst; m. fórti, Jur., met geweld,
inz. met dat der overheid; m. propria,
afgek. rn.pp., met eigen hand, eigenhandig; m. stipulãta, met ofonder handsiag;
in manu , IMJ de hand , onder handen

verdediging, bescherming , b. v. van de
wetten; inz. de handhaving in het bezit.
Manwatara, m. md. Myth. , een tijdperk van 306,720,000 jaren ; 14 zulke
tijdperken maken een kal pa (z.a.) of éénen
dag en nacht van Brahma uit.
Manzel, arab. (manzil, v. nasala, afstijgen, zijnen intrek nemen) , herbergen
voor reizigers in Perzië enz.
Maon, rn. een indisch gewigt: dat van
Bengalen = 33,8640, dat van Bazar =
37,47 0 ned. ponden.
Maoney, m. eene akkermaat in Indië,
= 2.2296 vierkante ned. roeden.
Mappa, f. (v. h. lat. mappa, een tafelkleed, wegens de gelijkvormigheid met een
toegevouwen tafellaken), eene brieventasch, een omslag, eene teekentascli, p o
t e f e uille enz.; mappemonde, f. fr. (spr.
mapp'móngd'), eene wereldkaart; mappéren, landkaarten teekenen, omtrekken
maken, in kaart brengen; mappeur, m.
Mii., een teekenaar v. kaarten, inz. krijgskaarten ; mappéring , f. de schetsing,
schets, kaartteckening.
Maquereau, m. fr. (spr. makeró), een
koppelaar, boerewaard; maquerélle, eene
koppelaarster , hoerewaardiri ; maquerel
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manum de e g de hand van de
tafel of de schilderij! de hand weg, d. i.
niets aangeroerd! —mdns,p1., de handen;
ad manus, ter hand, bij de hand; ad manus
benevólas,aan welwillende handen; ad. m.
fideles, aan getrouwe handen; ad. in. propras, In eigen handen; —manuaal, n.
( v. h. lat. manuälis, e, voor de hand ge-

schikt), Mere., een handboek, handelsboek,
inz. dat boek, waarin ontvang en uitgaaf volgens de bronnen en bestemmingen worden
opgeteekcnd ; een dagregister, ook mem 0 r i a a 1; bij het orgel: het klavier, de
toetsenrij, z. V. a. claviatuur; manuaalmanuaalchirurg,-ie, f. de leer van de wondheelershandgrepen; manuaal -lexicon, n. een
handwoordenboek; nianualiter, Muz., enkel met de handen (zonder pedaal) uitte voeren; manualis fides, een handslag lage, f. (spr. —lâ (,tzj), de koppelarij,
Maquignon, m. fr. (spr. ?nakienjóng,
in plaats van eed; manubrum , n. de
knop of greep aan de registers der orgels
v. h. lat. mango, z. a ; verwant met h. gr.
manudüctie, f. nw lat., handleiding, aan- rndnganon, een kunstig, misleidend midwijzing, aanleiding; rnanufâct, n. (v. h. middel) , een paardekooper , roskammer;
lat. rnanufactunz, met de hand gemaakt), maquignonnage , f. (spr. —ndazj') , de
een voortbrengsel der handen, een han- paardenhandel, roskammerij; roskammers
dengewroeht ; manufactuur, f. uw lat.,
-kunstgrep.
eig. een werk, gewrocht der handen; eene
Marabout , m. arab. , een muhameinrigting, eene werkplaats, alwaar stoffen daansch priester of monnik, die eene mos
uit het planten- en dierenrijk verwerkt kee bedient.
worden, van engere beteekenis dan f aMarabou- vederen , schoone, donsachbrij k (z. a.), b. v. lakenweverijen , hoe- tige vederen tot sieraad op dames -hoeden,
denmakerijen enz.; manufacturen of ma- van den marabou-ooijevaar in 0. Indië.
nufactuurwaren , eig. alle met de hand
Maroene, z. mursnne.
gemaakte waren; kunstvoortbrengsels, die
Maraméllen, pl. fr, ingemaaktejapanzonder hamers of vuur zijn bereid, inz. sche kweën.
stoffen van zijde, katoen, linnen enz.; maMaran, m. sp., naam, dien de Spannufacturier, manufacturist, m. een bandjaarden aan de mooren gaven; iemand van
werker in eene manufactuur; inz. de ei- lage afkomst; een melaatsche moor; mara
genaar, heer, bestuurder daarvan; manu- na, f. eene hoer.
missie , f. lat. (manumisslo) , loslatíng,
Mran atha, syrisch: eig. dat de Heer
vrijlating van eenen slaaf of lijfeigene
kome (ten gerigte) ! een vervloekingsfor
manumittéren, afstand doen vaneen regt
mulier aan den bijbel ontleend.
Marânsis, f. gr. (v. maramnein, uitblusop iemand, b.v. van eenen heer op zijnen
slaaf; manuscript, m. of afgek. M S. of schen, verzwakken enz.), de verwelking,
Mscrpt. (v. h. lat. manu scriptum, met de verzwakking; marásmus, m. (lat. marashand geschreven) , een handschrift, ge- mus senflis) , de uittering, verwelking
schreven boek om gedrukt te worden; ina- het wegkwijnen ; de krachteloosheid of
nustupréren vgl. stupréren), zelfbevlekverzwakking van ouderdom 1 ; marasmoking drijven; manustuprãtie, f. de zelf- pra, f. de uitteringskoorts der door ou
bevlekking , z. onanie ; manutenéren derdom verzwakten.
Marasquin, f. -(spr. —kng) of maras( v. h. lat. manu temre), met de hand houkino, m. (it. maraschino, v. mardsca , zuden, handhaven; in stand houden. be
schotten ; maint e nér en ; manutenén
re kers), een fijne, brandewijn, getrokken
tie, 1. de instandhouding, handhaving, op fijn gestooten pitten van zure kersen.
-

-
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Maratten, 1. Mahratten (z. a.).
Maraud, in. fr. (spr. maró; sp. maróta,
ecnsluwrnensch; vgl.marode),eenschurk,
spitsboef, detigniet.
Maraudeur, z. niarodeur.
Maraugie, f. of marnnaijgae pl. gr.

lat. iVlardpanus, p. i. eig. Marcusbrood; it.
marzapane) , suikerbi'ood, een gebak uit
amandeleri en suiker. De zomer v. h. jaar
1407 was zoo koud, dat alle oogst mislukte
en er een zoo groote hongersnood ontstond,
dat de menschen hooi en gras moesten eten,
en eene beete broods, ter grootte van eene
okkernoot, in Saksen 3 penningen kostte.
Deze kleine broodjes noemde men mare usbroodj es, en bakte die later, ter gedaehtenis van dien treurigen tijd, gesui
kerd en gekruid, op St. Marcusdag. Volgens anderen komt het woord van eenen
Italiaan M a r z o , die dit gebak zou hebben
uitgevonden.
Marcus, m. lat., een rom. mnansn. : de
hamer, strijdbare; marcusplaats, een groot
plein te Venetië.
Mardi gras, m. fr. (spr. —glird), eig.
vette dingsdag, vastenavond.
Mareage, f fr. (spr. —dazj'), het matrozengeld, inatrozenloon, de g a g i e ; liet
verdrag, dat een scheepsreeder of koopman
met de bootslieden sluit.
Marechál, m. fr. (spr. mdresjdl), z.v.a.
maarschalk, z. a.; marechal de camp, m.
( spr. —káng), generaal-majoor, veldrnaarschalk; marechaussée, f. Le. (spr. mareijossé' ), ei g . eene schaar, door eenen maarschalk aangevoerd; eenee veiligheidswacht
te paard, poheme -ruiters, nu gendarmen;
marechal des logis, m. (spr. —lozji), een
regiments-kwartiermeester wachtmeester.
Marée, f. fr, ebbe en vloed, watergetij;
gezouten visch.
Marekaniet of marekánsteen, m. eene
doorzigtige variatie van den o b s i d i a a n
( z. a.), zoo genoemd naar de plaats waar hij
gevonden wordt: de beek Marekanka in
Siberië.

( maraugia . rnarmaryga'I . v. mctIrein,
marmaIrein, flikkeren), Med., het flikke

ren of vonkelen voor de oogeii, het vonkenzien, z. V. a. photopie.
Maravedi m. (van de voorm. in Spanje
heerschende arab. familie der M o r a v
den, arab. murâbitna, d. i. cig. de volhardenden, standvastigen), eerie spaansche
koperinunt, ruim een' halven cent waardig; 36 dezer rnaravedi doen een' reaal
de plata antigua ; ook eene sp. rekenmunt van omtrent dezelfde waarde,
waarvan er 34 in eenen reaal dc velIon gaan; de zilver -maravedi (maravedi deplata), een rekenniunt = 2 koperen
maravedi.
marcdndo en marcdto, it. (v. rnarcdre,
beteekenen),Muz., met bijzonderen nadruk.
Marcassiet , m. (Fr. marcassite ; sp.
margajita, v. L. arab. rnar/cascMtsa, kiezeisteen), zwavelkies, ijzerkies, een goudgeel, naar het staalgraauw zweernend erts,
dat uit ijzer en zwavel bestaat; ook de naam
van het bismuth.
Marcelline, m. fr. (spr. marseillen')
Mere., eene soort van ligte zijden stof.
Marchand, m. (spr. marsjdng) , een
koopman, handelaar; marchande de
des, f. (marijdngcl' de mod'), eene modehandelaarster, niodekoopvrouw ; marchandise, f. (spr. marijangdiez') , waren,
koopwaren , koopmansgoed , marchan
déren, handelen, handel drijven, markten, dingen , knibbelen; zich bedenken,
dralen, talmen.
marchéren, z. ond. marsch.
Marchese, in. it. (spr. markéze), z. v. a.
marquis.
Marchesvan,

m. eene maand der Hebraërs , de 2de van het burgbrlijke , de
8ste van het godsdienstjaar; zij komt met
een gedeelte van april en maci overeen.
Marchetto , m. it. (spr. —ke'tto), pl.
marchetti, eene rekenmunt te Venetië,
= 12 grossetti ofruim een cent; 20
marchetli doen een 1 i v r e.
Marcieten , pl. , leden eener secte, in
de 2de eeuw gesticht door Ma re u s
leerling van Simon den toovenaar. Zij
droegen de priesterlijke waardigheid ook
aan vrouwen op ; men noemde hen ook
vol maakten.
Marcionieten , pl., eene chr. secte uit
de 2de eeuw, die een boos en goed beginsel aannam het huwelijk afkeurde en
enkel geestelijk genot veroorloofde , naar
Marcion van Sinope benoemd.
Marcipein, gew. marsepein, in. (nw
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Marémmen, pl. it. (sing. maremma,

d. i. zeestreek) onderscheidene ongeLonde,
moerassige oorden in Italië, inz. de landstreek aan de zeekust van de uitwatering
der Cecina tot aan Orbitello.
Mares, in. eene oude azmat. maat, 6
cotylen (naar Pollux en Aristoteles),
10 congui (naar Polyenus); men noemde
haarook maris en maristos;v.a.hetzelfde als capitha.
Marforlo, m. naam van een verminkt
standbeeld van eenen riviergod in den tuin
van het kapitool, aan hetwelk weleer, even
als aan Pasqui no (z. a.), allerlei pasquinades werden aangeplakt.
Margarëta, afgek. Grietje, vrouwenn.
( v. h. lat. morgarzta, gr. margaritës), de
parel; niarguerîeten, pl. fr., fijne glaspaar
len; margarine, f. Chem, parelstof, eene
der nadere bestanddeelen van de olie- en
vetsoorten ; margarinezuur , parelzuur;
margarita' pl. in de gr. kerk: stukjes der
gewijde hostie, ten gebruike van zieken.
margo, m. en f. lat. , margine, it. (spr.
67
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udrdijine), marge, f. fr. ( s pr. marzj'), c1
rand ; Mere. de open gelaten rand in
vracht- en verkoopbrieven, waarop men de
teekens en nommers der toegezonden Waren zet; ad marginem of in margine, lat.,
op den rand, aan den rand eens boeks, b. v.
iets aanmerken enz.; marginaliën, pl. nw
lat., randaanmerkingen, kautteekeningen
( randglossen) marginéren, lat. (marginare) met eenen rand voorzien, omranden;
op den rand aanteekenen.
Margos, m. ge., een dol, dwaas, gierig
of vraatzuchtig, ook een dom, opgeblazen
mensch, domkop.
Margriettes (spr. marg/iri e'tt') margritins (spr. margitriténg), fr. of margrietinen, pl. (it. mzrgheritine), glaspaarlen of
glaskoralen.
MarTa of Marie, een vrouwenn. (in het
gr. N. T. Maria, uit Ii. hebr. Mirjdm, arab.
Marjani gevormd), d. i. de bittere, wrange
( v. maralt bitter zijn; v. a. hare [eorum]
wederspanniglieid", v. mara/z, wederspanfig zi
maria-bad, z. ham-marie; maria-glas, gypsspath, vrouwenijs; Marianne,
ontstaan uit Maria-Anne; marien-gro
schen, m; hoogd. (spr. —gitrosjen), eene
brunswijksche rekenmunt = thaler,
ongeveer 5 centen.
Manage, f. fr. (spr. maridazj'; v. man
= lat. mantus, man, echtgenoot; manier
= manitãne, trouwen), het huwelijk, de
echtverbindtenis, echt, bruiloft; een kaartspel waarbij het vooral op aankomt om
heer en vrouw bijeen te krijgen; heer en
vrouw (groot manage) of vrouw en

inzouten ; gemarineerd ingemaakt; ank
door het zeewater bedorven; marinade, E
ingeinaakte, ingelegde spijs.

,

;

-

,
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,

h eer (klein mariage);maniage clamour,
(spr. clamóer), een huwelijk uit liefde; mariage de conscience (spr. —kongsjdngs'),
eig. gewetens li uwelijk heimelijke echt
buiten de gewone vormen voltrokken; maniage de raison (spr. —nézóng), een overlegd, beredeneerd huwe l ijk; manage repitblicain (spr. —kéng), het verdrinken van
man en vrouw aaneen gebonden, eene door
Carrier tijdens het schrikbewind uitgevonden Wijze om de veroordeelden van kant
te maken.
Marianne, mariaglas enz., z. ond. Ma,

ria.
Marikina f. amerik. de zijdeharige
meerkat, een lief aapje in Brazilië enz.,
veel gelijkend naar dc kleine hondensoort,
die men leeuwtjes noemt.
Marinas leonénses , pl. sp. (eig. de zeekusten van Leon) , de kudden (cabannes)
van trekkende merino -schapen in Spanje.
Marine, 1. fr. (v. h. lat. maninns. a, urn,
de zee [mane] betreffende. de zeemagt, liet
zeewezen en wat er toe behoort, de zee
vloot; Piet.. een zeestuk, zeegezigt; mannier, m. (spr. —njé), een zeeman; zeesoldaat; marineren (fr. mariner), gebraden
visch met azijn en kruiderijen inmaken,
,

,

-

,

Maniolein, manjolein. f. (it. majoncina,
mid. lat. majonaca, verhasterd v. h. ,lat.
amancícus gr. amanákos) een bekend
beestergewas met kleine eironde, grjs
achtig groene bladen en aangenamen geur,
dikwijls als kruiderij bij spijzen gebruikt.
Maniólen, pl. (it. maniolo, een schelni,
bedrieger), dievengespuis in het koningrijk
Napels.
Marionette, f. fr. (manione'tte, v. marlon, verklw. van den naam Marie, dus eig.
meisje), een popje met beweegbare leden,
eene draad- of ledepop ; door draden in
beweging gebra g te poppen ter uitvoering
van kleinkinder -tooneelstukjes ; marionettenspel, het poppenspel.
,

,

,

Maniottische wet, wet van Maniotte,
de grondstelling, volgens welke do
Phys.,
digtheid der lucht in evcnrediglieid staat
met hare driikking en uitzettingskracht;
zoo genoemd naar den ontdekker.
Maniscen, pl. lat. (sing. manisca), Med.,
vijgwratten, aan heijenknoopen.
martus, m. lat., de gebuwde man, ec ht
genoot, gade, man; manitaal , mannelijk,

wat den man toekomt; manitalespotéstas,
f. de magt van den man over de vrouw, de
maritale magt; m. tutëla, de voogdijschap des mans; maritagum, n. mid. lat.
Jui'., de bruidcijns, bruidlossing, hetgeen
voor eene ljreigene bij haar trouwen aan
haren heer moest betaald worden

Manjolein, z. mariolein.
Marjolét, m. fr. (spr. zjolé), een rneis—

jesgek, galant heertje; vgl. damoisean.
Mark 1), f een meikteeken, merk, inz
de grens van een gebied en dit gebied zelf;
markgnaaf eig. grensgraaf, fr. marquis.
Mark 2), f eene gcwigtseenlieid, inz.
voor good, zilver en edelgesteenten in onderseli eiclen e landeti v. verschillende grootte: het mark hollandsch trooisch, verdeeld
in8oncen, 1 60 enge 1 s,5 1 2 0 azen, of
in 24 karaten =O,24G08, het fransche
mark = 0.24475 bet oostenrijksche =
0.28070, het badensche = 0,23364, het
boheemsche = 0,25372, liet keulsche =
0,23;96 het zweedsche mijnen -mark =
0 ,37583 bet zweedsche ijzeimark (j er nvigt) = 0,34008 het zWeedsclle mark
voor de landsteden (landstiedter wig t)
= O.35795; eene zilvermunt te Hamburg
en Lnbeck of het mark lubsch van 16
scliellingen, ieder v. 12 penningen =
ct. in Denemarken = 4 4 et.; eene rekenmunt in Mecidenbnrg = 71 et.; mark
courant, rekenmunt te Hamburg en Lu71 21 el.; mark banco aldaar =
beck
90 et.
markeren enz. z. marquenen oud.
marque.
-

,

,

,

,
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MARQUE.

MARKET EN rl ER.
Marketenter , in. , marketentster , f.
(naar he it. mercatánte, oud-fr. mercadent, waaruit marcliand is ontstaan, v. h.
lat. mercizri , handelen), veld- of leger
hij of zij, die in het-krame,nst
leger of de legerplaats de soldaten van
ververschinoen voorziet.
Markétte of marquette, f. fr. (it. marcitetta), maagdewas, Gene schijf wit ge-

bleekt was.
Markies, z. marquis.
Markomannen, pl., d. i. markmannen,
markbewoners, grensvolk: een oudd. volksstam tussclien den Donau en den lijn,
later in het tegenwoordig Bóhernen.
Markus, z. Marcus.
Marlborough (spr. márlbroe,

gew. in al-

Marmot, f. fr. (it. mmarrnótta, marntonwaarsch. ontstaan uit mare monta ro,
lat. mus montanus, d. i. bergmuis, N. H.,
de bergrot, het mormeldier, op de hoogste
bergen van Azië en Europa, inz. in Savoye,.ook een groote gebaarde aap met eenes
langen staart dc meerkat; fig. een leelijk, vuil vrouwspersoon; een klein grotesk
beeldje ; een aardig , snaaksch kind ; de
brieveritasch , het brievenkistje van den
brievenbesteller.
maróde, hoogd. (vgl. het fr. maraud, z.
a.; la maraude, de plundering; eng. marow,
landlooper; doorgaans afgeleid uit het ara h.
of hebr. , doch volgens den sirnplissim u s van essen gaaf M e r o d e, die in den
30jarigen oorlog een regiment uit allerlei
slag van gemeen volk had bijeen gebragt,
dat zich door bedelen en stroopen onder
daar m e r o d c of m a r o d e --scheid;van
b r o e d e r s, in 't alg. voor achterblijvers,
die zich van het leger afscheiden ?), atemat, krachteloos, moede; xnaróde, f. de
plundering , strooppartij; marodéren (fr.
marauder) , onder voorwendsel van ver
achter blijven en heimelijk-mocidhe'
plunderend rondzwerven, onbeschoft bettelen, en plunderen , heimelijk op roof en
plundering uitgaan, stroopen, brandschat ten, op m a r o d e gaan; marodeur, m. een
achterblijver, natrekker, plunderaar, landlooper, een soldaat, die onder voorwendsel
van vermoeidheid achter blijft en heimelijk
op roof en plundering uitgaat, roofgeboefte.
Maronieten of marouánen , pl. , eene
naar haren stichter Mama zoo geheeten
chr. secte bij den berg Libanon , die het
monothelismus beleed en zich in de
12de eeuw met de katholijken heeft vereenigd ; zij maken eene soort van militair
gemeenebest uit, omtrent 150,000 zielen
sterk; de paus veroorlooft hunnen priesters
het huwelijk. Maroquin, fr. (spr. maroking'), marokijn , marokkaansch leder, ook elders
saffian genoemd, gekleurd bokken- of gei
fijn van nerf, met galnoten be -tenldr,
reid, oorspr. uit M a r o c c o in Afrika; marokijn- papier , papier, dat het marokijn leder nabootst.
letarótte, f. fr., een stok niet een grotesk figuurtje of zotskap er op, zooals de
voorm. hofnarren die droegen ; zotheid ,
dwaze meering, gril; iernands lievelingsdwaasheid, zijn stokpaardje.
Marque , l: fr. (spr. mark') , mark ,
merk, merkteeken, herinnerings- of herkenningsteeken, inz. bij het spel een retdna,

broek), een beroemd fr. volkslied op den
groeten eng. veldheer van dien naam (gest.
1722), en de door geheel Europa verbreide
rnarschwijs van dat lied; een oude contredans; Mere., eene kortharige, ligte stof niet
kleine teekeningen; N. H., een bengaalsche
aap, de woudgeest, leeuwenstaart.
Marli, n. fr. Mere., een ligt, eenigzins
stijf weefsel van garen of zijde, dat liet gaas
nabij komt; ook eene halfzijden stof (benoemd naar het dorp Marli -la-Maclaine ,
Nvaar zij het eerst werd vervaardigd.
Marmar gee, pl., z. maraugie.
Marmeláde, f. fr. (port. en it. marmelláda, v. h.. port. marrnéllo, de kwe), eene
confituur van zeer gaar gekookte, bijna tot
brij gemaakte vruchten, een mei suiker
verdikt en in vlakke bussen gegoten sap v.
allerlei vruchten.
Marmer, n. lat. marmor, pl. rnarmi ra,
gr. mdrmoros, m., v. marrnaIrein, glinsteren, blinken), een fijne, vaste, harde kalk
veelal met aderen en vlekken in al--sten,
lerlei kleuren en voor schoone polijsting
geschikt; marmerkronijk of arundelisch
marmer (marinera Arundeliãna), eene gr.
tijdtafel, bevattende de kronijk v. Athenen,
gegriffeld omtrent 263 jaren voor Chr. op
eens marmerplaat, waarsch. op het eiland
P a r o s gevonden, door den graaf A r u ndel in 1627 aangekocht, sedert 1667 in
het bezit der universiteit van Oxford, daarom ook anarmóra Oxoniensia geheeten ;
marmo, statuário , m. it., beeldhouwers marmer of marmer voor standbeelden, inz.
weleer het parisch marmer van Paros,
thans het carrarisch marmer van Carr a r a in Italië; marmoréren, marmeren
(lat. marmorare), met naar marmer gelijkende vlekken of strepen voorzien, mar.
nlerkleurig beschilderen of aanstrijken.
kenpenning ; masquéren of maskéren,
Marmiton, n. fr. (spr. -tóng; v. marmerken, teekenen; stempelen, op- of aan
mite, kook-, veldketel), een keukenjongen ,
bij liet biljart de gespeelde-schrijven;
koksjongen; iron., cen keukenklouwer.
punten afroepen, den staat van het spel
marmer, marrnora enz. z. ond. marmer.
Marmóse, f. brazil. N. H., het muisach- bil eiken stoot aangeven; marquant (spr.
markcinz8 ), uitstekend, in 't oog vallend;
tig buideldier in Z. Amerika.
-

-
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marqueur, markeur, m. de oppasser bij

het biljart, de teller; ook wel in 't alg.
voor oppasser. bediende in logementen.
Marqueterie, f. fr. (spr. market-, van
marqueter , besprikkelen , besprenkelen,
vlekken) , ingelegd werk met gekleurd
hout, waaruit men gansche tafereelen za
-menstl.
Marquette, z. markette.
Marquis , 1n. fr. (spr. markíe), een

adellijke titel in Frankrijk markies ;
'

marchese (spr. rnarkéze) in Italië, oorspr.
z.v.a. markgraaf [vgl. mark 1]; mid. lat.
marchio) ; marquise, f. (spr. markíez'),

de vrouw of dochter van eenen markies;
een linnen scherm ter wering van de
zonnestralen voor ramen en deuren; inz.
Mil., de linnen overdekking eener of cierstent, overtent; ook eene soort van groote,
smakelijke peren; marquisaat, n. de waar
gebied van een' markies,-dighent
het markgraafschap.

Marrónen, pl. (it. marroni, fr. marrons),
naam van de groote, edele kastanjes; marrons, pl. fr., groote ronde haarkrullen als
vrouwentooi.
Marron neger , m. (fr. marron , naar
men wil van snarron, sp. marráno, wild
zwijn, dat in de bosschen leeft), een weg
neger , bosch- of struikneger -gelopn ;
marronage , f. (spr. --naazj') de neger

-vlugt,saenopiz.Dmngo
f. (eig. eene soort van korf ter
berging van waren, van daar m ar s k r a m e r; misschien van markt en het lat.
merx , koopwaar , oud -nederd. meers) ,
eene soort van houten ronde zoldering aan
den mast van groote schepen, de mastkorf.
Mars of favors , lat. , gr. Ares , m.
1Vlyth.. de krijgsgod of god des oorlogs en
der veldslagen , een zoon van Jupiter en
Juno; oneig. de oorlog; ook eene der planeten, de Iste in volgorde van de zon gerekend; Chem., het ijzer; martiaal, krijgshaftig, strijdbaar, vurig, moedig; zoon van
Mars. krijgsman, soldaat, held; Marsveld,
n. een groot plein te Parijs, dat tot militaire oefeningen, volksfeesten, wedrennen
enz. wordt gebruikt; ook een groot veld te
Rome, z. campus martins.
Marsch., m. (v. h. fr. marche. i.), de
krijs- of legeroptogt, de togt of gang , de
dagreis inz. van een troep soldaten; ook
een muzijkstuk ter begeleiding van plegtil?e, inz. militaire optogten ; marsch! (als
nitroepingswoord) voorwaarts! voort! weg!
een geforceerde marsch , een verhaaste,
versnelde , verlengde togt, de versnelde
pas; de marschlinie, marschorde, de orde, in welke de schepen eener oorlogsvloot
geplaatst worden ; de marschroute (spr.
roete), de reigweg, de rigting, die de togt
neemt; marchéren (fr. marcher, in 't alg.
gaan , loopen , voortgaan) , regelmatig en
Mars,

lil AItTI AAL.

MARQUETE1 UE.

afgemeten stappen; te voet gaan, reizen;
op soldatenwijs oprukken of aftrekken 9
opbreken, zich op weg begeven.
en,
Marschland (oudd. marsc, meerscli,
maarsch, hoogd. m.arseh, eng. marsh. fr.
warais; verwant aan moer. moer'as),
moerland, laag, vet, moerassig land, gew.
aan zee ofaan groote rivieren gelegen (het
te en Best. van geest of geestland.
Marschroede (hoogd. marschruthe),
Bene lengtemaat te Hamburg, = 14 lamb.
voeten of 4,01080 ned. ellen.
Marseillaise , f. fr. (spr. marsel) éz' ),

een patriottisch krijgslied, woorden en muzijk van R o u g e t (Ie Lille , door hem
lied v. h. rij n leger genoemd; de mar-.

seillaanscbe leederalísten bragten het in
1792 te Parijs en van daar de latere naam.
Marsen, pl., d. i. aan zee wonenden, een
oudd. volksstam , waarsch. tot de C h er u s k e n behoorende; ook een oud oorlog zuchtig volk in Midden-Italië.
Marsepein z. marcipein.
Marsiliáne , f. een venetiaansch

, van

voren rond vaartuig, tot den kusthandel
op de Adriatische zee.
Marsupiunn , n. lat., de beurs, geldbuidel, marsupial, nw lat., z. v. a. opossum; als adj., N. II., eenen buidel dragend,
beursvormig; marsupialiteit, f. het voor zien zijn van eenen buidel ; marsupiforisch, met beursvormige bloemen; marsupiet, m. een versteend buideldier.
Marsyas, ni. gr. Myth. , een satyr, de
zoon van Olympus, uitvinder of verbeteraar der fluit; hij durfde zich met Apollo
in een' muzikalen wedstrijd wagen, doch
werd door den God overwonnen en toen
levend gevild.
Martabánen; pl. Mere., groote vazen of
potten van verniste aarde ter verzending
enz. (naar Marta ban in Peru benoemd).
Martelaar, m. (v. h. gr. martyr, een
getuige; fr. martyr); een geloofsgetuige ,
bloedgetuige , geloofsheld , lijder, offer
voor de zaak van godsdienst, waarheid en
deugd; martyrium. n. lat., de marteldood,
het lijden en sterven van eenen geloofsheld; martyrologium, n. gr.,

de geschie-

denis der martelaren, liet martelaarsboek,
eene historie of optelling der bloedgetuigen of geloofshelden.
Martéllos, pl. it., eig. hamers, Dena ming der gewelfde ronde torens op de kus
Sardinië er Corsica tot wering der-tenva
zeeroovers ; martelláto, i1!luz., gehamerd
(eene wijze van den strijkstok te gebruiken.
Martha , syrisch: ede linisbestuurster,,
heerscheres iin huis ; v. a. hebr.: de be-

droefde.
martiaal , z. ond. Mars of Mayors;
Martiánus, mansn., z. v. a. Martinus of
Maarten , m. de moedige, strijdbare (v.
M a r ).

MÂWflNGALEUR.

MASSALIERS.

Martingaleur ,, m. fr. (spr. marténg
ghaleur) , bij het p li arao -spel een speler,

dekmantel, uitvingt, veinzerij, list, doekje voor 't bloeden; en masque (spr. any—),
in niaskers , gemaskerd , vermomd, L. v.
bal en masque, z. v. a. gemaskerd bal,
masquerade, f. (fr. mascarade), een mas,
kerdans , mommendans, cciie danspart ij
of verlustiging van vermomde personen
maskeren , bedekken , het uitzigt benemen; zich maskeren (fr. se masquer), zich
vermommen , onkenbaar maken, verkiecden, verbergen, bedekken; gemaskeerd,
gemaskerd, vermomd; bedekt, verbergen,
onzi g tbaar; maskeraap, z. choras.
Maslach ofmatslac, m. eene soort van
opium-drank , dien de Turken van Constantinopel gebruiken.
Maslas, m. Mere., de 2de wijn van de
in de zon gedroogde t o k a y e r-druiven.
Masölen, 1)1. , naam eener croatische
grens-nhilite, die zich steeds gereed moest
houden om te veld te trekken.
Masorëten, pl., oudjoodsehe geleerden
of rabbijnen, die, om alle vervalsching te
voorkomen, eene verzameling maakten van
critische en ophelderende aanmerkingen
over den hehr. bijbel, welke den naam
draagt van masôra (rabb. masordli of
massôretli , d. i. overlevering, v. mrtsar,
overleeren ; van daar de masoreten-

die den inzet, hetzij de kaart gewonnen of
verloren heeft, verdubbelt, welt.-.e vrduh
den naam draagt van martingale,-heling
d. i. eig despringriern van het paard.
Martinjsmus, n. de geheime, mysticke
en zeer duistere leer van zekere i 11 u m i
n a t e n die als de vrijrnetselaars in 1 0 g es
bijeen kwamen. Zij maakten 2 secten uit,
die men doorgaans met elkander vero art:
de eenen waren volgelingen van een' Portugees Martinez, de anderen van een'
Franschman St. Martin, die in het begin dezer eeuw gestorven is; de laatsten gaVen voor, omgang met de engelen en de
zielen der afesclicidenen te hebben.
Marum, n. lat., inarum verum (gr.
macon), het amberkruid, mastikkruid,
ook kattekruid, een zeer scherp- of ve1riekeud gewas, waarop de katten bijzonder
gesteld zijn en dat haar bedelmt.
Martyrum, martyrologïuni, z. ond.
inartelaar.
Maryland, m. eng. eene bekende ta

uit de gelijknamige landstreek-balisort
der Vereenigde Staten.
Mas, mase of eng. mace (spr. mees;
rnaleisch mas of umas , 8oud) , eene rekenmunt in Siam, = JttT tail of omtrent = 35 et. ; eene chinesche rekenmunt, =10 candorins of omtrent4 0
centen ; zij wordt ook tsch ii n genoemd.
Mascaron, rn fr. (spr. .—róng; v. Ii. it.
inascaróne. leelijk masker, z. a.). Arch.,
een apengezigt, groteske kop aan deuren,
ramen en iiîz. aan fonteinen.
Maschàle, f. gr. mascitdie), Anal., dat
gedeelte onder den oksel , dat nabij den
tronk ligt; masehalister m. de tweede
ii alswervel; ook schoudergordel bij paarden; maschalóncus, m. dc zwelling der
okselklieren.
Masch Allah, (waarsch. de gebruikelijke zegswijze md scM Allah, di. wat
God wil), werk Gods, de turksche naam
van den opium.
Masculinum , a. (afgek. snasc. of m),
lat., het mannelijk (geslacht); Gram., een
woord van het mannelijk geslacht ; Pl.

inasenlina, z. genus.
Masker, n.,1r. masque, m.(mid. lat. mas-

ca, máscana, sp. mascara, dat afgeleid
wordtv.h. arab. inas -citarak, d. i. spot, bespotting enz..v. sac/tira, belagchen, bespotten; v. a. in V. lat. masca, ontstaan uit
ii. gr. baska, bas/cdnion, d. i. leelij ke Iiguur als tooverndddel, schrikbeeld), een
onkenbaar makend hol gelaat van bordpapier, pleister enz., een nagemaakt menschengezigt , eene mom, een mornaangezigt, mombakkes; een vermomd persoon;
eene staande karakterrol in blijspelen;
oneig. een valsche schijn , voorwendsel,
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tekst, z. talmud.

Masque, masquerade, enz., z. masker.
Massa, in. in de negertaal: heer, meester.
Massacre . II. fr. (v. massa, massue,

strijdkolf, knods ?) , onbarmhartige vermoordin g , gruwelmoord , nedersabeling,
nedcrhouwing , bloedbad; massacréren,
( fr. massacrer), afmaken, nederhouwen,
ombrengen, een bloedbad aanrigten.
massage, z. masseren.

massa, lat., masse, fr. I'. de hoop; klomp,
stof, dee g .; het geheel eens ligchaams in
zoo verre het als uit gelijksoortige deden
zamen gesteld (dus meer mechanisch dan
chemisch) wordt beschouwd (onderschei
den van substantie); dcinzetin kaartspelen ; een groole hamer der beeldhou'wers; bij het biljart: de schop voor te ver
liggende ballen ; massa bonörurn, de gezamentljke goederen; massa concsirsus,
het gezamentlijke vermogen van een'
schuldenaar, dat onder zijnd schuldei
kan verdeeld worden; en masse , fr.-scher
( spr. anyrndss') olin massa opstaan, zich
vereenigd, gezamcntlij k, met gansche trocpen verzetten; massief (fr. massif), van
gebouwen: uit enkel muurwerk bestaande,
van steen, tegen brand of vuur bestand;
vast, stevig van metalen: digt, vol, wigtig,

zwaar . gedegen , niet hol ; oneig. grot
plomp, ruw, onbehouwen.
Massabërs, pl., leden eerier chr. secte,
die in de 4-de eeuw opkwam, alle uiterlijke

eeredienst verwierp, en zich in eenzame
oorden geheel aan het gebed wijdde; zij
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heetenook enchieten en nLhousia sten.
Masse! joodscli (rabbijnsch massi,
afgeleid V. nasal, vloeijen, afdalen, inz.
d. hemel; van daar: invloed des hemels of
der gesternten), geluk lot.
Massëma , n. of massësis, f. gr. inas
sãsthai ofinasãst/tai, kaauw en ). het kaan-wen. eten ; massëer (scil. musculus)
Anat., de kaauwspier; niassetërisch, tot
de kaauwspier hehoorende , haar betreffende.
Massétte , f. fr., de handhamer ; ook
z. V. a. mazette.
Massjcot, n. fr. (spr. -kó), loodgeel.
loodglit loodasch, een geel eerste loodoxyde, ter bereiding van de menie of het
roodcn loodoxyde.
masseren, Ir. (masser) , het ligchaain na
het bad , op eene oostersche wijze, die inas
sage (spr. —sdazj') heet, wrjen. drukken, borstelen enz.

sdstai, kaauwen, dewiji men het om zijne
\%elriekendheid kaauwde), een bleekgeel,
welriekend bars van den mastikboorn
(pistacia lentismus, L.), inz. op het eilaud Candia enz.; ook eene soort van klefdeeg, steenlijm l)ij de beeldhouwers;
tikkrui d, z. v. a. rnarum.

-

massief, z. oud. massa.
Massin, z. mayon.
massoléren, h. (massoler), met eene
knods (massue) doodslaan, eerie weleer

in Spanje gebruikelijke doodstraf.
Mastalgie, f. 0 r. ( v. mastós, borst, inz.
(le vrouwelijke borst), 1 1 ed. pijn in de
borsten ; mastitis, f. ontsteking der bor
sten, mammen; mastödis of mastoides,
borst-, tepel- of niamvormig, vgl. co
nisch; mastödon, n. N. H., eene ondergegane dierensoort der voorwereld; mastodynie, f. Med.. ijfl in de borsten; mastón
t der
epels van de
cus, m. eene z\%elling
vrouwelijke borst; mastorrhagie, f. sterke
bloeding uit de vrouwel. borsten; masto
zoolIth, Min., eene zoogdier-versteeniug;
mastozöon, n. een zoogdier; mastozoolo.
gTe, f. de leer, de beschrijving der zoogdieren.
Mastéllo , rn, pl. niastelli , it., eene
tobbe, kuip; eene inhoudsrnaat: te Rome
= 82k te Venetië, = 64,8 kop of kan.
Master, m. eng. (uit h. lat. magIster
ontstaan), 1) (uitgespr. nis ter), ineester, heer, leermeester; als titel der toespraak voor den voornaam van niet volwaswassen zonen, inz. in den mond der dienstboden; master ofarts, z. v. a. magister
(z. a.); 2) afgek. Mr. (uitgespr. mister)
heer, mijnheer, voor mannelijke persoons.
namen; pl. aigek. Messrs. (uitgespr. mes)

1

jóers of me'sjoers).

Masticãtie , I. lat. (masticatfo) , de
kaauwing, het kaauwen; masticätorum,
n. nw. lat,, kaauwmiddel, pl. masticatoria, geneesmiddelen, die gekaauwd
den; mastigadour, rn fr. (spr. —glzadoér),
eerie soort van paardenbit, mondstuk uit
kogel tjes en ringen bestaande , om het
paard te doen schuimen, een kaauwgebit.
Mastik, m. (v. ii. gr. mastichë, v. ma-

Mastitis , z. oud. mastalgie ; mastödes, mastödon enz., z. ond. mastalgie.
masturberen, z. v. a. manustupreren,
mastuprãtie, ook masturbãtie, f., z. v. a.
manustupratie.
Masulipatan . m. Mere. (zeer lijn in-

disch katoen, vervaardigd in de gelijknamige engelsch-hincloestansche stad.

Masürka of masürek, f. (pooisch mazurek, russ. mazurka , naar de M a z a-

ren, de bewoners v. h. voorm. hertogdom
Masovië), een poolsche nationale dans in
maat ; masurisch .masürkisch , tot
dien dans behoorende, daarmede overeenstemmende.
Mãsz , n. hoogd. , eene vochtmaat in
Disitschland en Zwitserland, van verschillende grootte: te Augsburg = 1,1770 2
te Weerien = 1,4150 (de 40 doen een' eimer, emmer); te Brunswijk = 1.8699,
in liessen = 2. in Gotha = 0,9096, in
lijanheim = 1,9940, te Meinunaen =
20,8880. in W urternberg ( hellaich -nsasz),
= 18370, te Bern = 1,6710, te Zurich
= 1 ,6420, in de concorderende cantons omtrent = 1,5 ned. kan; ook op sommige
Plaatsen eene maat voor drooge waren: te
Freiburg = 15,9080, te Aken (oude maat)
= 39.1577 ned. koppen.
Mâszli, maszling , rn eene inhoudsmaat voor drooge waren te Zurich, =
m ü t t (z. a.).
Mat, 1) m. fr. (spr. ma) ,de mast,
mastboom; mat de cocagne, z. vocagna.
Mat, 2) n. in het schaakspel: de zet,
die den koning zoodanig schaak geeft, dat
hij niet van plaats kan veranderen zonder
zich aan een nieuw schaak bloot te stellen.
Mat, 3) f. eene voorm. vierkante zilvermunt in Spanje, spaansche mat of matte,
iets minder dan 2 p;l.
Matadör, m. sp. ( v. matar= lat. mactare, slagten, dooden), eig. een doodslager,
stierendooder, hij, die in stierengevechten
het dier moet dooden ; oneig. een hooge
troef in het kaartspel , hoofdtroef, b. v.
spadille, manille en basta zijn
de eerste matadors ; ook een aanzienlijk, gewigtig man, iemand van rijkdom ,
invloed enz. ; faux-matadors , pl. (spr.
foo—), in het l'liombre de troeven , die
van in a n i 11 e af op elkander volgen.
Mateeologie, f. ge. (v. matcilos, a, on,
ijdel, nietig), onnutte praat, gesnap; ma'taonomatologie , de dorre hovennatuur
kunde des' oude scholastieken ; matasopasie, f. vruchteloos, ijdel doen of pogen;
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hatoponie. f. vergeefsche moeite; mataosophie, f. ijdele, nietsbeduiclende wijs
heici; matceotechnie, f. vergeefsche, verS
loren luirist.
Matafion, m. fr. (spr. _fidny), Mar.,
de beslaglijoen , seisingen (zekere zware

ligchamelijk, st offelijk, stofhevattend, de
stof eener zaak betreffende; vezentlij k ge'wigtig , zakelijk, stoffelijk (in tegenst. met
form eel), ook plomp, grof; ligchamelijk,
zinnelijk (in tegenst. met spiritueel
ideaal); materiiile interessen,
zakelijke , vezent1ijke , werkelijke of ook
ligehanielijke , het zinnelijk aanzijn hetreffende belangen, voordeelen ; het materiaal, materieeL pl. de materialen, de
ruwe stof tot eenig werk, de bestanddeelen, de te bearbeiden stof; liet geschut;
in zamenst. b. v. bouwmaterialen,
bouwstof, houwbehoeften, de noodige voorwerpen om te bouwen; s c Ii r ij fm a t e r i
a I en ; schrjibehoeften enz. ; matenaal-rijk, z. v. a. mineraal-rijk ; matenaal-waren, ruwe waren uit het plantenen delfstoffen-rijk (specerijen); matenia
list. fl1. uw lat., wie in zulke waren handel
drijft, een specerijbandelaar , kruidenier;
in de wijsbegeerte : een loochenaar , bestrijder van 's mensehen geest, ziel of gemoed, een stol'belijder, stofleeraar; materia li smus , n. de stollcer, geestloocliening,
de leer vauhet niet-bestaan van enkelvou
dige wezens van de stelling : »alles wat
bestaat is stof", het looclienen van de
onligcliamelike natuur der ziel; matenia
liséren, als stoffelijk aannemen, beschouwen of vooronderstellen , verligclIameljken; matenialiteit, f. Jigchamelijkheid
stoffeljklieid, de eigenschap dr stof; materialiter, stoffelijk; zakelijk, wezeutlij k,
volgens aard. wezen of inhoud (in tegenst.
met for) naliter).
niatern. materniteit, Z. mater.
Mathëma n. gr. (v. mathein, mant/zânein, leeren, beoefenen), eig. het geleerde, de kennis; eene leerstelling, inz.
uit de iiskunde; mathematiek (gr. mat/iematike), ofmathsis, f cig. de wetenschap I)ij uitnernendheid , de leer van de
grootheden, van de ruimte- en getallengrootheden, de stelkunde, rneetkunde ,
wiskunde , naauwkeurige wetenschappen

touwen).

Matamata, f. N. H., de surinaamsche
scliildpad.
Matamre, in. fr. (eig. een personage
•uit de spaansche blijspelen die zich beroemt op Zijne heldendaden tegen de n'ioo
pogcher, snoever; selinimlooper,-ren);
tafellikker; een onderaardsche kerker ter
opsluiting van deslaven des nachts.
Matassin, rn fr. (spr. —s1ty; v. h. Sj).
niatac/zin), een kromme -sprongenmaker,
goocheldanser; matassins, jiJ., een mominedans, een dans van vermonide, als Ians
gekleede dansers met houten-worsten
zwaarden enz. ; matassinâclen , pl., potsen, malle kuren, zotte gebaren.
Matatan , m. de groote trommel der
Indianen.

Matchi, m. N. H..een aapv.hctgeslacht
der sapaj oes ; matchimanitou, md.
Myth., een booze geest.
Matelot, m. fr. (spr. mat'ló; V. Ii. ne
maa t, makker), een matroos zee--der.
man; eenjongenskleed, waarbij broek en
buis vereenigd zijn, mate1ote, 1 matrozen
kool,- soep, eene spijs van tot ragout ge.
kookte visch met zout, peper. uije, wijn
enz.; ook een matrozendans; a la matelote,
matrozenwijs, zeemansachtig.
Mater, f. (pl. niatres), lat., eig.moe
(van eene kerk) de moederkerk, in-dec;
tegenst. met filiaal-kerk ; Chem., het zil
ver; ook de moêrschroef; mater clolorösa,
de moeder der smarten , een beeld der
nergebogen moeder des gekruisigden Verlossers; mater dura, z. clura mater; mater
familias, eene huismoeder ; mater pia,
Med., het dunne hersenvlics; matres leetiöni.c, pl., eig. leesmoeders; leesmiddelen,
OJ)

,

ingelaschte liebreeuwsclì e letters; matérn,
( f. sciences exactes); mat/tesis intenso( lat. nzaternus , a, urn). moederlijk ; marum, de wetenschap der afmetingen van
térna, pl. Jur., moederlijk ended; materne, Z. V. a. matrys ; materniteit , f. nw - onligchamelijke zaken, b. v. deugd, waarlat., het moederschap, de moederlijke waar- held enz.; mathematcus, in. een wiskundi g heid, moederstaat ; het materniteits- stige, wiskunstenaar , meetkundige; mathematisch , tot de leer der grootbeden
principe, Jur., de grondstelling, dat een
buiten echt geteeld kind door de moeder behoorende, viskunsti, nieetkunstig; onornstootelijk, zeker, uitgemaakt, onweder
moet onderhouden worden.
Matérie, 1'. lat. (materza), de ligcha- sprekelijk; mathematische geographie,
nieljke stof, grondstof stof, inz. in tegenst. de misktincltge aardrijksbescbrijving (vgl.
met den vor m ; inhoud, ondereerp, stof; geographie) ; mat/tesis applic ata , l de
b. v. eener redevoering; ook de etter; ma- toegepaste wiskunde, die de leer der zui
vere iiatliesis op bijzondere voorwerpen
teria chirurgica, f. de leer van de geneestoepast en te gelijk hunne andere eigenmiddelen der Mondheelkunde ; materia
schappen in aanmerking neemt; matliesis
medca , F. de artsenijleer of -kunde
kennis der geneesmiddelen en hunner para; de zuivere wiskunde, die de grootwerki rigen ; materia morbi of m. peccans, heden op zich-zelven beschouwt , zonder
de ziektestof ; materiaal of materiel, de andere eigenschappen der stof in aan.
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merking te nemen; mathesoIoge, f. (IC
wetenschapsleer, de wetenschap des onderrigts.
Mathil da, f. vrouwenn. : sterkejonk
-vrouw.
Mathurinen, z. trinitarissen.
Matin, rn fr. (spr. —téng), 1) (v. Ii. lat.
matutinurn), eig. de morgen, ochtend; een
morgenrok, 'wijde ochtendmantel; 2) (Ir.
ntattn. V. h. sp. mastin) een herders- of
slagershond ; als scheldwoord : lummel ,

of ijkgewigt, de legger ofsiaper, geregtelijke hoofd- of modelmaat en -gewigt voor

53f;

leelijkert.

Matines, pl. fr. (spr. matien'; v. Ii. lat.
scil. Iiorae, de eerste uren v. d.
dag), hij de IL K.: de vroegmetten. metten;
inatines françaises (spr. —frdngséz'),
eig. fransche metten, de moord v. St. Bartholomeus -nacht, 24 augustus 1572.
Matrâs, f. (mid. lat. ?nataratztrn, matariciurn, it. materassa, Ir. matelas, verwant met mat) een met haar, zeegras en
dgl. volgestopt en doornaaid onderbed, een
haarbed, haarpeultrw ; -- matras, m. Ir.
( spr. matrci), Chem., eene destilleerkolf.
niatutnae,

metres lectiönis, z. ond. mater; matri- cida , m. een moedermoorder; matricicl iL-

urn, n. een moedermoord.
Matrice, F. fr., z. ond. matrix.
matricüla, f. lat. (eig. verklw. v. matrix), hoogd. matrikel, n., fr matricule,
f een inschrijiboek , naamlijst , naamrol,
register van de leden, waaruit een genootschap, eene societeit enz. bestaat; het be\ijs van inschrijving op 1ioogescholen; ook
de lijst der inkomsten van eene geestelijke
of wereldlijke bediening.
Matrijs, z. oud. matrix.
Matrimonum, n. lat., de echt, het liti
welijk, de eehiestaat, het huwelijksleven;
snatrimoniurn ad inoryanaticam, z. snorganatica matrimonntm clauclicans, een
onvolkomen ( eig. hinkend) huwelijk; m.
conc-cientiae , liet gewetenshuwelijk, z. mariage de conscience; m. illegitimum , een
onwettig huwelijk; m. instaurãtum, herste l d huwelijk; rn legitimum, een ettig
huwelijk; ni. levirãtus, z. leviraats huweeen vermeendthuwem.
lijk;putatörum,
lijk; m. ratum, de ware, kerkelijke echt;
matrimoniaal (lat. matrim.oniãlis. e). wat
tot het huwelijk behoort; inatrimonia1ën,
-

Pl., huwehijkszaken.
znatriséren, nw lat., naar de moeder aarden; vgl. mater.
matrix, I. lat., de moeder, het moederdier, mijl' e; de baarmoeder; de stam, oorsprong, bron oorzaak; matrijs, f. (v. h. fr.
snatrice), metaalmoeder, gietmoeder, bij
lettergieters de koperen vormen, die door
het inslaan van de patrjs of den stempel
ontstaan is en waarin daarna de drukletters
'ootden afgegoten; ook de muntstempel bij
liet muntezen; de moedermaat, het moedergewigt, de proef- of ijkmaat, liet proef-

alle anderen, standaard; ook de moêrschroef.
Matrologïum, n. nw lat., het stadsboek,
gemeenteboek, wijkre g ister.
Matröne, f. lat. (matröna v. mater,
moeder), eene vrouw en moeder, inz. acne
aanzienhij ke. eerwaardige, deftige, bedaagde vrouw; cane vroedvrouw; ook acne hoe-

rewaardin matronalTa of matronaliën,
Pl., CCfl oud-ram. feest, door de matron en
op den lsten (de caleriden van) Maart gevierd; matroniséren, nw lat., tot eerie matrone maken, eerbaar, deftig, ook lijvig,
;

gezet maken.
Matroos, m. (deensch matros, hoogd.
matrose fr. matelot, v. m a a t z. a.: vol,ens Bilderdijk v. h. it. materassu, Ir. matelas, matras, hangmat), een zeeman, die

onder de bevelen van den kapitein en de
stuurlieden liet scheepswerk doet, dc in an 0 C U V F C S helpt verrigten.
Mattaro, M. geigtseenheid te Tripoli,
= 21,31 ned. ponden.
mattéren (it. mattare), mat, dof maken,
ongepolijst laten; witkoken (het zilver).
Matthsuus en Matthias, hebr. (Matthai, v. nat/tan, geven), mansn. : een ge-

schonkene, eene gave Gods; matthiër, us.
hoogd. , een halve , m a ri ë n g r o s c hi en
( oorspr. in Goslar gemunt met het beeld
van den heiligen Matthias).
maturéren, hat. (maturãre, v. matürus,

a, urn, rijp), rijp maken, tot rijpheid brengen; bespoedigen, bevorderen ; maturanta. pl. Med., middelen, die de ettering,
rijpwordi ng begunstigen;- maturãtie, f. de
bespoediging; het 'lP worchen, de rijping;
de ettering ; maturiteit. f. (lat. maturitas),
dc rijpheid, vohwassenheid.
matutTne, f. lat. (matuUna, v. matutinus, a, urn, vroeg, wat in den vroegen achtend geschiedt), de vroegmis in de r. k.
kerk, vroegmetten.
Maubois, m. fr. (spr. mobod) , Merc.,
acne lyonesche stof voor mansrokken.
Maund, n. een gewigt in Moka, omtrent

= 1 ned. pond.
Maune, f. een gewigt in de landen van
den mogol. ongeveer = 24 ned. pond.
Maurelle, lakmoescroton, z. v. a. cr0ton tinctorium, z croton.
Mauritani , f. lat. (Mauritania), het

land der mooren, in de oudheid dus geheeten ; Mauritius, en daarvan Maurits,

mansn.: de moorsche, donkerkleurige.
Miüsche1, m. joodsch (hebr. môsc/te?,
deelwoord v. maschal, heerschen) de heerschar, beer; gem. scheidwoord voor eenen
jood (in deze toepassing waarsch. een verklw. v. More/te/t , i%Iozes) ; mauschelen,

gem-. joodsch spreken.
Mausolëum, m. gr., een prachtig grafteeken of praaigraf, eeretombe, vorstelijk
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pronkgraf, gelijk de koningin A r t e nn i s i a
ter eere van haren overleden gemaal M a us 5l u s, koning van Carië, in hare hoofdstad
Halicarnassus omstreeks 350 jaren voor
Chr. liet oprigten.
maussade, fr. (spr. mossdad'; naar men
wil v. mal en sade = lat. sapidus, smakelijk, wijs), laf, smakeloos; morsig, slordig,
ongeschikt, lomp; knorrig, gemelijk; maussaderie, f. gemelijkheid, onaangename ma-

mus, z. a.), de huishofmeester, beheerder
van een goed, oppertoeziener.

nieren.

Mauvais-plaisant , m. fr. (spr. inowê
of onbetamelijke

plézdng), een laffe, zotte

grappenmaker.

Mayors, z. Mars.
Max, mansn. , verkort van Maximiliaan; max d'or, een beijersch goudstuk met
het beeld van Maximiliaan, = 3 gl. 26^
et. innen. waarde; men heeft ook dubbele.
Maxillen, pl. lat. (maxillae), de kinnebakken, kaken; maxillair, de kinnebakken
betreffende of daartoe behoorende.
Maxima, z. ond. maximum.
Maxime, f. fr. (v. h. lat.'nzaxima, scil.
regulae, de hoogste regel), eene algemeene
stelling, dienende tot regel in zake van
zeden, tot grondslag in de wetenschappen
enz., grondstelling, zelfgekozen wijsheidsregel of maatregel, maatstaf, waarnaar men
handelt, bepaalde meening, leerspreuk.
Maximiliaan, manse.: afgeleid v. h. lat.
maximus, de grootste, allergrootste, of uit
Maximus JEmiliánus zamen getrokken.

Maximinianisten, pl., eene donatistische secte, door M a x i m i á n u s, priester te
Carthago, omtrent liet einde der Ode eeuw
gesticht.

Maximum, n. lat. (maximus, a, um,
superl. v. magnus, groot) , het grootste ,
hoogste, de grootste hoeveelheid; de hoog
prijs, hoogste verkoopprijs, het hoogste-ste
getal ; maxima, f. Muz. , de grootste of
langste noot van acht geheele maten, in
oude muzijkstukken; maximeren, nw lat.,
op het hoogste drijven of doen stijgen, b. v.
koopwaren.

Maya, f. sp. (spr. maja), de meikoningin, een jong meisje, dat op zon- en feest
Mei opgesierd en op eene soort v.-dageni
troon, in de straten opgerigt, wordt gezet,
omgeven van vele meisjes, die den voorbij
vragen om zich gemeen -ganderift
te vermaken ; Mayo, m. een-schapelijk
galant heertje, 'pronkertje, modegek; te
Lissabon eene graanmaat, = 15 fan e g a s.
Mayon, m. eene zilvermunt in Siam, =
t i c a l of 24 ct., verdeeld in 5 m a s s i a s;
ook eene chinesche munt, = 22 ct.
Mayonnaise, f. fr. (spr. majonez), eene
soort v. salade van koud gevogelte of visch.
Mayoral, m. sp., de eerste herder bij
eene merino- kudde; de opziener eener mei
pachthoeve; z. v. a. conducteur. -jeriof
Mayordómo, ni. sp. (. lat. major do-

3

Mays, z. mais.
Mazaganboo n , f. de meihoon, Bene soort

van groote tuinboonen, die reeds in Mei
eetbaar zijn en vooral in Engeland zeer'
gezocht zijn.

Mazétte, f. fr., een slecht, mager paard,
knol ; oneig. een gemeen, laaghartig, lui
mensch ; inz. een slechte speler , kruk
stumper.
Mazone, f. eene algiersche munt, = 7 ct.
Mazzen, joodsch (v. h. hebr. mazzák,
iets ongezuurds, gew. pl. mazzoth), ongezuurde paaschkoek, paaschbrood.
Mazzo, m. it. (sp. mazo), een bundel,
pak; in Constantinopel : 50 stuks, vaii waren gebruikt.
me'-, mes -, fr. voorlettergreep = mis -,
on-, wan-, ver -; zie b. v. m e c o m p t e,
meeontent, megarde, mesalliance.
mea gratia, lat., mijnentwege, mijnent halve, mij ten gevalle; mea memorie, z.

ond. niernoria.
meatus, m. lat., de gang; m. auditoráus,

de gehoorgang.
me Castor! me Hercule! (of me Hercle!), lat., bij Castor! bij Hercules ! uit-

roepingen bij de Romeinen om te bevestigen, te bezweren, de eerste vooral bij de
vrouwen, de laatste enkel bij mannen in
gebruik, z. v. a. ita me Castor, me Hercule
juvet! zoo waarlijk helpe mij Castor, Hertules.

Mechamek, f. Bot., wilde indische rhabarber.
Mechanceté, z. ond. mechant.
Mechaniek, mechanica, f. (gr.

mécha-

niké, v. méchané, hulpmiddel, werktuig),

de wetenschap van de wetten, krachten en
hulpmiddelen, die de beweging der ligohamen betreffen , de bewegingsleer, welker
bijzondere deden zijn : statiek, hydrostatiek, dynamiek, hydrodynam i c k, hydra u l i e k enz. ; de werktuig
ook de inrig--kunde,lrmachis;
ting, zamenstelling, bouw v. eene machine
enz. ; mechanicus, m. een werktuigkundige, eeif vervaardiger van machines, instrumenten; ook handwerksman; mechánisch , werktuigkunstig , werktuigelijk,
handwerksmatig; vlug, vlot, tot gewoonte
geworden, als van zelf, zonder nadenken,
b. v. iets mechanisch verrigten; mechanische wetenschappen , de verschillende
deden of afzonderlijke wetenschappen der
m e c h a n i e k ( z.a.) :mechanische kunsten,
handkunsten ; mechanische magten, de
bewegende krachten, de 6 eenvoudige werktuigen, tot welke alle andere terug gebragt
kunnen worden: de hefboom, rol, het windas, hellend vlak, de wig en schroei; mechanismus, n. de inwendige inrigting of kun
een werktuig, het-stigezamnlv
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drijfwerk , de bewerktuiging ; mechanograapb , m. een werktuig om te leergin
schrijven zonder pen; mechanographie, f.
de kunst om zich daarvan te, bedienen; de
werktuigelijke schilderkunst; mechanologie, f. de leer der machines of kunstwerktuigen; mechanurgie, f. de werktuigmakerskunst; ook dat gedeelte der wondheelkunst, dat de werktuigelijke hulpverleeníng, betreft; mechanurg, m. een instru-

portret enz. zelf; en medaillon (spr. ang-),
in den vorm van eenen gedenkpenning.
Medëa, f. gr. Myth., de dochter v. koning

é J8

-

mentmaker, werktuigmaker.
mechant, fr. (spr. meesjaáng), slecht, ondeugend, laag, gemeen, boosaardig, schandelijk, schelmsch, moedwillig ; als subst.
een deugniet, schalk, slimme gast; mechanceté, f. (spr. meesjangs'té), de boosheid boosaardigheid, laagheid; een slechte,
gemeene streek, boevenstreek, moedwil,
guiterij.
Mechitaristen, pl., een genootschap v.
armenische christenen op het eiland St. Lazaro, in de nabijheid van Venetië, gesticht
door den Armeniër M e c h i ta r in 1701,
ter wederoprigting en verbreiding van de
armenische taal en letterkunde.
Mechoacána , f. (sp. mechoacdn, spr.
mets] —; v. de mexicaansche provincie 1VI ec h o a c a n of M. e c h u a c a n, d. i. visschersland, v. h. mexicaansch michin, visch),
witte rhaharber , eene soort van winde
(convolvulus) in Z.Amerika, welker wortel,
de echte jalappe- wortel, als een voortreffelijk purgeermiddel gebruikt wordt.
mechule, joodsch: bedorven. vervalscht.
Mecométer, m. gr. (v. mëkos, m. de
lengte), de lengtemeter.
Méconnpte, m. fr. (spr. mekongt'), eene
rekenfout , misrekening , dwaling , een

Colchis, wegens hare schoonheid,
tooverkunst en wreedheid vermaard ; zij
wreekte de ontrouw van haren gemaal J as o n door het vermoorden harer eigene

.^£ëtes te

kinderen.
l ëdea, n. gr., de geslachtsdeelen; een
liefdedrank.
medésirno tempo en med. modo, it. Muz.,

in vorige of gelijke beweging of tijd maat.

Mediaal-lijn, f. lat. (v. h. lat. medialis,
midden, in het midden
zich bevindend), z. ond. linea; mediaan,
lat. (mediãnus, a 9 um), middelgroot, middelmatig, b. v.me dia anpa pier, een boek
in rn e d i a a n- octaaf, een boek of papier
van middelbare grootte; mediaan-ader,
de middelader. tusschen de lever- en hoofd
i a a n-z e n u w, -a d e r, de zenuw-ader;m
en de bloedader, die in het midden van de
binnenvlakte des arms verloopen; mediair,
fr., middenst, in het midden staande; mediánte, f. (v. h. lat. meili are, door midden
deelen, ook bemiddelen, vgl. mediëren),
Muz., de middentoon tusschen de quint en
hare terts; medid nte, lat., door middel van,
b. v. mediante juraménto, door middel van
eenen eed; mediante inventario, onder beneficie van inventaris ; mediaat, middellijk; niet regtstreeks; mediátor of fr. mediateur, m. een middenpersoon middelaar,
bemiddelaar, scheidsman, scheidsregter; in
het quadrille-, tarokspel: degene, die eene
zijner kaarten tegen eenen heer ruilt,welken
hij aan een' anderen speler vraagt; ook die
abuis.
heer-zelf; mediatórisch bemiddelend, door
Meconium n. lat. (gr. mekónion, van tusschenkomst verzoenende ; mediátie, f.
mëcon, f, de slaapbol, papaver), het sap van
nw lat., de bemiddeling, tusschenkornst,
papaver, opium; ook een eigen zuur in het voorbede; mediatie-acte, f. de oorkonde
opium: het mekonzuur; het kinderpek, de van bemiddeling; mediatiseren, onmiddeleerste taaije, zwarte darmontlasting der pas bare rijksstanden aan de opperheerschappij
geboren kinderen; meconáten, pl., opium- van een' anderen staat onderworpen; mezure zouten : meconiet, m. de maanzaad- diatiséring, de verandering v. eenen zelf
steen, viscbkuitsteen.
staat in eenen afhankelijken -standige ;
mecontent, fr. (spr. mekontdng), z. v. a. mediatief, bemiddelend, inz. Gram., een
malcontent.
werkwoord (verbum), dat eene handeling
Medaille. f. fr. (spr. medd l ' mid. lat. voorstelt , die een voorwerp vordert , als
medalla, afstammende v. h. lat. rnetallum., slaan, zoeken, het tegenpest. v. imrnemetaal) , gedenkpenning, pronkpenning, d i a t i e f; mediastinum, n. Anat. , het
een stuk metaal, geslagen ter gedachtenis middelvlies, middelschot, een vlies, dat de
van Bene uitstekende daad , een gewigtig
borstholte in twee gelijke deden deelt ;
voorval,ter eere v.een'beroernd' persoon enz.
mediastinitis, f. Med., de ontsteking van
en als munt niet gangbaar; medailleur,
dat vlies; medieevisten, pl. (v. h. lat. medim. (spr. medajéur), stempelsnijder, plaat -,
vignetsnijder; medaillist, m. een vervaar
gedenkpenningen; medaillon, n.-digervan
(spr. meila (jóng), groote gedenkpenning,
inz. een langwerpig rond lijstje, rin g, of
krans,om schilderstukjes, portretten, naamcijfers enz. in te plaatsen en als halssieraad
(I e r dames te dienen; dat schilderstukje,

e = 7nedius, a, um,

um aevurn, z. medium), menschen, inz.

schrijvers uit de middeleeuwen.
W edicago , m. fr. (lat. med/ca , scil.
herba, gr. meilik poa,, d. i. medisch
kruid, van het landschap M e d i ë in Azië),
de spurrie, klaverrupsen, 1 u z e r n e; een
pronkgewas van velerlei soorten.
M edicament enz. , z. ond. medicus.

MEDUSA.

MEDICISCRE VENUS.
Medic,ische of Medicelsche Venus,
Venus.

Medcus, m. lat. (v. mecleri, genezen,
lieden), de arts, geneesheer, doctor; lijfmedicus, lijfarts van een' groot' heer, Pl.
de medici, artsen, geneesheeren; medico
chirürg, UI. lat.-gr., een wondarts, die te
gelijk inwendige kwalen behandelt; medicophilanthröpische sociëteit (in St.

Petersburg) , eene vereeniging en inrigting tot verpleging van arme zieken; medicamént. n. lat. (rnedicamenturn en medIcãrnen), eene artsenij, een geneesmiddel; medicáster, m. nw lat., een oukundig geneesheer , kwakzalver, lapzalver;
medicasterij f. kwakzalvcrij; medice,
lat. , geneeskundig, naar het voorschrift
van den arts; medicijn, f. (lat. medicina),
artsenij , geneesmiddel ; medicna, f. de
medicijnen , de artsenijkunde, genees
kunde, medic7naforénsis, de geregtelijke
geneeskunde met insluiting der geneeskun
dige policie ; medicina legalis, de wettelijke geneeskunde, de kennis der wetten 0 1
Ii. uitoefenen der geneeskunde, op h.genees
kundig toevoorzigt enz.; medicina mentis,
artsenij des geestes ; oneig. voor verstands
leer,
. denkkunst; medicinae doctor, afgek.
1W. D., leeraar of meester der geneeskunde,
een geneesheer; medicinae practicus, een
uitoefenend, practiserend geneesheer; me-

)

dicinaal(lat.medicinãlis,e),geneeskundig.

geneeskrachtig, heelend, genezend, tot de
artsenij behoorende; medicinaal -collegie,
de gezondheidsraad, commissie van genees
kundig toevoorzigt; medicinaal gewigt,
het apothekers gewigt , naar hetwelk de
apothekers hunne artsenijen wegen; het
inedicinaal pond is = 0,375 ned. pond en
wordt verdeeld in 12 oncen, het ons in
8 drachmen, het drachme in 3 scrupels,
bet scrupel in 12 greinen; medicinéren,
nw lat., artsenijen, geneesmiddelen gebrui
ken, innemen.
mediéren, lat. (mediare), bemiddelen;
ook middendoor deelen, halveren, in twee
helften scheiden; mediëteit, f. meditas,
het midden), de middelbaarheid; eene uit
drie leden bestaande, gedurige evenredigLeid b.v. 9:3=3:1.
Medimnus, m. gr. (me'dimnos), de voornaamste maat voor granen bij de oude
Grieken; het attisehe was = 1944 parijsche
kubiek duimen of ruim 39 ned. koppen,
verdeeld in 48 chenices.
Medin of medini, m. eene rekenmunt
van overzilverd ijzer in Algiers, Tunis en
Tripoli; in Egypte gaan er 1 20 in eenen Sequin mahaboub (z. het laatste woord).
medio, z. medium.
medióore, fr. (v. h. lat. med'iócris, e,),
middelmatig; als adverb. médiócre , en
mediocriter, lat., middelmatig, tamelijk;
mediocriteit , £ (lat. mediocritas) , de
(
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middelmatigheid; de middeiweg, hetjuiste
midden.
medisant, enz. z. oud. mediséren.
medisch (v. medicus, z. a.), geneeskundig, tot de geneeskunde behoorende ; me
disch (van M e d i ë, een land der oudheid,
in Azië), wat tot Medië of zijne inwoners
behoort; als subst. n. eene der vier hoofdtalen v. h. oude perzische rijk (de andere
waren het pelvi, zend en assyrisch), die te
Ecbatana, de hoofdstad, werd gesproken;
medische trompet, een oud-gr. rieten
muzijkinstrument van diepen toon.
mediséren (fr. médire) , kwaadspreken , achterklappen, verongelijken, aanwrijven , zwartmaken, belasteren; medisant (spr. medizdng) , kwaadsprekend
enz.; medisance, f. (spr. medizcings'), de
kwaadsprekendheid, achterklap, veronge
lijking, aantijging, de zucht tot kwaadverbreiden, schimpzucht.
mediteren, lat. (meditãri), nadenken,
overdenken, overpeinzen, bepeinzen; iets
rijpelijk wikken en wegen , overleggen,
bedenken; zich met stille gebeden, vrome
bespiegelingen bezig houden; meditatie,
f. lat. meditatlo), het nadenken, de overdenking, beschouwing, bespiegeling; het
stil gebed des harten; meditatief, nadenkend, in diep nadenken, mijmering, bepeinzing verzonken, afgetrokken.
Medium, n. lat. (medius, a, urn, middenst, in 't midden), het midden, middelste, de middenweg, middenstof; het hulpmiddel, vereffeningsrniddel ; de voorslag
tot vergelijk; de middenterm; in de grieksehe taal eene vervoegingswijze der werkwoorden, die in beteekenis en uitgang,
overeenkomst heeft met het a c t i v ij m en
passivum ; medium tenuëre beãti, de
gelukkigen houden den middelweg, of de
middelstand is de gelukkigste; medium
aevum, n. de middeleeuwen, het tijdvak
van de Sde tot het einde derl5de eeuw;
in medio aevo, in de middeleeuwen; medio
of in medio, in het midden, b. v. medio
Junii, in 't midden vanjunij; medio tutissinus ibis, lat. sprw.: in het midden zult
gij 't veiligst gaan, of de middelweg is de
veiligste; medius terminus, z. terminus.

Medoc, m. Mere., een roode wijn, naar
het stadje van gelijken naam in Frankrijk;
medoesteen, JU. een donkerkleurige steen
van het kiezelgeslacht die, geslepen zijnde, naar den diamant gelijkt.
meduulla, f. lat., merg, pit, kern; m. spi
nãlis, ruggemerg; medull ajr , mergachtig, tot het ruggemerg l)ehoorende.
Medu sa , I gr. Myth., eene der drie
gorgonen of dochters van Gorgon,
die met ullinerva in schoonheid wilde wedijveren, om welke vermetelheid deze hare
krullende lokken in slangen veranderde
en aan hare oogen de kracht gaf om ieder,
-
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di e haar aanzag, in steen te veranderen.
Perseus overwon haar, sneed haar het
vreeselijk hoofd af en leverde dit over aan
zijne beschermster Minerva, die het op
haar schild plaatste , 't welk daarom ook
de medusa of liet medusa -hoofd
heet; N. H., de zeenetel, een naakt wormengeslacht; het medusa- hoofd, de medusa -ster (caput Medusae), een zonder
gevormd dier uit het geslacht der zee--ling
sterren, van hetwelk elke straal zich in 2
deden en zoo verder in duizend punten
splitst: medusapalm, f. of pentacriniet,
m., de leliesteen, eene plantdierverstee-

de dialectische of eristischeschool
wordt genoemd.

fling.

Meede, f. (oudd. metu, eng. mead; vgl.
het slay. med, honig, sanskrit madhu,
zoet, honig), honigwater, honigdrank, meedrank.
Mefiance , f. fr. (spr. mefiángs'), het
mistrouwen, wantrouwen, de achterdocht;
mefiánt (spr. me/lang ), wantrouwend.
Megalanthropogenesie, f.

gr. (v.

Megascoop, megatherium, z. ond. megalegorie.
Megdersji, pl. turk., z. metersi.

Mehah, in. eene oude egypt. en aziat.
munt, dezelfde als de d a n a c e (z. a.).
me Hercule, z. ond. me Castor.
Mehkeme , ni. turk. , een geregtshof,
tribunaal in '.Turkije ; mehkeme kiatibi,
pl., de referendarissen, ook de regters.
Mehmendár of 1. mihmandar, rn. perz.
(v . mihmán, gast, vreemdeling, en ddr,
houden), eig. een gasthouder, waard; een
beambte aan het turk , hof, die de vreemde

gezanten en voorname reizigers ontvangen,

begeleiden en onthalen moet.
Mei, n. lat. (Majus) de 5de maand des
jaars, bloeimaand; het meiveld, de rijks vergadering der oude frankische koningen.
Meidan, z. maidan.
Meinhard, oudd . m. mansn.,

Meginhart, v. magin, megin,

(outst. uit
sterkte, ver

gas , megálé , méga , groot , ánthrópos,
mensch , en genesis, voortbrenging), de
kunst om groote mannen , geestrijke ,
schrandere kinderen te telen ; megalegorie, f. de grootsprekerij, pralerij , het

zeer sterke.
-mogen):d
Meiosis, f. gr. (v. meiun, verkleinen,
meáón, kleiner), Loi;., verkleining, schijn bare very ;zindering, Med., de tegennatuur lijke kleinheid v. uitwendig zachte deden.

pogchen, snoeven; megalocaelus, m. een

Mekhitharisten, pl., armenische monniken van St. Lazaro , bij Venetië ; zij
hebben eene school en eene drukkerij voor
de oostersche talen opgerigt.
Mekkabalsem, ni . (v. de ar. ab. stad M e k-

dikbuik; megaloceelie, Med., de dikbui kigheid; de dikke darmen; megalograaph,

m. een grootsehilder, die personen in levensgrootte maalt; megalographie, £ liet
grootschilderen, de vergrootende voorstelstelling van gewigtige voorwerpen , inz.
helden enz.; megalométer of m,egameter, m. een werktuig, geschikt om groote
afstanden, b. v. die der sterren van elkander, te meten, om de lengte op zee te bepalen; megalónyx, m. eig. grootklaauw,
reuzenklaauw, eene soort van het m e gath e r i u ni (z. lager ) ; megalophonie, f.
de volklinkende , sterke stem ; megalophánus, m. die eene sterke stem heeft;
megalopsychie , f. de grootmoedigheid,
zielengrootheid ; megalosplánchnus , ni.
die te groote ingewanden heeft ; megascoop , n. een door Charles beschreven
optisch werktuig, waarmede men, door een
voorwerp steeds digter bij het brandpunt
eenex verzamelingsïens te brengen, gedurig grootere beelden daarvan kan verkrijgen ; ook een groote electriciteitsmeter ;
megatherium, t., de reuzenluiaard, een

voorwereldlijk gordeldier.
Megwra , #: gr. (Mégaira) , eene der
furiën.
Megárde, f. fr., de onachtzaamheid,
het verzien: ; par mégarde, onverziens, onverhoeds, uit onvoorzigtigheid .
Megarische school , eene secte van

oud-gr. wijsgeeren, door Euclides te M eg a r a gesticht, die zich inz. met de redeneerkunde bezig hield, en daarom ook

k a), ook balsem van Gilead, een witachtig hars van kruidigen reuk en smaak,

van den arabischen balsemstruik (amyris
opobalsamum).

Mektoubdji, m. turk., titel van den
eersten secretaris des grootviziers en des
ministers van finantiën.
Melac, melactin, fijn tin uit Peru, in
de gedaante van hoeden, peruaanscli hoedjestin.
Meládos, pl. N. H., albinos-paarden,
blaauwoogige witschimmels.
Meleena , f. (v. snelas, mélaina, mélan,
zwart), Med. , de zwarte ziekte (morbus
niger, van Hippocrates), z. v. a. h ie m at e m e s i s; melampodium , n. zwarte

nieswortel ; melanagóga, pl., middelen,
die de zwarte ga afvoeren; melanchl® -rus m. een hoogti graad van geelzucht,
zwartzucht geheeten, een zwartzuchtige;
melancholie, f. (v. chólos of cholë, gal),
zwartgalligheid, zwaarbloedigheid, zwaarmoedigheid, droefgeestigheid; melanchálisch, zwartgallig, zwaarbloedig, droel^eestig, treurig, somber; melancholicus, ni.

een zwartgallige, zwaarmoedige, een som bet, in zich zelven gekeerd , droefgees-.
tig mensch ; melancólico, it. Muz., treurig, zwaarmoedig.
Melange, z. meléren.

Melaniet, m. gr. (v. mélas enz. zwart),
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zwart granaat, Bene aan den granaat ver
steensoort, eene soort van versteende-wante
zoetwaterschelpen in de nieuwste bergla gen ; Melanis , bij naam v. Venus, omdat
het haar gewijde werk doorgaans de kleur
der duisternis draalt : melanósis of mel.anóse, f. (v. inelanun, zwart maken), Med.
de zwartzucht, het zµart worden der ingewanden, een ziekelijk zwart weefsel in de
longen of in andere organen ; melanótisch, daartoe behoorende of daarmede
behebt; melanterie, f. (gr. melantërta),
het metaalzwartsel, ijzerzwartsel, koper

-zwartsel.
Melánzane , f. (it. melanzána) of de
melanzaanappel, het eijergewas, de vrucht

eener soort van nachtschade (solánum), de
eijerdragende nachtschade.
Melaphyre, (f. door den fr. geleerde
Brongniart gesmeed uit het grieksch melas, zwart, en de laatste lettergreep van
p o r p h r! ), m. de zwarte porphyr, eene
soort van syeniet (z. a.) , syeniet- of
groensteen -porphyr.
Melas, m. gr. (v. mtélas, zwart), Med.,
het zwartvlekkige uitslag, de zwarte vlek
of plek; melasictérus, m. de zwartzucl►t,
een hooge graad van geelzucht; melásma,
n. de zwarte pijnlijke vlek, die meestal bij
jichtige oude lieden op het lijdende deel
voorkomt.
Melasse, f. fr. (misschien van het lat.
met, honig), suikersap, suikersiroop, het
niet geronnen deel der suiker na de koking, waaruit men weleer eene soort van
brandewijn, t a f f i a, maakte.
Melatrophie of meratrophïe, f. gr.

(v. mélos. méros, lid), NEed., de vermage ring, uittering van een bijzonder lig

-chamsdel.
hebr. (v. melecit, koning ,
en ór, licht), mansn : de lichtkoning, koninklijke; ook z. v. a. maillachor, argentan ; Melchisédek, hebt. mansn: , regt vaardige koning; melchieten, pl. syrisch:
eig. koninklijken, in de Ede en 7de eeuw de
benaming van die oostersche christenen,
welke zich, overeenkomstig den wil des keizers, aan de besluiten der chalcedonische
Melchior,

kerkvergadering onderwierpen.
Mële, f. gr. Med., de sonde, peilstift
melósie, f. het onderzoek met eene sonde.
mêléren, fr. (méler), mengen, vermengen , ondereen doen , zich in eene zaak
mêleren , zich daarmede bemoeijen , er
zich mede inlaten ; gemêleerd, gemengd;
gespikkeld, bont; melange, n. (spr. melánzj'), de vermenging, het mengsel, de
mengeling, liet mengelwerk; mêlée, f. een
scherp gevecht, de handgemeenschap ,
vechtpartij, hevige woordenstrijd.
Melesigénes, m. gr. iemand, die gebo r
ren is aan de M e 1 e s , eene rivier in Ionië;
een bijnaam van Homerus.

, Meletëma, n. gr. (v. meletán, zorgen,
zorgvuldig nagaan,) eene zorgvuldige behandeling, oefening (studium), beschouwing, navorsching, onderzoek; pl. meletemata.
Meliánthus, n. gr. (v. meli, n. honió ),
de honigbloem, een pronkgewas van ver
soorten ; melieëris, f. gr. en-scheidn
melliflavïum, ii. lat. Med., een honigge*wel; meliglóssus, m. eig. een honigmond;
f

een uitstekend redenaar ; melicraat , m.
honigwater; melilith, m. eig. honigsteen ;
eene honiggele vulcanische steensoort
(onderscheiden van m e l 1 i e t) ; melilitháten, pl., . honigsteenzure zouten; meli1®pus, m. de steenklaver, honigklaver; van
daar meliloten- pleister (niet m cl o t e np 1 e i s t e r), steetiklaverpleister.
Metier, m. fr. (spr. meljie), eene voor
soort van witte wijndruiven in-treflijk
Frankrijk.
Meliglossus, melilith enz., z. ond. melianthus.
Meliméli of 1. meloméli, n. lat. (v. h.

gr. mélon, appel, kwe, en meli, honig),
een ingemaakt sap van kweën.
Melinum, n. lat. (v. h. gr. eiland Mëlos), melische aarde, eene witachtige of
aschgraauwe aluinaarde, tot schildersverwen gebruikt; ook z. v. a. cadmium (z.a.).
melioreren, lat. (melioráre, v. melior,
beter), verbeteren ; meliorátie, f, of me-a
lioramént, n. de verbetering ; meliora.ie- kosten, verbeteringskosten.
Melis, melissuiker, m eene soort van
broodsuiker, minder dan r a f f i n a d e; ook.
n. zeildoek van Angers.
Melísma, m. (gr. mélisma, in 't algeineen lied, zangwijs), Muz., de versiering
van den zang door verdeeling of splitsing
der toonen ; melismatisch, met gezang versiering, zoodat op ééne lettergreep van
den tekst verscheidene toonen gezongen
worden, in tegenst. niet het syllabisch
gezang ; ook : gemakkelijk te vatten en
te onthouden ; melisch, z. ond. melos.
Melisse, f. (v. h. gr. 7néliss(i, mélitta,
de bij), het bijenkruid, bijenblad, citroen
Honigbloem ; melissographie, f.-kruid,e
de natuurlijke historie der bijen; melittotheologie,, f: bewijs van het aanzijn Gods
uit de kunstbekwaamheid der bijen.
Melliet, in. (v. h. lat. met, gen. meili s, honig), de honigsteen, eene honig gele
steensoort (honigsteenzure leemaarde).
-Melnicker -wijn, Mere., eene voortreffelijke wijnsoort uit Bohemen, naar M e ln i c k in den Bunzlauschen kreits benoemd.

Melochie, f. gr., de moesplant.
Melocopie, z. ond. melos.
Melodie, f. gr. (melódia; zamengest.
uit meios en ode, z. a.), de toonopvolging, toongang ; zangwijs, wijs , het ge-

MMELOE.
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zang, ook welluidendheid ; melódiseh.,
welklinkend, liefelijk luidend, aangenaam;
zangerig; ineloclieli, f de leer van de melodic, van de toonopvolging; melodica, f.
een door Stein in 1770 uitgevonden orgeiwerk, in de gedaante van een' kleinen
vleugel ; melodeon , n. een door Diet
uitgevonden staf-instrument waarvan de
toon, door middel van eene rol, die tegen
.metalen loodregte staven wrijft, veel
ligter dan bij de harmonica wordt
voortgebragt en meer die der blaasinstrumenten nabij komt ; melodrama , m.
een tooneelstuk met begeleiding van muzijk, in hetwelk de woorden, die bij intervallen van de muzijk begeleid worden,

membrane, £ lat. (membrane, eig. huid ,
die de leden overdekt), eene teedere huid,
een vlies, ook z. v. a. fijn pergarnent, hand-
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enkel gesproken, niet gezongen worden;
soorten daarvan zijn : het monodrama,
waarin slechts één persoon spreekt; en
het duodrama, waarbij twee personen
optreden ; melodramátisch, naar den aard
of in den vorm van een melodrama.
Meloë, f. gr., een johannisworm, - kever.
Meloen, i: (uit het lat. melo n m., gen.
melónis, it. mellone, fr. melon), Bene bekende, welsmakende, oorspr. aziatische
vrucht ; meloenboom of papayaboom,
een palmboom in 0. en W. Indië met meloenachtige vruchten; melonerie, f. een

meloenbed.
Melomaan, melomanie, z. ond. melos.

Melomeli , z. ond. melimeli.
n. gr. (v. melon, appel), Med.,
het appel- of meloenoog, eene appelvormige
uitzakking van den regenboog.
Melos, n. gr. (melos), eig. lid; dan
lied, gezang, zangwijze ;melisch, zingbaar, te zingen, zangmatig, b. v. m el is c h e dichtkunst, z.v.a. lyrische dicht
lidafneming ; me--kunst;melocpi,f.d
lomaan ., m. hartstogtelijke vriend der
muzijk ; melomanie , f. de overdrevene
echt voor de toonkunst; melomantie, f.
voorspelling uit de onwillekeurige bewegingen van de leden eens ligchaams ;
meloplást, m. eene in Frankrijk door Ga1 in uitgevondene leerwijze in de muzijk;
melopceie ; de vervaardiging der melodie tot een lied ; liet toonzetten ; melothesie, f. de zetting eener zangwijze ; melothiet, m. een toonzetter, componist ; melotypie , f. de door D u q u c t in Parijs
gedane uitvinding , om muzijknoten met
bewegelijke teekens te drukken.
Melosis, z. ond. mele; melotenpleister, z. anelilotus; melothesie, melothiet,
melotypie, Z. ond. meios.
Melpoméne, f. Bene der m u z e n (za.).
Membrum, n. lat., het lid ; medelid;
Melon,

:

genitale, lat., het
Pl. membra; membrum
teellid ; m. honorarium,, een ecrelíd ; m.
z'irile ; het mannelijke lid; member of

parliarnent, eng., afgek. (op briefadressen enz.) M. o. P., ►medelid des parlements;

E

schrift op pergainent; membraneus, nvv

lat. vliezig; pe.rgamentachtig.

2nernénto! lat. (itnperat. van mem nv
ik herinner mij), gedenk ! van daar liet
memento: erne herinnering, een teeken ter
gedachtenis ; i n dc r. k. kerk dat gedeelte
der mis, waarin de afgestorvenen gedacht
worden (naar de aanvangswoorden: memento farnulórumn tuorunm; memento mori , gedenk te sterven ! ook als subst.
van eene schilderij , een voorwerp , dat
aan den dood doet denken : een doodsgedachtenis , een doodshoofd met kruiswijs
gelegde beenderen.
Memnon, m. egypt. -gr. Myth., een zoon
van Tith®nos en .dos (Aurora) , koning
der .Ethiopiërs, die voor Troje door A.chilles werd gedood; zijn beeld , de Me m,

,

n o n s- z u i 1, bij Theben in Egypte, gaf bij

den op- en ondergang der zon een zeker
geluid.
memoria of memórie, f. lat. (fr. la
memoire), het aandenken, gedenken; het
geheugen , de gedachtenis , het herinneringsvermo;en; niea meinoria, bij mijn
weten; meinoria localis, plaatsgeheugen;
m. verbális, woordgeheugen; memoriae
damnatzo, z. damnatio memoriae; ad of
in perpetuam rei memoriam, tot voortdurend aandenken der zaak, tot eeuwige gedachtenis ; memoriaal, n. (lat. mernoriális liber of libellus) , ook promemoráa
of pro memoria, afgek. P. M., een herinnerings- of gedenkschrift; smeekschrift,
verzoekschrift , onderdanig aanzoek , de
voorstelling, liet ingeleverd stuk; de vermelding, aanvraag, bekendmaking. Bij
kooplieden is het memoriaal een herinne-ringsboek, z, manuaal ; memoriéren (lat.
memorare, vermelden, aan Gene zaak gedenken), van buiten leeren, in 't geheugen prenten , in 't hoofd brengen ; memorahel (lat. rnernorabilis, e), merkwaardig of gedenkwaardig ; memorabilia;- of
meaorabiliën , pl., merkwaardigheden ,
gedenkwaardige zaken; memorandum, n.
een gedenkboek , herinneringsboek; memoriter, van buiten, uit liet hoofd, v. h.
opzeggen; -memoire n. fr. (le mémoire,
spr. mnernociar'), een herinnerings- of gedenkschrift, z. v. a. m e m o r i a a l of prom e in o r i a; ook eerie soort van staats schriften, eene schriftelijke ontvouwing ,
openlegging ; memoires of memoriën ,

pl., merkwaardige berigten, gedenkwaar

-dighen,kscr;tgednboken, geschiedschriften, waarin de v ervaar diger bij voorkeur zeli'bcleefde voorvallen

heelt opgeteekend, dagboeken over merkwaardige personen en ei1durtenissen.
Memphiet , ni. eetje. zwart- en witge-
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MENÂCEPkEN
str e epte verscheidenheid v. (1efl oflx, naar
(le stad i'tI e m p h i s in Egypte benoemd.
menacéren , fr. (rnenacer; v. h. lat.

mi'nax, gen. minãCis, dreigend). dreigen,

bedreigen.
Menachmen, pl. gr. (v. me'n— aicitrn03, volhardend in den strijd), de naam
sterk op elkander gelijkende tweelingsbroeders in een gelijknamig blijspel van
Plautus; tweelingen, evenbeelden.

Menage .b fr. ( le ménage, spr menciazj'; V. h. nijd. lat. managium, z. v. a.
mansio, woning, v. h. lat. manëre, blij-

ven), de huishouding, het huisgezin; de
goede inrigting, huisboudelijkheid, spaarzaamheid; gemeenschap van disch en
fling; ook de menage -ketels om spijs uit
kookhuizen te halen; menagéren fr. menager, spr. menazj—), met eene zaak te rade
gaan, in acht nemen, niet omzigtigheid,
verschooning of ontzag behandelen; huishoudelijk, spaarzaam of welberaden met
iets te werk gaan; zich
zich matigen, betoomen , b. v. in gramS
schap; zich ontzien, in acht nemen;
gement, n. (spr. menazj'mdng), de verschooning, matiging , behoedzaamheid,
voorzigtige behandeling; menagerie , f.
( spr. menazj'rIe) eene diergaarde, afge
zonderde plaats voor allerhande vreemde
en zeldzame dieren ; menageus (spr.
—zjeus), huishoudelijk, spaarzaam, verschoonend, met beradenheid,omzigtigheid.
Menakan, rn titanium-ijzersteen, eene
metallische steensoort, naar de plaats
waar men haar vindt, Men akan in Cornwallis, benoemd.
Menapirs, Pl., een volk, dat weleer
Gelderland en Braband bewoonde en door
Caesar overwonnen werd.
Mendicant, m. lat. (v. mendIcäre, bedelen), een bedelaar, een bedelmonnik,
inzamelaar.
Menée, f. fr. (v. mener, voeren, leiden),
eene heimelijke list, sluwe kuns greep;
het spoorvan een stuk wild.
Menescher , m. Mere., een beroemde hongaarsche roode wijn, naar M e
nes eh, in het comitaat Arad.
Mengel, mingel, n. eene oude ned. inhoudsmaat, als wijn- en oliemaat = 1,2125
ned. kan; als brandewijnmaat = 1,2308
kan; als biermaat = 1,215 kan; als melkmaat 1,815 kan; als zeepmaat 1,2 kop.
Menie, rn. f. (v. h. lat. minum), ook
loodvermiljoen, loodcinnaber genoemd,
rood loodoxrde, als verwstof gebruikt.
Menestreel ofmenetrier, fr. (spr. menetri-é; eng. minstrels; uit het mid. lat.
ministeriäles ontstaan), dienaars en begeleiders van de provençaalsche troubadours (z. a.), die enkel kennis hadden van den zang, niet van de dichtkunst;
z. V. a. jongleurs.

menageren

1

Meniliet , m. een leveropaal , weleer
blaanwe peksteen, eene variatie van den
halfopaal, inz. te M e n i 1 - M o n ta n t hij
Parijs.
Menin, m. fr. (spr. m'nng; sp en port.
menino in 't alg. een kind), een edelknaap
( page), die met cenen prins te zamen wordt
opgevoed ; prinsen-speelgenoot.
Mëninx, f gr., het hersenvlies; meningitis, f. Med., ontsteking van het hersenvlies ; meningoph1ax, m. een hersenbeschermer, een heelkundig werktuig, vroeger hij de panboring gebruikelijk om liet
harde hersenvlies voor beleedigingen te bewaren;; meningorrhma, f. de uitstorting
van vocht tusschen de hersenvliezen.
menIppisch , in den stijl der werken
van Menippus , een oud.-gr. egyptisch
wijsgeer, die omstreeks 300 jaren voor Chr.
zeer bijtende hekelschriften, deels in proza, deels in verzen, schreef; menippische
satyren, spotschrifien in 1593 tegen de
hoofden der lig e in Frankrijk gemaakt.
Menischësis, z. v. a. menostasis (z.a.).
Meniscus m. gr. (mënIskos, verklw. v.
mëne, maai), een maanglas of maan, een
glas, dat op de eene zijde bol en op de andere
hol geslepen is; ook een halvemaanvormig cirkelstuk; Med., h. halvemaanvormig
kraakbeen tusschen sommige gewrichten.
Mennoniet, ook mennist, in. doopsge-.

zinde (anabaptist), aanhanger eener
christ. secte , die den doop enkel aan volwassenen toedient, geenen eed zweert en
een' afschuw van den oorlog heeft, zoo geheeten naar cenen harerleeraars Menno
Simonz. (geb. 1496 in Friesland) , die
haar oproer tegen de wereldlijke overheid
in 1537 stilde.
meno, it. (= lat. minus), Muz., minder;
meno forte, minder sterk; meno piano,
minder zacht.
Menologïum, n. gr. (van mën, m. de
maand), een heiligen-kalender, eene naar
volgorde van de dagen der maand gerangschikte geschiedenis der heiligen ; menorrhagie of menorrhaea, f. Med., de te
sterke vloeijing der maandstonden, de overbodige maandstonden; menostsis, f. de
onderdrukking der maandstonden.
mens f. (gen. mentis), lat., de denkende
geest, het verstand, de zin ; mens legis, f.
lat. Jur., de zin eener wet; mens sana in
corpöre sano , eene gezonde ziel in een
gezond ligchaam ; mente captus, eig. aan
het verstand gevangen, d. i. stompzinnig,
waanzinnig; mentaal, nw lat. , in den
geest, in de gedachte, in den zin, inwendig, innerlijk; vgl. reservatlo mentalis.
mensa, £ lat., de tafel; m. Domni, de
tafel des Heeren, avondmaalstafel, het altaar; rn. gratuita, eene vrije tafel, de vrije
kost; rn episcopãlis, eig. de bisschoppe
hijke tafel, d. i. de onvervreemdbare goe-
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deren en inkomsten voor de tafel eens bis
; mensaalgoederen, tafelgoederen,-sehop
goederen in geestelijke staten, welker inkomsten voor de tafel van den geestelijken
regent worden aangewend.
Mensinále, it., eene korenmaat in Nizza.

Mentor, m. gr., de naam van den vertrouwden vriend v. Ulysses en de leermeester van Telemachus; van daar in 't alg.

zuivering der vrouwen, de maandstonden,
stonden, de verandering, vrouwelijke onpasselijkheid; gew. pl. menstrua, ook

een leidsman, raadgever, opvoeder en hof
een' jong' mensch.
-mestrvan
Mentulágra, f. (v. h. lat. mentula, liet
mannelijke lid), de onwillekeurige, krarnpachtige stijfheid der roede; mentulátus,
m. die eene groote mannelijkheid heeft.
Menu , eng. verbastering V. h. ind.
Manu, Manus , m. in de indische sage
de stamvader v. h. menschengeslacht, aan
wien het oudste, in h. sanskrit geschrevene
wetboek der Indiërs wordt toegekend.
menue depense, f. fr. (spr. menu' depd ngs' ; v. menu = lat. minutus, a, um,
klein), kleine uitgave; menu peuple, m.
gemeen volk; menus plaisirs (spr. menu
plézier), kleine uitspanningen en de uit
daarvoor, zakgeld.
-gaven
Menuet , n., eig. m. fr. (v. li. lat. mi
klein, wegens de kleine-nuts,f.me
danspassen), een oorspronkelijk fransche
dans van langzame, afgemetene, statige
beweging , staatsiedans; ook een ter begeleiding van den dans bestemd of geschikt
muzijkstuk in 4 maat.
Menyánthes, m. gr., Bot., bitterklaver.

menses, pl. en menstruatie, f.; menstruéren (lat. menstruáre), de maandstonden
krijgen of hebben ; menstrnum, n. 2) mid.

meo Toto, z. ond. votum.
Mephistophéles, m. de booze vijand,

=_Ïr

sacco (z.a.).

inensis, m. lat., de maand ; mense medïo in liet midden der maand ; menses,
pl ., ' ook z. v. a. menstrua (z. a.); menses
apostoli'ci papales, pl., apostolische of
pauselijke maanden, in welke de paus, vol
overeenkomst met keizer Frede--gens
rik Ill, geestelijke bedieningen of prebenden kon vergeven, ni. januarij, maart,
mei, julij, september en november; menses capitulares of episcopáles, kapittel- of
bisschopsmaanden, naam, dien de overige
maanden droegen , in welke de kapittels
het refit hadden, geestelijke prebenden te
vergeven.
Mensóla, f. it. Arch., de sluitsteen van
een gewelf.
Menstruum. n. 1) lat. (v. menstruus,
a, um,

maandelijksch), de inaandelijksche

lat. Chem., een vloeibaar oplossingsmiddel,
scheidingsvocht (extractivum).
mensula, f. lat. (mensula praetoriána,
V. mensala, tafeltje, verkiw. v. mensa) ;
de meettafel bij het landmeten.
Mensuur, f. lat. (mensura), de maat,
de grootteverhouding ; inz. de afmeting
der snaren van een speeltuig, afdeeling;
Muz., de tijdmaat, de afgemetene toongang;
bij beeldhouwers : een vierkant afgedeeld
raam , van hetwelk boden gewigt.en aan
koorden afhangen, om de afstanden aan
een beeld te meten ; bij tweegevechten :
de afgemetene afstand tusschen de strijdenden ; ad mensurayn, naar de maat en
liet gewigt ; mensuraal- rnuzijk, voorm.
muzijk met naauwkeurig bepaalde tijd
stipte maatbeweging, ter onder -matofscheidingvan c h o r a a l-m u z ij k; mensuréren (lat. mensuráre), afmeten, meten; de
orgelpijpen naar hare toonsoort besnijden;
inensurábel, afmeetbaar, meetbaar; mensurabiliteit, f. de meetbaarheid; mensurátie, f. de meting , het meten ; mensurátum, n. het uitgemetene, afgemetene.
mentaal, mente captus, z. ond.

mens.

f. lat.-gr. (v. h. lat. menturn,
de kin), Med., de kinvlecht.
Mentágra,

Mentie, f. lat. (ment o), vermelding,
gewag, melding ; mentionéren , nw lat.
(fr. mentionner), vermelden, melden, gedenken, herinneren , aanvoeren, melding
maken; gementioneerd, vermeld enz.

Menzille , f. arab., z. v. a. manzel (z.a.).
de

duivel.

Mephitis, f. lat. Myth., de godin v. d.
stank, die tegen schadelijke uitwasemingen beschutte; ook schadelijke uitdam pingen- zelven (mephitische lucht), stik lucht, door koolzuur enz. verontreinigde
lucht; mephitisch,

stinkend, muf, voor

de inademing schadelijk, stiklucht bevattend, verstikkend (z. ook gas) ; mephitismus, n. de verstikkende uitwaseming.
Mepris, m. fr. (spr. mepri), de minachting, geringschatting, verachting; meprisáble, verachtelijk ; meprisant , verachtelijk.
Meprise, f. fr. (spr. mepríez'), Bene mis

dwaling, een misverstand, ver -grep,n
misvatting.
-zien,
Meratrophie, z. melatrophie.
mercantiel, nw lat., ook mercatórisch,
lat. (v. mereári, handelen, mercator, de

koopman) , den handel betreffende , op
koopmanswijze ; het mercantielwezen ,
de handel en het verkeer, de handelszaken met hare gebruiken, wetten, eigenaar
mercantiel-systeem, het-dighen;t

leerbegrip in de staatshuishoudkunde,
naar hetwelk bedrijf en handel met veron achtzaming van de landhuishoudkunde
begnnstigd worden , en de rijkdom eens
volks in de grootst mogelijke massa van
goud en zilver bestaat; het tegengest. van

physiocratisch sy eem ; merca-

MERCEDES PUPILLORUM.

MERVEELLE.

(lat. rnercati2ra), de koophandel, vertier
der waren.
mercedes pupillörun4, pl. lat. Jur., op
voedingskosten voor pupillen of onnion-

m. gr. (v. meJrimna, zorg, kommer), een
kleingeestig onderzoeker.
Merino -wol, de beste spaansche schapenwol van de merinos, de edelste
soort van spaansche schapen (sp. ovejas
merinos , v. merina, fijne wol ; merinos '
Pl. ook stoffen uit deze wol vervaardigd.

d gen.
merCeflair, fr. (mercenaire, v. h. lat.
mercenar'us) , loonzuclitig, baatzuchtig,
rigenbatig, veil; een mercenair, een huurling, loonbediende,daglooner.
Mercerie, f. fr. (spr. rners'rIe), kramerij, allerhande krarnerswaren.
merel, fr., dank, heb dank!
i

MercuriusofMercuur, rn.lat. 1) Myth.,
z. V. a. gr. Hermes, de zoon van Jupiter

en Maja, de bode der goden, de handelsgod , in 't algemeen bet zinnebeeld des
vredes, der omzigtigheid en weisprekend
heid, der list en behendigheid, der koop.
manscbap, maar ook der bedriegerij en dieverij; 2) de planeet, die het digtst bij de
zon staat; 3) Chem., het kwik, kwikzilver;
mercstr'us dulcis , verzoet kwik, chloorkwik met het geringer gehalte aan chloor,
ook calomel m. praecipitãtus albus,
witte kwiknederslag, door ammoniak uit
de bijtende sublimaat-oplossing bewerkt;
Sn. pr. ruber ,, roode kwiknederslag , uit
salpeterkwik bereid; m. sublirnãtus corros7vus ook bijtend sublimaat of hij tend kwikzilversublimaat , chloorkwik
met het grootere chloorgehalte; mercuiaa1, Mercurius betreffende enz.; kwikhoudend , van kwik , b. v. mercuriaal

middelen of mercurialën, mercuriaal-

pillen, kwikmiddelen enz. ; mercuriãles
( yin) , mannen ,. welker bescherm -God
l%Iercuriu is; de geleerden en dichters;
ook de kooplieden ; mercuriâle, f. fr.,
voorheen de vergadering van het fr. parlement op den eersten Woensdag (dies
Mercuri) na de groote vacantie ; de op
dien dag gehoudene redevoeringen heetten mercurialen ; mercurificéren , nw
lat., in kwik veranderen , overkwikken,
mercurificatie, f. de overkwikking, verbinding met kwik ; ook uittrekking der
metalen door kwikzilver.
2nerde d'oie, f. (spr. —do4j'), cig. gan-

zendrek; groengeel, geel groen.
Meremphrâxis, f gr. (v. méi'os, deel),
de gedeeltelijke verstopping of overlading.
Meridiaan, m. lat. (meridiãnus, scil.
circulus, v. meridies, middag), een mid-

dagcirkel, iedere cirkel , dien men zich
aan den hemel- en aardbol denkt, den cvenaar en de beide polen doorsnijdt en waarin de zon voor elke daarin liggende plaats
dci' aarde des middags om 12 ure staat;
oak oneig. de hoogte, de hoogste graad
top; meridionaal, zuidelijk.
Mericlrösis , f. gr. (v. me'ros , deel),
Med , het plaatselijk zweet.
Merimnophrontist

of merimnosophist,
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MerIsma , n. gr. (merisma , v. mendzein, deden), bet afgedeelde, deel, aaR

-

deel; merIsmos, m. de indeeling; Muz., verdeeling van een stuk bij de dispositie.
mentluns , n. lat., fr. merite, n. de verdienste ; meriten-orcie (fr. ondrepoun le
ineite), eene door Frederik 11 in 1740

gestichte orde ter belooning van militaire
verdiensten; nieritéren (fr. m&iten), verdienen , waardig zijn ; zich verdienstelijk
maken of verdienste verwerven ; meritö
risch (v. ii. lat. menitorius , a, urn),
verdienstelijk.
Merlan, m. fr. (spr. - icing), wijting,
schelvisch.
Merlin, m. een beroemd fahelaclitig toovenaar, de zoon van eenen durnon en van
de dochter eens konings van Engeland,
aanzitter der ronde tafel van koning Anus in de 6de eeuw.
Merlon , m. fr. (spr. merlóng) ,
eene time; het gedeelte der bonstwening
tusschen twee schietgaten.
Mermnãden, pl., naam van eene dynastie der oude lydische koningen, waarvan
G y g e 5 de eerste en C n m s u s de laatste
was, van 720 tot 557 voor Chr.
Merobalnurn , n. lat.-gr. (v. h. gr.
me'ros, deel lid), Med., een gedeeltelijk
bad, een bad voor een deel des ligchaams,
een ledebad, b. v. een voetbad.
Merocële , f. gr. (v. meros, de dije),
Med ,de dijbreuk.

snerojure, z. ond. rnenurnjus.
Meropie, 1'. gr. (v. ménos, deel, en ops,

gezigt), Med., gedeeltelijke verduistering
van liet gezigt, het half zien.
Merou, m. md. Myth., naam van eenen
fabelachtigen, met goud en zilver bedekten berg, die, volgens de hid. dichters, liet
middelpunt der 7 vastlanden beslaat ;
Brabma woont op den top.
Merovingiërs , pl. (naar M e ro v e US
of 1. M e r 0 w i g), het oudste koningsge
slacht in het oude frankische rijk van
486-752, vóór de Karolingiërs.

Merrain, m. fr. (spr. mernéng), wagenschot, vaathout, duighotit.
merum jus . m. lat., eig. zuiver regt,
een uitdrukkelijk. wettig regt; mero june,
Jur., naar zuiver regt, met volle regt.
Merüla, f. naam, dien men eertijds aan
een orgelregister gaf, dat den zang der
vogelen, inz. die der meerl nabootste.
Merveille, f. fr. (spr. merwe'lj'; v. h.
it. miraviglia = lat. mirabile), het wonder, wonderwerk; a merveille, tot verwon
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tiering, voortreffelijk, wonderschoon, uit
schoon ; merveilleus (spr. mer--steknd
wei —) , wonderbaar, bewonderenswaardig, wonderschoon, zeer voortreffelijk, onvergelijkelijk.
Merycismus, n. gr. (v, mërikídzein ,
herkaauwen), het herkaauwen.
Mesalliance, f. fr. (spr. mezalj ángs ;
vgl. alliéren en me-, mes -), een ongelijk
huwelijk, eene mistrouwing, wanverbindtenis , echtelijke verbindtenis tusschen
personen van zeer ongelijken stand; zich
mesalliéren , zich mistrouwen, een ongelijk huw elijk aangaan , niet overeenkom
zijnen stand trouwen.
-stig
Mesaventure, f. fr. (spr. mezawangtu u r' ; vgl. a v e n t u r e), een ongeval, on-

schen twee gegevene lijnen andere middenevenredige te vinden; mesologarit mus, m. de logarithmus der tangenten;

5 i6

geluk.
Meschwereh, m. arab. (v seladra, heraadslagen) , de beraadslaging, de raad,
staatsraad bij de Mos 1 e m in.
Mesdames, pl. Jr. (spr. médám'; pl. v.
madame) , mijne dames, mevrouwen
geëerde vrouwen ; mesdemoiselles , pl.
(spr. inéd' moazéll', plus. v. in a d e m o i s e 11 e), mejufvrouwen, mejuffers.
Mesembriantlaémum , n. gr. (v. me-

semibría, middag), eig. middagsbloem, de
vezel- of pluisbloem, een pronkgewas van
meer dan 100 verschillende soorten in Z.

Afrika.
Mesentendu, n. fr. (spr. mezangtangdá), het misverstand,
Mesenterum, n. gr. (mesentérion, v.
mesos, midden , en énteron, darm), het
darmscheel, dat gedeelte van het buikvlies,
'twelk de dunne darmen tusschen zijne
platen insluit; mesenteriaal, tot het darm scheel behoorend; mesenteritis, f. de ontsteking van het darmscheel; mesenteremphráxis, f. Med., de verstopping van het
darmscheel.
Mesintelligence , f. fr. (spr. snezengtellizjángs' ; vgl. intellegentie) , een

misverstand.
Meskal , m. een turksch blaasinstrument, uit verscheidene pijpen bestaande;
ook een klein Perzisch gewigt, omtrent 3
lood.
MesmerIsmus, n., z. V. a. dierlijk m a

netism us (z. a.).
Mesocephalum, n. gr. (v. mesos. é, on,
midden) , de middelhersenen; mesochoros. m. mie in liet midden van het koor

staat, de koorvoerder, bestuurder; meso-

cólon, n. een gedeelte van het buikvlies,
dat den karteldarm als door bladen bevestigt en omgeeft, het kronkeldarmscheel;
mesocranium , n. de schedel; mesodme,
i. z. v. a. mediastinum; mesodmitis. f.

fled., ontsteking der tusschenhuid ; mesódos , f. tusschengezang ; mesogastráum , n. de middelste buikstreek ; mesolabluni , n. een werktuig , om tus-

mesomphalum of mesomphalium, n. liet

navelmidden; ook de navel zelfals midden
des ligchaams ; anesonycticon , n. een
middernachtsgezang; mesophryon, n. de
ruimte boven den neus tusschen de
wenkbraauwen; mesopleura, pl., de tusschenruimten der ribben ; mesonéctum,
n. gr.-lat., een gedeelte van het buikvlies,
dat den endeldarm tusschen zijne platen
insluit; mesoscélon, n. gr. , het middel
breuk aan-vlesch;moé,f.en
de bilnaadstreek ; mesoseelophyma , n.
een gezwel ofuitwas tusschen de dijen aan
den bilnaad; mesostylon , n. de ruimte
tusschen twee zuilen ; mesotypus , m.
naaldzeolith, vezel- of straalzeolith, Bene
steensoort.
mesquin, fr. (spr. meskéng of meskíen ;

it. meschlno, sp. mezquino; v. li. arab.
meskin. hebr. mistrun, arm, ellendig, v.
sakan, ellendig zijn), armzalig, erbarmelijk , karig, gierig, vrekkig, kniezerig; in
de schoone kunsten: smakeloos, kleingeestig, armelijk, bekrompen; mesquinerie, rf.

vrekkigheid, karigheid, bekrompenheid,
armzaligheid.
messa di voce. it. (sp. --wotc e), Muz ,
allengsehe uitzetting der stem, toenemend
en weder afnemend.
Message, f. fr. (spr. —sáa.zj'), de bood
—.zje), een-schap;mger,.(
bode, boodschapper, ook voorbode; mes

f. (spr. —zj'rie), het bodesambt;-sageri,
liet bodenhuis.
Messaliáners, syr. (v. zesla , beter) of
euchéten, gr. pl., d. i. bidders, bidbroeders, eene in Mesopotamië ontstane dweep
piëtistische sects sedert de Ode eeuw.-ziek
M essalina.. f. de derde gemalin des oudroni. keizers Cl a u d i o s, befaamd wegens
hare verregaande losbandigheid van zeden;
van daar eene schaamtelooze, wulpsche
vorstin of vrouw; messaline, f. Mere.,
egyptisch lijnw^iad.

M essias, m. li ebr. (máschi d ch. zalven),
een gezalfde of koning; inz. de door de jo den verwachte verlosser, Christus; mes siád.e, f. het bekende hoogduitsche hel
messias door Klopstock;-denichtop

messianisch , wat op den messias betrekking heeft , van hem afkomt; mes
waardigheid van den-sianímu,.de
messias, de leer van denzelven.

Messid®r ; ni. fr., de oogstmaand, de
1 Ode maand in den voorra. nieuwen kalen
fr. republiek, loopende v. d. l9ders-der
juni1 tot den 18den Julij.
M essieurs, fr. pl., v. monsieur (z. a.).

Mesties , m. sp. (mestizo , v. h. nw
lat. mixtitius, v. li. lat. anixtus, gemengd),
afstammelingen van eerren blanke en Bene
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Indiaansche (Arnerikaansche), of v. eenen
Indiaan en eene blanke.

keerde inmenging van vreemdsoortige dingen in begrippen.

mesto of ntestdso, it. (= lat. moestus)
Muz., treurig, bedroefd, weernoedig.
Mesüë, L (nw lat. mesüa; naar eenen
arab. arts en kruidkeuner Joh. Mesuch
of M e 5 U a h in de 8ste eeuw benoemd),
de ijzerhoutbooni in 0. Indië.

MetabiSle of metabolie, f. en metabom. gr. (v. meta-bdllein, d. i. eig.
omweipen) , Med. , een ommekeer , eene
verandering van weder , lucht of ziekte';
ook eene verandering der zeden enz.; eene
verplaatsing der letters van een woord.
Metabulie, f. gr. (vgl. bule), verande-

mesurábel. fr. (mesurable, v. mesurer,

meten), meetbaar, te meten; mesurage,
( spr. --ráazj'), het meetloon; mesures,
Pl. (spr. mezthir'), maatregelen, behoed
middelen, voorzorgen.
Meta , f. 1) lat., eene spitse zuil of
paal, een rnerksteen aan het eind der renbanen, om welken de wagens 7maal moes ten benen rijden, zonder dien te raken
van daar in 't algemeen een doel; 2) vrouwenn.: de bedachtzanie, wijze.
metá—, of vóór klinkletters en de h
met—, gr. voorlettergreep in vele zamenstellingen , in 't algemeen beteekenende
met , tusschen , tia enz.; inz. beteekent
het vaak eenen overgang of eene verande
rng.
Metaal, II. (gr. rnetal1on, lat. metâllurn), erts; edele metalen (goud zil-

ver,, platina) en onedele metalen,
( koper, tin, ijzer, lood enz.), in 'talgem.
enkelvoudige, zware en zeer digte, reken smneltbare ligchamen uit het rijk der
delfstoffen, van eigenaardigen glans; inz.
onedel en gemengd metaal, messing enz.;
oneig. het metaal der stem enz., de
heldere klank daarvan; metállisch, metaal of erts bevattende, ertshoudend; naar
erts gelijkende ; metallifodinen, pl. nw
lat., ertsgroeven ; metalliques , pl. Ir.
( spr. —l'Iek'), eene fictieve munt, staats
papieren, die op zilver luiden, gelijk b. v.
de oostenrijksche obligatiën, de russische
bons enz.; metalliséren, nw lat., verertsell, in metaal oferts veranderen; metallisãtie

en metalliséring, f. de verertsing,

erts- of metaalvorming, het ontstaan der
ertsen ; metallographïe, f. gr., de beschrijving der metalen; metallográphisch, tot
de beschrijving der metalen behoorende of
die betreffinde (z. ook stereotypie); metallurgie, f. de wetenschap der smelthutten, de scheikunst der ertsen, in 't alg. de
kunst om de ertsen te delven, de metalen
daaruit af te scheiden en verder tot de
verschillende behoeften des levens te ver
vormen; metallürg of metallurgist, ni.
een berg,- mijn- of ertswerker, een metaalnitsmelter; een ertsscheikundige, een kennrc
van de wetenschap derj metallurgic;
znetallürgisvh, tot die wetenschap behoorendr, crtskundig enz.
Metabsis, f gr. (v. meta-bamnein over
gaan), een overgang, inz. in de redekunst;
ook in ziekten of in hare beschouwing en
i)eoordeeling; insgelijks de afwijking, ver-
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ring van besluit, wilsverandering.
Metacarpum, m. gr. (v. metd en karpos , handwortel), Anat. , de voorhand,
niiddelhand.
Metacéntrum , n. gr, het zwaaipunt
van een schip.
Metachorësis, f. gr. (v. meta-chorein,
heengaan), Med., plaatsverandering, vet plaatsing ofovergang eener ziektestofv. li.
eerie naar het andere deel.
Metachronismus , m. gr., z. v. a. ana,

chronismus.

metacondli ,

pl. gr. (v. kóndylos,

gewrichtshooid van een been), de voorste
leden ofkootjes der vingers en teenen, die
met de nagels bedekt zijn.
Metacritiek , F. gr. ( vgl. critiek) , de
nabeoordeeling; beoordeehng van ecise beoordeeling, a n ti critiek.
Metagnostiek , f. gr. , z. v. a. metaphysiek.

Metagogie, f. gr. Log., eene herhaling
van dezelfde woorden.
Metagrámma , nw gr. (v. nieta-grdp/sein, na- of overschrijven), een afschrift;
eene overzetting ; metagrammatismus,
In. letterverandering ofomzetting; metagrammatiek , f (v. rnetâ , na , daarbij
daarboven uit, en grammatiek), de
wijsbegeerte der taal.
Metairie f fr. (spr. metérle; v. h. mid.
at. rneclietarth, pachtgoed van eenen medietarius, d. i. van eenen pachter, die de
opbrengst iiet dcii grondeigenaar deelt),
de landhoeve, meijerij, boerderij.
Metalëpsis of meta1pse , L gr. (vgl.
lepsis) , Log„ eene verwisseling van het
voorafgaande met het volgende , van de
oorzaak met het uitwerksel , b. v. graf
in plaats van dood.
Metallàge , f. gr. (v. met-alldi'sein,

verruilen) , verandering , verwisseling,
verruiling.
xneta ll isch , metalliques , metallisa-

tie em, z. ond. metaal.
- Metamathematiek , f. gr. (v. metá,

na, daarboven uit, en mathematiek),
de wijsbegeerte der wiskunde.
Metamorphösis of metamorphöse, f.
gr. (v. meta-morphün) , omvormen , van
morphY, gedaante) , de omvorming , ver-

vorming, gedaanteverwisseling, herschep
ping; metamorphoséren, van gedaante of
gestalte veranderen, vervormen, herscheppen; metamorphisten, pl. gr., eene secte
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der lBde eeuw, die Ieerde,dat het ligchaam
V. J. C. bij zijne hemelvaart in God is veranderd ; metamorphötisch , vervormend,
mismakend, b. v. metalen spiegels, die de
gedaante van hem, die er inziet, misvor
men; metamorphopsie, f. een gebrek van
het gezigt, waardoor de vorm en de grootte der voorwerpen veranderd schijnen.
Metaneologie, f. gr. (vgl. neologie),
de bekeeringsieer.
Mëtangismonieten , pl. , aanhangers
eener secte uit de 1 4cJe eeuw, die, om het
geheimenis der drieëenheid te verklaren,
leerde, dat de Zoon in den Vader is, gelijk
een klein vat in een grooter.
Metaphoor, f. gr. (metap/tord, v. meta -pluirein, over dragen) Log. cig. overdraging, of overdragtelijke beteekenis v.
een woord, naar welke het niet in den cuff.
Zin gebruikt wordt , eene oneigentlijke,
zinnebeeldige of verbloemde uitdrukking,
verbloemde zegswijs ; metaphórisch, on eigentlijk, verbloemd, Zinnebeeldig, overdiagtelijk.
Metaphrisis of metaphráse, f. gr. (v.

meta-phrdclzein, in andere woorden overdragen), eene woordeljke overZetting of
vertaling , inZ. het overbrengen van een
gedicht in ongebonde, rede; znetaphrást,
m. een wonderljl( overbrenger , overschrij ver.
Metaphysiek, metapbysca, f. gr. (v.
meta. daarbij , daarboven uit , en p/iysi
ka, natuurlijke dingen ; vgl. physiek),
de wetenschap van het bovenzinnelijke
de bovennatuurkunde , de grondleer of
vetenschap van de laatste gronden onzer
kennis der dingen; metaphsisch, bovenzinnelijk ; tot de boverinatuurkunde be-

hoorende.
Metaphsis, f. (meta-phfrmn,

vergroei-

jeu ), de verandering.

Metaplásnius , m. gr. (vgl. plasma),
de vervorming, verandering, b. v. van de
gedaante eens woords; Gram., een naamvalsvorm, die eenen ongebruikelijken n om i n a t i v U s vooronderstelt.
Metapodium , n. gr. (v. pus, gen. po dos, de voet) , Anat., de voorvoet , middelvoet.
Metapada , f. gr., de vereeniging der
goddelijke en merischelijke natuur in

Christus.

Metapolitiek, f. gr. (vgl. politiek), de
zuivere, wijsgeerige staatsleer.
Metaptösis, f en metaschematismus,
m. gr. Med., de omvorming, gedaanteverandering , verandering, waarbij meer de
ziektevorm dan de aard der ziekte veran

derd wordt.
MetascopTe, f. gr. (v. skopein, zien),
de aanschouwing der gedachten, des geiBoeds.
Metasomatöse, f. gr. (v. söma, lijf),

Iigchaamsverandering , de intreknernirqç
van verscheidene zielen in hetzelfde lig
chaam.
Metastasis of metastâse, f. gr. (vgl.
stasis), Med., de verplaatsingeener zjek-

testof, overgang van eene ziekte uit het
eene ligchaamsdeel in een ander; metastatisch , veranderd , verplaatst, over gegaan.
Metastróphe, f. gr. (v. meta-strep/tein,
om-, afwenden ; vgl. strophe), de afwen

wending der gedachten van eene zaak.
Metasyncrsis, f. gr. Med., de afscheiding van bedorvene vochten door de huid,
door middel van blaartrekkende pleisters.
Metatarsus, m. gr. (v. tarsó,

voetzool),

z. V. a. metapodium.
Metathësis of metathése . F. gr. (vgL
thesis), verzetting, omzetting, inz. letteromzetting, b. v. b r o n voor born.
metatorzunz (scil. jus), n. lat. (v. me-

tan, eene plaats afgrenzen, een leger opslaan), het inlegeringsregt.
Metaxylogie, f. gr. (v. metaxy, daartusschen), het tusschenspreken, het maken
van inlassehingen of tusschenzinncn (pa
re nth esen).
Metbual, m. eene goudrnunt te Marocco, omtrent 5 gI.
Metempsychösis of metempsychöse,

f. gr. (v. meta, z. a., en emnpsycltün, bezie

len ; vgl. psyche), de zielsverhuizing, verplaatsing der ziel uit het eene ligchaam in
het andere, volgens de leer der prthago ns ten.
Metemptöse, f. gr. (v. meta en empta-

sis, bet invallen), de uit- of veglating van
den ingelaschten dag of schrikkeldag in
134 jaren , volgens den gregoriaanschen
kalender.
Meteoor, n. (gr. meteöron, d.i. in 't alg
zich in de hoogte, in de lucht bevindend),
een luehtteeken luchtverschijnsel , alle
verschijnselen in den dampkring der aar
de, inz. de meer zeldzame, in 't oog vallende; van daar oneig. een ongewoon, wonderlijk verschijnsel; meteoor-ijzer, gedegen ijzer, uit ijzer en eenig nikkel bestaande; meteoor-staal, met nikkel verbonden
staal; meteoriek, f. de wetenschap der
luchtverschijnselen, weêrkennis ; mete6risch , op lucht- en wersveranderingeu
betrekking hebbende, daarvan af hanke
lijk, b. v. meteorische planten, die
zich ten opzigte van het openen en sluiten
harer bloemen naar de gesteldheid der
lucht, den zonneschijn enz.regelen; meteorIsmus, n. in 't alg. verheffing; Med., de
uitzetting van den gebeden of gedeeltelijken buik door lucht of winden, de buikopzetting (in rotkoortsen); meteorognoste, f. de wetenschappelijke weêrkunde
ook weêrsvoorspelling; meteoroguöst, m.
een weêrkenner; meteorograaph, in. een
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weêrbeschrijver; weêrwijzer, een werktuig,
dat de luchtveranderingen aanwijst; me-

teorográphisch , weêrbeschrijvend , de
luchtsverandcringen aanwijzende; meteorolith , of meteoorsteen , m. een luchtsteen, maansteen , z. V. a. arolIth; meteoroloog, m. een weerbeschouwer, waarne
mer of kenner der luchtverschijnselen
meteorologie, f. de leer, de wetenschap
der luchtverschijnselen of der weêrs veran
deringen, weêrkunde; meteorologisch, het
weder of de weêrkunde betreffende, b. v.

meteorologische waarnemingen;

meteoromantie, f. de weersvoorspelling;

vaarzeggi n g uit de luchtverschijnselen;
meteorophten, pl, vermeende plantaar-

dige nederplo ffingen uit de lucht; meteoroscoop, n. een werktuig om de lengten en
breedten V. de plaatsen op aarde te bepalen,
astrolal)iUm ook een weerwijzer; meteoroscopie, f. de waarneming des wedtrs.
Meter, rn, z. mètre.

Metersi, pl. turk. (eig. meterisdji, d. i.
-wie loopgraven maakt of verdedigt, v. metens, loopgraaf) , krijgslieden , vier bestemming is een leger op te slaan, dc tenten
af te breken, die te vervoeren enz.
methemerinisch, gr. (v. meta, z. a., en

dag), Med., dagelijksch , dagelijks voorkomend (van de koort&).
Methôde, f. (gr. met/Lódos, d. i. eig. het
nagaan, vervolgen, v. meta, na, en hodós,
de weg; lat. methódus), de wijze of manier
om hij eerie zaak te werk te gaan, de naar
liëméra,

vaste grondslagen geregelde handelwijze,
inz. leerwijze, orde in de voordragt van de
opvolgende deden eener wetenschap of
kunst, de leergang; methócius mat hematica, de wiskundige leerwijze; m. mecléncli,
de geneeswijze; m. socralica, de socratische leerwijze, liet onderwijs in den vorm
van gesprekken; methodiek, f., z. v. a.
methodologie; methodcus, m. wie zich
stipt aan eene handelwijze, werkmanier,
leerwijze enz. houdt; methodisch, naar
bepaalde grondstellingen geregeld, orde.
lijk, regelmatig, planmatig, naai' de voorschriften der kunst; wetenschappelijk of
kunstmatig; methodisten, pl., eene dwee
secte, inz. in Engeland en N.-pendchr.
Amerika, omstreeks 1720 door John Wes
icy in Oxford gesticht en dus geheeten,
dewijl men van hen zeide, dat zij eene
nieuwe m e t h o d e van het chr. leven hadden uitgevonden; vroeger: r. k. schrijvers,
die in de 1 7de eeuw den strijd met de protestanten door nieuwe dialectische m e t Ii od e ii zochten te verkorten; methodologie ,
f. de voordragtsleer ,, de ontwikkeling of
-

voorstellin g derleerwijze; methodológisch,

f. daartoe hehoorend, leerwijskundig.
Methune -verdrag, n. het verdrag, in
1703 tusschen Engeland en Portugal gesloten, aangaande den tol van portugesche

wijnen en engelsche lakens (dus geheeten
naar den eng. minister M e t Ii u n e).
Methusalém , hebr. (eig. M e t Ii u s alab, v. mthû, man, en scitelach, speer,
pijl). mansn. : pijl- of speerman, in het 0.
T. de naam eens mans, die eenen ouder
dom van 969jaren zou bereikt hebben.
Methyologie en methystiek, £ gr. (v.
methyein, dronken zijn, mc't/ty, wijn), de
drinkkunst, leer der dronkenschap; methyológisch en methstisch, tot hauer behoorende.
Metical, m. een gewigt te Tripoli, voor
goud, zilver en paarlen, = 4,77 wigtjes.
Metier, n. fr. (spr. metje'; v. h. lat. ministerium , dienst , verrigting) , 1) liet
handwerk, bedrijf, beroep, de bezigheid,
handtering, leefwijze; van daarpar métier,,
uit beroepspligt, beroepshalve; 2) een werkstoeL getouw; borduurraam.
Metisen, pl. fr. (métis, fern. métisse),
z. v. a. mestiezen (z. mesties).

Metkal ofmeth-bo, rn. eene goudmunt
te Marocco van 10 ukias, omtrent = 3
gi. 70 ct.
f. gr. (v., met-onomdMetonomasie
dzein, anders noemen), de naamsverandering of overzetting v. eenen eigennaam uit
de eene taal in de andere, b. v. M e 1 a n c
t 0 n in plaats van zwartaarde, S a r t o r i us
voor snijder.
Metonymie , f. gr. (met-önymIa , v.

gew. ónoma, naarn), Log., de omnoeming , naamverwisseling, overnarning,
woordverandering, b. v. grijze haren
óny'ma,

voor ouderdom, druiven voor wijn,
metonymisch, naam- of woordverwisse•
lend, omnoernend.
Metöpon, n. gr., het voorhoofd, de voorzijde; pi. metöpen, Arch., vierkante tusschenruimten tusschen de t r ig 1 y p h e n
der dorische fries, in welke men de versierselen aanbrengt; metopântron ,
Anat., de voorhoofdsholte of -boezem; metopantralgie, £ Med. , pijn in de voorhoofdsboezems; metopantrtis, f. ontste
king van liet slijmafscheidend vlies, dat
de voorhoofdsboezems bekleedt; metopo
mantle, l waarzegging uit het voorhoofd
of het gezigt; metoposcoop, m. een voorhoofdkijker, gelaatsonderzoeker; metoposcopie, f. de voorhoofd- of gelaatsbeschouwing, het voorspellen of waarzeggen uit de
trekken van gelaat en voorhoofd.
Mëtra, f. gr. Anat. , de baarmoeder;
metralgie, f. het baarmoederwee; metra nastróphe, f. uitzakking der baarmoeder,
met omstulpinfç daarvan verbonden; metratrese, f de tegennatuurlijke sluiting
der baarmoeder; metremphráxis , f de
verstopping der baarmoeder; metrench'
tes, m. de baarmoederspuit; metrtis, f
de ontsteking der baarmoeder ; metrocâmpsis , f. de achteroverkanteling der
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baarmoeder ; metroc1e f. de baarrnoe
derbreuk ; metro1oxe , f, de verkecrde
of scheeve rigting, oml)uiging der baarmoeder; metromanie, f. , z. v. a. nym
phomanie (z. a.); metropo1pus, rn de
moederpolyp, een vleeschuitwas der baarmoeder ; metroptösis , f. de uitzakking
der baarmoeder ; metrorrhagie , f. de
bloedstorting uit de baarmoeder, moederblocdvhet; metrorrhëxis , f. de scheur in
de baarmoeder ; metrorrha, f. de moedervloed, uitvloeijing v. b1oed slijm enz.
uit de baarmoeder; metrotomie, f. cle keizersnede.
Metragrten, pl., priesters v. C y bele
(ook Metragyrta geheeten) en Isis, die
in de steden en op het land inzarnelingen
deden; men noemde hen ook m enagrten.

Mètre, m. fr. (v. h. lat. meiruîn, gr. meeerie maat, de meter, de nieuw-fr.
lengtenTlaat, gelijk gesteld aan een tienmil
lioenste gedeelte van den noordelijken meridiaan-quadrant des aardhols, cle grondslag van het metrieke stelsel van maten
en gewigten, = de nederlandsche, belgische , grieksehe , eerlang ook sardinisehe
en saksische el; z. ook el; decimetre, m.
een tiende deel van den meter, eene palm;
centimètre, M. (spr. sanyt—), een lionderdste deel des meters, een ned. duim;
millimetre, m. een duizendste deel des
meters, eene streep ; decamètre, m. eene
maat van 10 meters, de nederl. roede
hectomètre, m. eene maat van 100 meters
tron),

of 10 ned. roeden ; kilometre, m. eene
maat van 1000 meters. eene ned. mijl; myriamètre, rn eene maat van 10000 me-

ters, 10 ned. mijIen; - metriek, metrisch, wat tot den meter behoort, daarop

steunt, daarvan afifeleid is, b. v. het m etrieke stelsel, het maten- en gewigtenstelsel, dat op den meter is gebouwd; een
metriek of metrisch centenaar,
100 ned. ponden.
Metremphráxis, metrenchtes, z. ond.
metra.

Metreet, m. (gr. metrëtës), naam der
grootste naat, waarvan de oude Grieken
zich voor de vloeistoffen bedienden ; zij
deed 12 congiën, dat omtrent 39 ned.
kannen uitmaakt.
Metricoio of mitricolo, m. een gewigt
te Goa enz. voor droogerijen, = ons.
Metriek, metrisch, z. ond. metre en
ook ond. metrum.

Metriopatie, f. gr. (v. me'trIos, a, on,
le regte maat hebbende), matiging van
iiartstogten , gelijkinoedigheid , gemoeds
rust.
Metritis, nietrocele, metroloxie, metromanie, z. ond. metra.
Metrographiek , nietrologie, z. ond.
metrum.

MEZETEINE.
Metropöiis of metropóie , f gr. (v

moeder), eig. de moederstad met
betrekking tot de dochtersteden of kolo
niën; hoofdstad; de stad, waar een metropoliet of metropolitaan, (1. i. een bisschop
mëter,

of aartsbisschop der grieksche kerk zijiien
zetel heeft; metropoiitaansch , aartsbis
schoppelijk; metropolitaankerk, aartsbisschoppelijke moeder of hoofdkerk.
Metropol-pus enz. - metrototnie, z.
ond. métra.
Metrum, n. lat. (gr. me'trQn), in 't alg.

de maat; inz. de lettergrepen- of syllabenmaat, versmaat; metriek, f de verskunst,
de leer, de kennis van den versbouw, de
kunst om verzen te maken; metrisch, naar
den versbouw behoorlijk afgemeten , in
verzen, in gebonden stijl; metrographiek,
f. de kunst om verzen volgens de wetten
van den versbouw te schrijven; metrologie, f. de meet- of maatkunde; metromanie, f. de verswoede, verzotheid op verzenmaken, rijrnelzucht; metrometer, m.
Muz., z. V. a. chronometer; metronoom,
m. een door Mälzl uitgevonden maat- of
taetrneter.
Metsched, arab. (mesdjicl, v. sadjada,
zich buigen, aanbidden), een muharnedaansche tempel, bedehuis, z.v.a. moskee.
Mettal of mettar, m , eene vochtmaat
te Tunis, = 19,3970 ned. kan.
Mette, f (oudd. mettina, V. h. lat. nsatutina, scil. flora, ochtenduur), r. k. ochtendgodsdienst, vroegpreek; godsdienstoefening op den avond of in den nacht voor
cenen feestdag, b. v. de kersmettc.
Metusie, f gr. (met-usia, d. i. eig. liet
medezijn), de gemeenschap of vereeniging
van wezen.
Metze, f. eene graanmaat in vele duitsehe staten: in Oostenrijk = 61,4960, in
Beijeren = 37,0590, te Kassel = 10.8461,
te Koburg = 5,5593, te Leipzig 6,4938,
in Pruissen de oude 3 3 4204, de nieuwe
= 3,4351.
Meubel, ii. (fl. meuble), pl. meubelen
(v. h. lat. inobilia; vgl. mobiel), beweegbaar goed, vervoerbare of roerende have;
huisraad; meubléren (fr. meubler), met

huisraad voorzien ; inrigten , toerusten
meublement, z. ameublement.

means et tuurn, n. lat., het mijn en dijn
(uwe); de eigenbaat het eigenbelang.
Meute, f (fr. meute; oorspr. duitscli;
vgl. het goth. gamotjan, angels. metass,
eng. meet, zaaien komen; eig. in 't alg.
verzameling, verbindtenis , van daar ook
mu iterij,hoogd. meuterei), een koppel
jagthonden ongeveer 50 ft 60 stuks.
Mewloud, m. een feest in 1588 door
l'louracl 111 ingesteld ter gedachtenisviering van Muhamed.
Mexical, z. puique.
Mezetene, f. eene turksclic grenshelas-
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i ing op koopmansgoed, een inkomend remt
(8 à 10 percent van de waarde beloopende).
mezza-lira , f. it, (v. mezzo , mezza,
half), eene halve lire, eene rekenmunt in
den Kerkelijken Staat, ongeveer = 21 ct.;
mezza man ca, Muz., met de hand op de
halve hoogte v. den hals (der viool); mezza
orchestra, met half orchest; a mezza voce
(sp. roetza wótsje), met halve of gedempte
stem ; mezzo forte, Muz. , middelmatig
sterk, eenigzins sterk; mezzo piáno, half
zacht, min of meer zacht; mezzo riliévo,
half of vlak verheven; mezzo-scudo, m.
(spr. —skoedo), eene zilvermunt in den
Kerkelijken Staat, omtrent =1 gl. 24 ct.;
ook eene zilvermunt te Lucca, ongeveer =
1 gl. 18 ct.; mezzo soprdno, de diepe bovenstem, diepe discant; mezzo termino,
m. een middelweg; oneig. het midden tusschen twee uiterste graden; mezzatinta,
f. of mezzotinto, m. (spr. — tien—), Piet.,
de middeltint, middelkleur, halve of ge
overgang van de-brokenti(d
eene kleur in de andere ontstaat), ook lig te schaduwing ; bij graveurs : de zwarte
kunst; mezzanine, f. (it. mez:anino. na.),.
Arch., eene halve verdieping, elke lagere
verdieping tusschen hoogere (vgl. entre sol); ook een halfvenster, kleiner venster
boven liet grootere ; mezzaróla , eene
vochtmaat in Genua, = 100 genuesche
pinten of 148,45 ned. kan; mezzétta, f.
eene graanmaat in Toscanen, = 0,76134
ned. kop; mezzetto, m. Bene vochtmaat in
Florence.
Miaephonie, £ gr. (miaiphonía), moord,
bloedschuld.
Miao, m. naam, dien de Chinezen aan
hunne tempels geven, z. v. a. verblijf der
geesten.
Miasma, n. gr. , eig. verontreiniging,
bevlekking (v. miainein, bezoedelen, bevlekken), de aanstekingsstof, eene in de
lucht verspreide ziekte- of smetstof, waar
liet ontstaan eener heerschende-anme
ziekte wie toegeschreven hebben (wel te
onderscheiden van c o n t a g i u m, dat in
liet dierlijk ligchaarrr wordt geteeld); miasmátisch, zulke stof bevattende of daar
-dor
ontstaan.
Micátie, f. nw Iat. (v. h. lat. micáre,
zich snel heen en weer bewegen, Med., de
beweging of omloop des bloeds in het lig
-charn.
Michael, hebr. (v. mi, wie, ka, als, gelijk, ël, God), rriansn.: wie is als God?
Miche, m. eene oude vochtmaat in Egypte en een gedeelte van Azië, — 20 m etreten (z. a.).
Micmac , m. fr. , heimelijke handel ,
kuiperij, doorgestoken kaart, fikfakkerij.
mictus crucnitus , m. lat. Med. , het
bloedwateren.
l icrocephalus, m. gr. (v. mikros, ci,

on, klein), een kleinhoofd; microchemie,

f. het chemisch onderzoek van kleine of
fijne voorwerpen; microelectrométer, m.
of microelectroscoop, n., z. condensator;
microgalvanométer, m. een door Mar ec h a u x uitgevonden werktuig ter waarneming der dierlijke electriciteit tot in den
geringsten graad ; micrographie , f. de
beschrijving van kleine voorwerpen door
middel van vergrootglazen; microcárpum,
n. eene kleine vrucht, een paddestoel; microcósmus, n. de kleine wereld of de wereld in 't klein ; de mensch; microcósrnisch, het microcosmus betreffende, daar
microcosmisch zout (sal-toebhrnd;
microcosrnicus) , piszout, uit pis bereide
phosphorzure soda- ammoniak; microlepidoptéra. pl. N. H., kleine schubvleugeligen, kleine vlinders; microlepidopterologie, f. de leer of beschrijving dier insecten;
micrologee, f. de kleinigheidsgeest, kleingeestigheid, zucht voor nietigheden, angstvallige naauwgezetheid in onbelangrijke
zaken; microloog, m. een kleiirigheidskramer, jagtmaker op nietigheden, gortenteller, letter-, muggezifter; micrológisch,
kleingeestig, in 't kleine vallend; micrologiséren, zich met nietige zaken bezig
houden, op kleinigheden jagt maken, muggenziften; microméga, I. een hoekmeter,
die 4 van 4 rei; te hoeken of 15 graden
bevat, een vierde quadrant; micromégas,
eig. een kleingroote, een klein mensch, die
gaarne voor groot wil doorgaan; microméter, m. een kleinmeter, een werktuig, gewoonlijk bij verrekijkers en vergrootglazen
aangebragt om kleine grootheden of afstanden te meten; micrometrie, f. de meting der kleine voorwerpen of afstanden;
micrommátisch, kleinoogig ; microphonie, f. de fijne stem, zwakheid van stem;
microphonisch, zwak of fijn v. stem; microphthalmie, f. de ziekelijke verkleining
des oogappels; microphthalmos, m. een
kleinoogige; microphyllisch, met kleine
bladeren; micropsychie, f. de kleinmoedigheid, versaagdheid; microptcra, pl., de
kleinvleugeligen onder de insecten; micrórchís, m. Med., iemand, die kleine teelballen heeft; microscoop, m. een vergroot
microscopium simplex, n. gr.-lat.,-glas;
een eenvoudig vergrootglas, met ééne lens;
mier. compositur, een zamengesteld vergrootglas, dat uit verscheidene lenzen bestaat; microscopisch, door vergrootglazen
beschouwd, waarneembaar; m i c r o s c o p ische waarnemingen, waarnemingen
door het vergrootglas; microsphyctus, m.
Med., wie een' kleinen of zwakken pols
heeft; microsphyxïe, f. de spaarzame, ontoereikende voeding.
Mictologte, f. gr. (v. miktós, e, on, gemengd), de leer der gemengde of zamengestelde ligchamen.
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Midas- oorera, lange- of ezcisooren, ge
naar eene oud-gr. sage, de phrygi--lijkde,
sche koning Midas van Apollo kreeg,
toen hij, tot scheidsregter gekozen zijnde
bij Benen muzikalen wedstrijd tussclien
dezen god en Pan, aan den laatsten de

kilometers,
boheemsche (22017 rijnl. vt.) = 6,91012
-- 5,55555
brabandsche mijl
=10,80411
brunswijksche mijl
= 7,54170
deensche mijl
engelsche mijl (league)
= 5,56934
engelsche mijl (mile)
= 1,60931
eng. geogr.- of zeemijl
-. 1,85185
fransche mijl (v
= 4,44444
= 5,55555
fransche zeemijl (2 graad)
= 4,93827
kleine fransche mijl
= 3,89807
fransche postmijl
hamburgsche (24000 rijnl.vt.) = 7,53200
=10.62400
hannoversche mijl
= 5.55555
hollandsche zeemijl
= 8,35636
hongaarsche mijl
Italiaan the mijl= 1,85644
= 8,95425
litthauwsche mijl
= 1,85392
lubecksche mijl
= 1.86569
napolitaansche mijl
=11,13899
noorweegsche mijl
oostenrijksche mijl (24000 vt.)= 7,58640
= 1.85185
oostenrijksche zeemijl
= 5,00513
perzische mijl (parasange)
= 5 55555
poolsche mijl
= 1,85185
porteg. zeemijl ( graad)
nieuwe pruiss. (24000 rijnl.vt.)= 7,532.00
oude pr. mijl (24801 rijnl. vt.) = 7,78389
= 1,48900
romeinsche mijl
= 9,06432
saksische mijl
sardinische en piemontesche = 2,53375
siamesche mijl (roëneng) = 3,84394
silesische mijl (20877 rijnl.vt.)= 6,55233
sp. koningsmijl (25000 vt.) = 7,06638
sp. gemeene mijl (19500 vt.) = 5,60657
= 6,36495
spaansche zeemijl
= 1,60795
toscaansche mijl
= 1,47929
turksche mijl (barsi)
= 1,83411
venetiaansche mijl
vlaamsche mijl(20000rijnl.vt.)= 6,27708
wurtemburgsche mijl ( r-, gr.) = 7,40741.
zweedsche mijl =:10,68843
Milady, z. mylady.
Milan, m. fr. (v.h. lat. milieus, milvus),
de hoendergier, wouw, kuiken- of kiekendief, een bruinroode vogel van het valken
-geslacht.
Mi1iareson, n. gr., eene oud-rom. zilvermunt V. 24 n u m m i of 96 as s a r i ë n,
onder Constantijn en zijne opvolgers.
iliolum, Z. m lium.
Militair n. (fr. militaire, v. h. lat. militáris, e, wat den oorlog, den krijgmansstand betreft, v. miles, gen. militis, de
soldaat), het soldaten- of krijgswezen, de
krijgsmansstand; de gezamentlijke soldaten; militair, m. een soldaat, krijgsman;
als adject. militair , alles wat op het
krijgswezen betrekking heeft, b. v. m i 1 it a i r e a k a d e m i ë n, wetenschappelijke
hoogere scholen voor de vorming en voor
aanstaande officieren; of als-beridngva
adverb. militairement (spr. --tér'mdng),
op krijgsmans- , op soldatenwijs , naar

overwinning toewees ; midasoor, N. H.,
eene soort van rol-slak, en eene soort van
oorslak.
Midgard of lidgaard, m.oud-noordsch
(Big. eene omtuinde plek gronds), Myth.,
de aarde.
Midshipman , m. eng., pl. midshipmen, z. V. a. cadets of jongste zee- officieren
op de eng. oorlogschepen.
Miemiet, m. (spr. rni -e--). Min., itt.erspath of bitterkalk , van M i e m o in

Toscanen.
Mige, m. fr. (spr. miezj' ), Mere., de Ode
qualiteit van bourgogne wijn uit de omstreken van Auxerre.
l igliájo, ni. it. (spr. ?nieljajo; V. h. lat.
mille. duizend), een handelsgewigt v.1000
pond te Venetië en Livorno; miglio, f. (spr.
iníeljio; d. i. eig. 1000 schreden), eene italiaansclie mijl.
Migma, n. gr. , de menging, het meng
mixtuur.
-sel,z.va
mignard. fr. (spr. mien dar). lief, netjes, sierlijk; opgesierd; mignardéren, ver
verwennen; ook te gekunsteld-troeln,
schrijven of spreken; mignon (spr. mienJong), lief, aardig, net, fijn, allerliefst; als
subst. mignon, in. een gunsteling, lieve
schoolkind; mignónne, f. een liefje,-ling,
schatje; ook de kleinste soort van fransche
drukletters; mignonnéttes, pl., Gene soort
van zeer smalle garenkant; mignotéren,
'

liefkozen, vertroetelen, verwennen.
Migraine, f. fr. (spr. miyhrén', ontstaan
uit net gr. hemikrania z. a.), eenzijdige
hoofdpijn, schele hoofdpijn.
migréren. lat. (migráre), uittrekken,
van verblijf veranderen, verhuizen; mirátie, f. dc verhuizing, uittrekking; de
togt van dieren, die zich naar andere oor
begeven, inz. der trekvogels.
-den
Mijl, f. oudd. mile, angels. mils, hoogel.
mile, eng. mile, zweedsch en deensch
Anil, fr. mille, it. miglia, sp. milla, chald.,
F.• arab. mil, mild, nzilon, lat. milliare,
V. h. lat. mille. duizend), eig. de lente van
duizend schreden ; eene lengtemaat voor
groote afstanden ; eene geol;rapliische mijl
is = 11 graad of 7,407407 kilometers; de
ned. of metrische mijl is = 1000 ned. ellen,1 kilometer of v. h.. noordelijke
meridiaan- quadrant des aardbols; tot deze
verhouden zich die van eenige anderelanden als volgt : de kilometers.
badensche mijl = 8,88888
b.eijersclle mijl = 7,42578
Belgische metrische mijl = 1,00000
=. 1,78880
bengaalsche mijl
.

;
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krijgsgebruik; stipt - ordelijk, afgemeten;
militaria, pl. lat., soldatenzaken, zaken
tot de krijgsdienst belioorende; 7nilitari
mane, gewapender hand; militéren (lat.
militáre). strijden, oorlogen, twisten; militie, f. (lat. militia), liet krijgswezen, de
krijgsstand ; de manscha lepen , soldaten,

port. rekenmunt = 1000 reis of realen
(z. a.) of 2 gl. 80 ct. (men drukt de duizendtallen uit door het toeken (I), en de
millioenen door twee punten , b. v. 8:

inz . de landmilitie, de landstorm of landsoldaten, de ingezetenen, die in bijzondere
gelegenheden voor éénen veldto t opgeroepen en gewapend worden (in tegenst.
met de geregelde troepen, . de nationale
militie).

milium paleébrae of verkl. m;liólum,
n. lat. (v. milzunz, gierst), Med., een gier
-stenofl;rkphetid.
Millefolium, n. lat. (v. mille, duizend),
Bot., het duizendblad, achilleskr nid (Aehillëa millefolium), een zeer heilzaam,

in liet wild groeijend kruid; millenarius,
m. z. v. a. chiliast; millefiori, een welrie-

kende snuiftabak in Italië, naar de gelijk namige piemontesehe plaats benoemd ;
millenaristen, pl. , christenen, die geloofden, dat, na het laatste oordeel, de uitverkorenen nog duizend jaren op aarde
zullen blijven, om er, onder de ziotbare
lieerschappij van Christus, allerlei genot
te smaken; millepes, m. (lat. millepeda),
N. H., de duizendeen, een anierik. insect;
ook eene soort van zeespin; znillepóren,
pl. lat.-gr., puntkoralen, een voortbrengsel
der polypen, vol p o r i e n, inz. in vlotgebergten; millerees, z. milreis; snillerolle,

f. fr. eene vochtmaat, in gebruik te Tunis.
= 64,33 ned. kan, men noemt haar ook
millerolle van Marseille; milles,
eenc rekenmunt in de Vereenigde Staten
van N. Amerika, = 1 d o 11 a r ; milliáde, f. nw lat., eene reeks v. duizend jaren,
eene chi 1 i a d e ; milliárd, ni. fr. of milliárde, f. duizend millioenen; milliare, z.
ond. are; milliariurn, n. lat. een rom.

5•3

120(1)200, d. i. 8 millioen 120 duizend reis
of 8 duizend 120 milreis); ook eene gouden
munt met liet beeld van den heil. Stephanus ter waarde van 4 gl.
Mimall+nen, of mimalloniden, pl. gr.
Myth., zekere fabelachtige geniën: bijnaam
der bacchanten, naar den berg M i m a s.
Mimar-aga, rr. arab. (v mimdr, bouw-

meester, v. amara, bouwen, en a ga, z. a.),
turksch opziener der gebouwen , opper bouwmeester, die een onbepaald gezag over
alle bouwmeesters uitoefent; mimar-baschi, de eerste architect des sultans; mimars, pl., de turksche ingenieurs.
Mime of mimus, in. (gr. .tntnws, lat.
animus), pl. mimen, eig. navolgers; gebarenspelers, potsenmakers; in 't alg. tooneelspelers; ook eene bijzondere soort van
kleine dramatische spelen bij de oude Grieken en IRomeinen, die eene poëtische afschildering v. liet dagelijksch leven gaven,
aanvankelijk kluchtspelen zonder bepaald

plan, later kunstmatiger bearbeid; de uit
dier stukjes, mimen , moeten-toerds
onderscheiden worden van de p a n t o m
men(z. a.); mimësis. f de navolging, nabootsing of naäping der gebaren van een'
ander, het spottend herhalen van iemands
woorden; mimiek, f. of mimische kunst,
de gebarenkunst, gebarenleer, het gebarenspel; mimicus, m. een meester in het
gebarenmaken; een potsenmaker, nasper;
mimisch , tot de mimiek behoorende, al
wat door gebaren geschiedt ; mimische
kunstenaars , tooneelspelers ; mimográ phen, pl., schrijvers v. mimen of gebarenspelen; mimoloog, m. een navolger, naäper, naprater; mimologie, f, de navolging,
naiiping van iemand in zijne woorden en

mijlsteen, die een' afstand van duizend
schreden te kennen geeft z ailliásse, f. fr.
duizend milliarden; eene zeer Jroote mei
nipte, onmetelijk getal; milligramme, z.

Mimeàrsbron, die door de Walhalla

ond. gramme; millilitre, z. ond. litre;

vloeit.

millime, m. een duizendste deel, 1 ^^
franc of ,'-, centime; millimetre , z.

Mimïamben, pl., Bene soort van zeer
vrije, ontuchtige j a m b e n, waarvan zich
de m i'in e n (z. a.) in hunne onzedelijke
kluchtspelen bedienden.
Mimosa, f. nw lat. , een uitheemsch
plantengeslacht van verschillende soorten,
waarvan eenige zich onderscheiden door
de ongemeene gevoeligheid hunner bladeren, die zich bij de geringste aanraking
zamen trekken ; b. v. de gevoelige
mimosa (mimosa sensitiva) , liet zin

;

ond. mètre; millistère, z. ond. stère; mil-

lioen, f. duizendmaalduizend; in geld 10
tonnen goods; millionair, m. fr. (millionnaive), een bezitter van millioenen, een
zeer rijk mensch.
Millepoint, n. eng. (spr. milpoirat)
eene soort van sterk , gepunteerd e v erlasting tot stoffen schoenen.
Milmils, f. pl. Mere., Gene katoensoort
uit 0. Indië.
Milord. 1. mylord, z. lord.
i iltphósis en miltósis, f. gr. Med., z. v.
a. madarosis.
M ilreis of mille reis of mille rees, eene

gebaren.
Mimer, in. noord. Myth., de god der
wijsheid, welke hij put uit eene bron, de

-kruid;escharntigemosa
het kruidje roer mij niet;
nog behoort hiertoe de e c h t e a c a c i a
(m. nilitica en vera), een stekelige boom
in Egypte en Arabië, uit welks stans van
70
(mn. pud.ca),
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zelf' de aL'aI)isclre fore vloeit; mimo3iet ..
m., Z. V. a. €loleriet.
Mina, mine, f. it., eens vochtmaat in
Milaan, =
= 12.5920 ned. kan ; ook Bene
graanniaat izm vvle ital. staten: te Turin
10,1606, te Florence = 12,1845, te Ge
kop; — een oud. gr.-nua=21,73.Oed

erts- en steenstoffen, levenlooze (onorga-.
nisehe) natuurvoortbrengselen; mineraal rijk, het rijk der delfstoffen, de gezamentlijke onbewerktuigde voorwerpen der natuur; inerálisch, mineraal, ertsl)evattend al wat tot liet rijk der delfstoffen behoott : mineraalwateren , zulk water,,
waarin, hetzij natuurlijk of kunstmatig ,
gassoorten -of delfstoffen zijn opgelost; de
bronnen, die zulk water bevatten, heeten

gewigt(f;r. n na. lat.. mina), =100 dra c l.m e n of 436 w iflt jes; ook eene munt,
100 d r a c h nt e n of omtrent 40 gl. De
mina was het &' van een talent; de

oude attisclae mina deed van de
latere of 75 drachinen (zie verder rnnne); Mina, afkort. van Wilhelmina (z a.).
minaccióso, it. (spr. rninatsjióso; v. ll.

lat. minex), Muz., dreigend.
Mirage z. mine.
Minaltue, m. crone rekenmunt in Ce
;

-orgi,=4absfnte3gl.
Minaret, in. crab. (znenarêt, d. i. cig.
plaats des keuls, vuurtoren, v. vvara. scliijnen, n (1 r. vuur enz.), een ronde toren van
verscheidene verdiepingen. ieder reet een
baleen , menigvuldig i oorkornende aan
turksche bedehuizen of nioskees , en van
welke de uren des febeds eiorden af eroeppen.
I inartzin, m. desterrekundige van den
koning, van ['erzië.
minaudéren, fr. (minauder , spr. mi nood—; v. mine, gelaatstrek ), zich reet

gewaakiheid aangenaam willen maken ,
mal behaagziek zijn, zich opsieren ; m i
gemaaktheid, gedwongen ma--nauderi,f.
meren, oppronking; niinaudière, f. Bene
saletpop , een paauwinnetje, behaagziek,
opgetooid mei%je.
Mine 1)., f. fr. liet gelaat, gezigt, aanzien, uitzigí, figuur; mines maken , er-

gens den schijn van aannemen, zich hou
onnatuurlijke gebaren maken, om--den;
wegen , omslag , complimenten maken,
gezigten trekken; verlief le lonken geven.
Mine 2), f. fr., Bene graanmaat; de pa-

r•ijsc re mine deer! 4 setier of 6 boiss eaus, = 78,0407 ned. kop (z. verder
mina) ; mnin.age, fé (spr. —xndazj') , het
ineetregt op het koren.
Mine 3), f. fir., (it. Mina: v. h. mid. lat.
minare, fr; niiener. leiden). een onderaard -

sche gang, schacht , uitgraving, mijn;
inz. eerre ertsmin, een bergwerk, metaal -,
mineraal- of bergstofgroev c ; Mii. , eene
kruidmijn , een springkuil , kruidkelder,
om den daarboven liggenden last door kruid
inde luchtte doen vliegen; oneig. een bedekte, heimelijke aanslag; minéren, ondergraven, uithollen, onderrnijnen. loopgraven, kruidrnijnen aanleggen; mineur,
mo mijnwerker, schansgraver; ook bergwerker, ertsgraver; mineraal, n. (nw lat.
pl. mineralia , de delfstof,
bergstof. bergsoort , mijnstof, erts; pl.
mineralen , ook fossiliën , delfstoffen,
-

minerale ,

;

minerale wateren

ook gezonclheidsbron-

in zoo verre zij eenegenezendekraclrt
bezitten; men onderscheidt het miner aalwater naar zijne hoofdbestanddeelen in
zuur - bitter-, zwavel- en staalwater; mineraalblaauw, ook wonderblaauw, eene
onlangs uitgevonden , schoone ligtblaauwe vcrw; mineraalkermes, z. ond. kermes ; mineraliséren, door kunst iets
als mineraal of erts daarstellen, verertsen, versteenen; mineralisatie, f. de ver e: tsin f; of versteening, de overgang tot een
mineraal ; mmeralogie, f. de bergstofkunde, steen ,ertskunde, de leer van de levenlooze (onorganische natuurlijke lif;ehamen; `in engeren zin: de leer van de meelhanisch- enkelvoudige , onbewerktuigde
voorwerpen der natuur, z. v. a. o n y c t ognos ie , en in tegenst.met geo;nosie

nen,

enz.; mineraloog of anineralogist, m. een

erts -, steenkenner, iemand, die de mineralogie verstaat; minerographie, f. de beschrijving der bergstoffen , delfstoffen,
mineralen.

Minerva, f. lat. Myth , de dochter van
Jupiter, uit wiens hoofd zij in volle wapen
werd geboren, nadat hij de van-rusting
haar zwanger gaande Metis had verslonden , de godin der wijsheid , bescherm ster van de kunsten des vredes, ook krijg;sgodin, vgl. Pallas;

invita Minerva, tegen

den wil van Minerva, d. i. zonder vatbaar
aanleg, zonder verstandelijke roe--heidn
pin; iets ondernemen, inz. studeren; mni-

nervae calculus, tig. het stemsteentje
van Minerva; eerie manier van vrijspreken
eens aangeklaagden, in geval de stemmen
der regters voor en tegen gelijk zijn; mi:ervál , ni. (lij de orde der i 11 u m i n a-

t e n de laagste graad), leerling, scholier;
n. liet leergeld; schoolgeld, inz . op de latijnsche scholen, het h o n o ra rï u m, dat
de leermeesters van de leerlingen ontvangen; minervalia pl., rom. feesten ter etre

van M i n e r va ; de onderwijzers staakteln
dan hun onderwijs en kregen van de dis eipelen een geschenk , minerval.
Mineur, z. oud. mine 3).
l iniátor, in. nw lat. (v. h. lat. mniniáre, met menie, min-ium, verwen), een

kleurder afzetter van kaarten, platen enz.;

een kleinschilder (it. miniatóre); miniatuur of miniatuurschilderkunst (it. miniiatura, fr. miniature, oorspr. liet schil-

MINIM :L

MINOS.

derwerk der m i n i a to r e n , meest monniken, die in de middeleeuwen de handschriften met fraai gekleurde teekeninl;en,
]etters enz. opsierden; dus niet van minutus, klein), de klein- of fijnschilderkunst,
het schilderen met gomvaterverwen. die
met de penseelpunt worden opgedragen
of gepointilleerd worden ; en miniature, fr. (spr. aug-), in het klein of ver
; miniatuur -schilderij, -portret,-kleind

eeuwen ook de leden van den adel, die ooft
de hof- en vorstendienst was voortgesproten , ter onderscheiding van den echten
dynastischen adel ; aninisteriales (scil.
lttterae), een schrijven. Bene vergunning
enz. uit eeniJ m'nisteiie ; ministerialismus, m. het aanhangen van de maatregelen der ministers , liet overeenstemmen in
denkwijze met hen; de aanhangers van
liet ministerialismus heet men deministeriaalpartij , in tegenst. niet de o p p o s i-

Bene afbeelding in het klein; miniatuur een schilder in

sc hilder of miniaturist,

liet klein, kleinschilder.
minima, f. lat. (v. minintus, a. um,

de, het minste, kleinste), Muz., cone halve
maatnoot; minimum of minimumra, m. het
kleinste , geringste of minste ; inz. de
kleinste maat , de geringste of laagste
graad eener grootheid, de laagste prijs , in
tegenst. met maximum; minimum sa -

pientíae, de geringste mate van wijsheid;
minimi of minimen , minste broeders ,
Bene zeer strenge monnikenorde , in de
15de eeuw door den heil. Franciscus
van Paola gesticht, daarom ook Pauliner-monniken geheeten; in Napels
heeten zij Paolotti.
Minister, m. lat., eig. een dienaar; de
hoogste staatsambtenaar , die aan bet
hoofd van liet staatsbestuur of van eenen
tak daarvan (departement) staat, een
staatsdienaar die onmiddellijk met den
vorstin betrekking staat; ook een gezant:
minister-resident , een gezant van minder' rang, zaakgelastigde van eersen staat
of eengin vorst; minister sacri offic 'i. een

geestelijke, zielverzorger, zielenherder; ministerium, ministerie, n. lat., eig. dienst..
bediening ; liet staatsbestuur of de regerin , de vergadering der ministers, der
staatsraden van eenen vorst; Bene bijzon
departement van be--deraflingo
stuur , dat onder tenen minister staat
b.v. liet ministerie van oorlog. v.
linantien, v. justitie enz. ; ook de
geestelijkheid , de gezameutl_ijke I;eestelijken, het c o n s i s t o r i u m van een land
of Bene plaats; het predikambt -zelï, b. v.
c^andidátcus (reveréndi) mini-sterli, aff;ek.
cand. r. ni., een kandidaat of aanzopker
tot het (eerwaardig) predikambt ; ministire public , fr. , openbaar ministerie ,
afi;ek. 0. lT.. openbare aanklager of ei
een Lij elke regtbank aangestelde-sclier,
staatsbeambte , die voor de handhaving
der orde waakt en de toepassing der wetten eischt; ministers&el (fr. nainisteriel),
ambtshalve, van ambtswege; al wat niet
Benen minister in betrekking staat, van
hem uitgaat, b. v. een ministerieel dag blad enz.; ministeriálen, pl., de geestelijken

, die

zitting

en stem n

liet

m i-

n i s t e r i u nz (d. i. in den kerkenraad of
liet consistorium) hebben: in de middel-

555

tie - of an iministeriaalpartij ; ministerialiteit , f liet ministerschap.

ministréren. lat. ministrare), dienen,
de dienst, b. v. de kerkedienst v rri ;ten
ot doen, inz. bij de mis den priester de
hand leenes , hulp bieden ; ministránt,
m. ruis- of kerkdienaar; ook de domheer
van een stift, die het evangelie en de
epistels leest, koorlezer.
Minitátie, f. nw lat. (v. h. lat mirtitãri,
dreigen), de bedreig ink ; minitátor, m. een
bedreiger.
Minium, n. lat., z. v. a menie (z. a.).
Mino, m. (uw lat. gracula religiósa),
N. H., de snapper, een zeer gezochte ka
-mervoglin0.dë
minor (neutr. minus), lat., kleiner; geringer, minder; minor of minor (stil. nata), rn. de jongere; minor (scil. terminus),
m. de mi nderterm , de tweede stelling
eener sluitrede; mninóre it. Muz., fr. mineur, z. v. a. mol (z. a.); minoraat, n. nw
lat., het voorregt, crfopvoi re t des jonge ren, in tegenst. i-net het m aj o r a a t; minorátie, f. eig. vermindering. verkleining;
Med., zacliteafvoering; minoratief, zacht
afvoerend ;

nnaioa.orénnis , mid. lat. Ed. i.

minor annis ), minderjarig, onmondig, liet
tegendeel van rij a j o r e n n i s; minoren held onmondig
niteit, f. de minder
held; minorist, ni een geestelijke, die de
m'ndere wijdingen ontvangen heeft; minoriteit, de minderheid. liet kleiner getal,
de stemmenminderheid ; minorieten of
f i-at ges rni nóres , pl. , minderbroeders
z. v. a. franciskanen.

:nos, m. gr., een oud beroemd, door
stipte gereut,igheid uitmuntend koning en
wetgever op Cseta , volgens de sage een
zoon van Zeus en Europa, na zijn-en dood
re ;ter in de onderwereld (z. Pluto); M i
s , M. een fabelaclitig monster.-notaur
halfrnensch en- halfstier. E)ejong ere31 n os,
1

kleinzoon des vorigere, liet dit wezen in

het door .hem gebouwde labyrinth opsluiten en met a menschen'lleesch voeden,
waartoe hem de Atheners, tot straffe voor
de vermoordin g zijns zoons. alle 9 jaren 7
jongelingen en 7 jonge dochters moesten
zenden ; T h e s e ii s, een griekeli held,
die zich onder deze jongelingen bevond,
doodde liet gedrocht met behulp van Ana d n e,
f de dochter van Minos.
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Minot, in. fr. eene oude inhoudsmaat
te Parijs, = 39,0248 ned. kan.
Minstrel, m. eng., z. v. a. menestreel
(z. a.), meesterzanger, speelman.

minus, lat., minder, min; een minus,
n. een te kort, z. v. a. deficit; het mi
een liggend streepje (--) in-nustek,
de reken- en stelkunst, voor cene groot
moet worden afgetrokken , het-heid,
teeken, dat den negatieven of ontkennen den toestand eener grootheid aanduidt ;
minuéren (lat. minuére), verminderen,
verkleinen ; minuéndus, m. het te verminderen getal, dat, waarvan een ander
moet afgetrokken worden; minutie, f. de
vermindering, verkleining ; minutissimum, n. µhet kleinste, geringste; pi. mi nutissima, de allerkleinste omstandighe
den, b. v. van een voorval; minutiën, pl.
(Iat. minutiae), kleinigheden, nietsbeduidende dingen , vodderijen , ook minuteren; minutieus, nw lat. (fr. minutieux),
kleingeestig; minuut, f. (v. h. lat. minutus, a, um, klein; minuta, scil. pars); het
60ste deel van een geheel, inz. van een
uur, ook, naar de sexagesimale verdeeling,
van eenen graad in de aardrijkskunde,
meetkunde, sterrekunde; inde bouwkunde het l2de, l8de, 30ste of 60ste gedeelte
van Benen m o d u l u s; inde schilderkunst
het 48ste deel van de lengte des hoofds
naar de centesimale verdeeling is eene
minuut in de wiskundige wetenschappen
liet 100ste gedeelte van een graad (c ent es i m a l e m i n uyu t) ; oneig. een zeer klein
tijddeeltje, een oogenblik, ommezien, am e r ij; minuut of minute, f. Jur., het eerste schriftelijk ontwerp, opstel, c o n c e p t,
het origineel van eene openbare acte, van
een contract enz. (omdat het met kleine
letteren plagt geschreven te worden , in
tegenst. met de grosse, z. a.) ; minutéren ontwerpen, ten papiere brengen, het
klad, concept , de m i n u t e van een opstel maken; ook wel op iets peinzen, met
iets zwanger gaan, iets in den zin hebben;
minutíst, m. een kleinhandelaar, kramer,
z. v. a. detailleur , in tegenst. met
g r o ss i e r; minuto, m. it. (spr. —floe—),
cle minuut als lengtemaat; te Napels
-

pal in o.
mio conto, it., afgek. m. c., Mere., mijne
of op mijne rekening, ook permio, voor mij.
Miquelets, pl. fr. (spr. mielc'lés), wel
roofzuchtige bergbewoners,-erkijgsn
spaansche bandieten in de zuidelijke Pyreneën; thans de soldaten, die de bijzon dere wacht der kapiteins- generaal of gou verneurs der provinciën in Spanje uitmaken; fransche miquelets, een door l\Japoleon in 1808 gevormd corps om tegenover
de guerillas te staan.
Miquelot, m. fr. (spr. riek' ló), een bedelend pelgrim (die, onder voorwendsel v.

eens bedevaart naar St. Micha e 1, loopt
bedelen), een huichelend bedelaar.
Mirabéllen , pl. fr., kleine roodachtig
bruine of gele ronde pruimen van voor treffelijken smaak (naar de stad Mirabeau, lat. Mirabella, benoemd).
mirabile dicta, lat. (mirabilis, e, wonderbaar), wonderbaar om te zeggen; mirabile visa, wonderbaar om te zien of te aan
mirabilia of mirabiláën , pl.,-schouwen;
wonderlijke dingen, wonderlijkheden.
Mirádsch ( v. h. arab. inerdji of merdjiah, terugkeer), het hemelvaartsfeest van

Muhamed.
Mirage., f. fr. (spr. mirdazj'; v. mirer,
spiegelen), luchtspiegeling, z. v. a. fata
morgana (z. a.).
Mirákel, n. lat. ( miraculu^n ), een wonder, wonderwerk, eene hoogst buitengewone zaak; miraculeus, nw lat. (fr. miraculeux), wonderbaar, verbazingwekkend,
naar een wonder gelijkende , wonder-

dadig.

Mirarnolin , m. naam der arabische
khalifen bij de schrijvers der middeleenwen, -eene spaansche verbastering van het
arab. emir al rnoumenin, vorst der geloo-

vigen.

Miranda, lat. (v. mirari, bewonderen),
vrouwenn.: de bewonderenswaardige.
Miri, n. perz. (meri. d. i. eig. keizerlijk,
koninklijk, v. mir, crab emir, vorst, koning enz.), de keizerlijke of koninklijke
schat, rijksschat; ook eene grondbelasting
in Turkije , die de sultan van de rijksva sallen trekt.
Miriáde, z. myriade.

Miro, m. eene vochtmaat te Venetië ,
_--15,2380 ned. kannen.
Mírza, in. perz. (m rzi 2 of vollediger
mirzccdeh; v, mir, vorst en zddeh, zoon),
een vorsten - of heerenzoon, prins; in 't
;

algemeen een voornaam man.
Mis, f. (mid. lat. missa, ontst. uit de
woorden van den geestelijke : ite, missa
est, stil. concio, d. i. gaat. de vergadering
is a f g e 1 o o p e n, waarmede de algemeene
godsdienstoefening voor iedereen, die niet
aan het avondmaal wilde deel nemen, was
geëindigd), 1) de r. k. avondrnaalsviering;
in enger en zin: het ociurrr of altaargebed, ook de inzegening van de hostie,
waardoor de transsubstantiatie
plaats heeft; is de muzijk met de misplegtigheid verbonden, zoo heet zij doorgaans
eene h o o g e in i s; ook een geestelijk muzijkstuk, dat gedurende de mis wordt uitgevoerd; 2) een openbare verkoop v. levens
koopwaren, waartoe de sterke-mideln
toevloed van menschen ter viering van het
avondmaalsfeest aanvankelijk aanleiding
gaf, de k e rk ni i s(verbasterd tot k e r m is),
de jaarmarkt inz. in Duitschland, te Leipzig, te Frankfort a/M en te Brunswijk; van
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daar misgoed, ,miswagen, miskatalogus

boston , wanneer niemand een spel aan
waarbij diegene verliest, die de-geft,n
meeste trekken maakt; misère ouverte (spr.
—oewért') of m. sur table (spr; --suer
tdbl'), opengelegde misère, waarbij de speIer zijne kaarten open legt, zonder nogtans
eersen trek te maken.
Miserére, n. lat. (imperat. v. misereri,
zich erbarmen) 1) een r. k. kerkgezang
(psalm 57), dat niet cie woorden miserére
mei, Domfine! (fleer, erbarm u mijner!) ;
aanvangt; 2) de darinjicht, darmkronkel,

enz.; ook een geschenk van de mis, een
misgeschenk, — missaal, missale, n. nw.
lat., het misboek, dat de gebeden en zang
-formuliend.kav lsierng
bevat; missaal , bij boekdrukkers : eene
groote soort van drukletters (waarmede
vroeger de misboeken geschreven en gedrukt werden) voor hoofdregels op titels
en dgl. (z. drukletters); missalia, f. hetgeen den priester bij eene begrafenis voor
Bene zielmis betaald wordt.
Misalethie , f. gr. (v. misëin, baten),
afkeer van de waarheid; misandrie , f.
afkeer van de mannen, mannenhaat; misanthroop, m. een menschenhater , een
menschenschuw, wonderlijk, grillig, ver
ongezellig mensch; misanthropie,-drietg,

f, de menschenhaat, menschenschuwheid,
ongezelligheid, hebbelijke verdrietelijkheid , terugstootende manieren ; (het tegendeel van p h i l a n t h r o p ie); misanthrópesch, menschenschuw , ongezellig,
onvriendelijk, terugstootend; misautie,
f. zelfhaat , zelfverachting.
Miscella, f. nw lat. Jur., eene laatste
wilsbepaling, die aan de vrouw, als erfgename paars mans , een tweede huwelijk
verbiedt.
miscéren, lat. (mistere), mengen; mis ce, afgek. m., op recepten; mens! misce ,
da, signa, afgek. m. d. s., meng, geef ,
teeken; znisce, fiat pulvis, afgek. m. f.
ply, meng, maak poeder; mzsceecztur, liet
worde gemengd ; misceatur , detur, het
worde gemengd, gegeven; miscellanéën,
pl., gemengde opstellen; gemengde zaken,
een allerlei, poespas ; miscibel, nw lat.,
mengbaar, te vermengen; miscibiliteit,

f: vermengbaarheid.
Mischna, z. talmud.
Miscrediet, n. ned. -fr. (vgl. crediet),
de kwade naam, liet verminderd, gedaald
vertrouwen of aanzien.
Mise, f. fr. (spr. miez'; v. mettre, zet
inzet, inleg hij 't spel, bij eene-ten),d
handelsonderneming, eene loterij enz.
miserabel, lat. (miserabzlis, e; v. miserári, bejammeren), bejammerenswaardig , beklagens-, betreurenswaardig, ellendig, armzalig, erbarmelijk, jammerlijk;
miserabiliteit, f. nw lat., de erbarmelijk -

heid , betreurenswaardigheid, armzalighei d enz.
misère, f. fr. (spr. nnizr r'; v. h. lat. miseria), de ellende, nood, armzaligheid,
erbarmelijkheid , jaiiimor ; in sommige
kaartspelen, b. v. het boston : het spel,
waarbij men opzettelijk niet éénen slag
haalt; ook gran d e mis è r e (spr. ghrand'
—) d. i. groot misère geheeten; terwijl men
het spel, waarbij men slechts éénen trek
maakt, petite misère, kleine misère, heet;
misère f orcee , een tusschenspel in het
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het drekbraken.
Misericordia, f. lat. (eig. medelijden,
barmhartigheid), in de kloosters : wat tegen den ordesregel aan de monnikenwordt
gegeven ; misericordiae, pl., de stoelen,
waarop oude en zwakkelijke geestelijken
bij de godsdienstoefening zaten; misericordïas Domni, lat. (de barin hartigheid
des Meeren enz.), de tweede zondag na
Paschen, zoo geheeten naar het met die
woorden beginnende lat. misgezang, psalm

89.
Miskal of 1. mitskal, n. crab. (v. tsakala, wegen), in 't alg. een gewigt; inz. een
gewigt te Algiers van 12 drachmen —.
4,6690 wigtjes. eene goudmunt van dit
gewigt (ook mitkale) omtrent ter waarde
van eenen dukaat.
Misla, een drank der Indianen, uit de
vrucht der platanen bereid.
Misócalos, m. gr. (v. rniséïn, baten),
een verachter van het schoone of goede;
misocápnos, n,. een vijand van den rook,
inz. van het tabaksrooken; misocosmie, f.
verachting, afkeer van den opschik; misogawus, n,. gr. een huwelijkshater, oude

vrijer; misogamie, f. de huwelijksverachting, afkeer van den echt; rnisogyn, m.
een vrouwenhater; misogynie, f. de vrouwenhaat, afkeer van vrouwen; misoloog,
m. een verstandsverachter, redehater; misologie, f. de verstandshaat; de verachting
van de wetenschappen; misopogoon, m.
een baardenvijand, baardenhater; misoponïe, f. de afkeer van den arbeid; misopsychie, f. de levenszatheid, afkeer van of ver
leven; misóptocbos, m. een-drietnh
armenhater; iron. de jicht, het pcdagra,
omdat de armen zoo schaars daarvan bezoek krijgen; misosophie, f. haat tegen de
wijsheid, tegen de wijsbegeerte; rnisoxenie,
f. de haat tegen vreemdelingen.
Miss, f. eng. (af kort. v. mistress, z. a.),
jufvrouw, mejufvrouw (eig. de dochter van
den lageren adel in Engeland.
Missaal, missalia, z. ond. mis.
Missie, f. lat. (missïo, v. mittére, zen
ontslaan enz.), het ontslag, de vrijla -den,
zending, afzending, de opdragt,-ting;de
last; een bekeeringsgenootschap, uitgezondene geestelijken ter bekeering van de
ongeloovigen; missio in partes (infidelï
1

MISSILIEN.

MOBIEL.

um), zending in oorden of landen der ongeloovigen, d. i. niet- christenen; missio in
possessiónem , in bezit stelling door de

bestaandeuittien onsen it 4 blank eels,
= 1 gl. 82 ct.
Mitlein, n. eene korenmaat te Ulm van
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overheid; missie -collegie, z. congregratie; missionarius, nw lat.. missionaris of

7à8 minots.
Mitra, f. Myth ., de Venus Urania of

missionair (fr. missionnaire), m. een zen deling, bekeeringsgezant . heiden bekeer
der, geloofsbode; missi regïi, pl . koninklijke afgevaardigden of zaakvoerders; mis
fr , een zendbrief, brief. boodschap,-sive,f.
inz. van eenen ambtenaar aan zijne onder
waarin-horigen;slutbach,
staatslieden elkander geheime papieren
toezenden.

Anahid der oude Perzen; mitra, fr. gr. en
lat., oorspr. band; lijfband, gordel; gew.
hoofdhand, muts, huif; inz. bisschopsmuts,
een hoofdsieraad der r. k. geestelijken ;
mitra Hippocrátis, eig. de muts van Ilippocrates, een heelkundig hoofdverband.
Mitraille, f. fr. (spr. -trd j'), kleine
ijzerwaren ; Mil. , gekapt ijzer of lood ;
schroot, kartetsenschot; mitrailléren, niet
kartetsen schieten ; doodschieten reet
schroot, gelijk zulks in de fr. omwenteling,
inz. te Lyon, bij wijze van regtspleging niet
gansche Iroopen van aaneengebonden bur^gers geschiedde.
mittéren, lat. (mittére), zenden, afzen-

Missiliën. pl. lat.

(missil a, v. mitt re,

zenden, wegzenden, werpen enz), weg te
werpen, prijs te geven zaken, b. v. geldstukken die bij plegtige gelegenheden onder het volk worden geworpen.
Mistáto, m. eene oliemaat op Candia,
omtrent 10 ned. ponden bevattende.

Mistral, m. fr. (spr. mniestrdl; z. v. a.
maestrale, Z. a. ; de noordwestewind in het
zuidoosten van Frankrijk.
Mistress, f. eng. (= fr. maitresse, z. a.),
eig. meesteres, ,(-biedster. vrouw; inz. 1)
(spr. missis), liet woord, waarmede men
gehuwde vrouwen aanspreekt (z. v. a. ni ad a me), echter alleen in verband met den
familienaam gebruikt; 2) (spr. mistris),
onechtelijke bijslaap. bijzit (m a i t r e s s e).
Misy, n. gr., een goudgeel mineraal., dat
zich aan den chalciet zet, gelijk liet zoogenaamd spaansch groen op liet koper.
Mitaines, pl. fr. (spr. mitén'), wanten,
pelshandschoenen.
Mite. m een engelsch goud- en zilvergewi;t, = 2' e grein.
Mitella, 1. lat. (verklw.

v. mitra), Chic..

een armdraa ;band.

Mithra en Mithras, m. de perz. zonne-

god of het hoogste wezen onder het beeld
der zon bij de oudste Perzen.
Mithridates, m. een tegengif of middel
teen vergiftiging, naar eenen kon'ng in
Pontus, M i t h r i d ã t e s (omstreeks 120
jaren voor Chr.) dus genoemd, die zich, om
voor vergiftiging beveiligd te zijn, aan allerlei soorten van tegeng ift gewende, en
die bovendien ook door zijne veelomvattende taalken nis tot spreekwoord is gewordeu,
daar hij, naar men verhaalt, niet minder
dan 22 talen sprak ; mithridátisch, wat
op Mithridates betrekking heeft-, b. v. de
drie mithridatische oorlogen (v. 88 tot 75
jaren voor Chr).

mitigéren. lat. (mitig?zre), verzachten,
matigen, bevredigen, gerust stellen; rnitigantia, pl. Med., verzachtende, bedarende
middelen; Jur., verzachtende omstandigheden; mitigátie, de verzachting, verlig ting, verweeking.
Mitkale, Z. misgal.

Mitkul, m. Bene rekenmunt te Marocco,

den, sturen; laten gaan, afscheid geven.
Mitre, f. eene vochtmaat te 'Tunis; 6.
mitres maken een in i 11 e r o 11 e v. M a rseille (z.a.).
Mixeethrie. f of mixaethrion, n. gr.

(m v-aithria), afwisselend gemengd weder.
Mixtie, f. lat. (nntíxtío of mistco, v. miscere, mengen), de nnenf;ing; mixtum, n.
]let gemengde; mixtuur, f: (lat. mixtura),
een mengsel ; inz. artsenijnnengsel , gemengde drank (afgek. mixt.); ook eene
orgelstem van vele kleine pijpen op een
c^avis, ter versterking derandere stemmen.
Mizan, een tolr egt in Turkije, inz. op
zijde en cochenille.
Mlecteha, m. eig. man zonder kaste;
naam, dien de Indiërs aan ieder' buiten
Hindostan geboren mensch geven, z. v. a.
b a r b a a r bij de Grieken en Romeinen be;

teekenende.
Moa, f. gr., lat. mina, z. mina
Mnemoniek of mnemotechniek, f. fr.

(v. mnérnon, gedachtig), de íherinneringsof geheugenkunst, d. i. de kunst om de
kracht des geheugens door zekere hulp
te ondersteunen; mnemonácus,-mideln
In. een leermeester, ervarene in die kunst;
mnemosyne, f. de herinnering, het geheugen; Mnemosyne Myth., de godin van liet
geheugen, dochter van Uranus en. de Aarcie, moeder der 9 muzen, die Jupiter bij
haar verwekte ; Mnemosyniden, pl., een
bijnaam der muzen (z. a.).
Mnevis, m.. egypt. Mytli., een aan de
zon gewijde stier, dien men in de stad Heliopolis bewaarde; hij moest zwart zijn en
steil haar hebben.
Moallakat, f. arab. (v. alika, hangen),
liet opgehangene ,. 7 arab. gedichten uit
den tijd van Mublamed, die wegens hunne
voortreffelijkheid in den tempel te Mekka
werden opgehangen.
mobiel, lat. (mobzlis, e, v. ?novëre, be-
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wegen), be W% egelijk; Mil., marsch- of togt-

schikinaker; een liefhebber van nieuwen
tooi, modepop, fem. modiste; ook de naam
der schoonschrijvers vóór de uitvinding der

,

,

vaardig; mobiele colonnen, troepenafdee-

lin ,en, die een land zijwaarts van de groote wegen doortrekken, om marodeurs op
te ligton; nnw.obi"le. n. het beweegbare; primum mobile, de eerste beweegkracht ,

drijfveer, beweegreden; mobile perpetuum,
n. altijddurende beweging, een werktuig,
dat, eenmaal in gang gebragt, zijne beweging onophoudelijk, zonder hulp v. buiten,
voortzet; mobilien (mnobilia) of meubelen,
Pl., z. meubel; mobilair, n. nw lat., dc
gezamentlijke roerende of beweegbare goederen , inz. het huisraad ; mobiliseren ,
mobiel maken, lil.. bewegelijk maken, in
marschvaardigen staat stellen, uitrusten,
wapenen ; mobiliteit, f. lat. (mobilitas),
(Ie bewegelijkheid, vlugtigheid, onbestendigheid.
oeade f z. moquette.
Mocassins, pl.. riernschoenen (sandalen)

(Ier Arabieren ; de ruw - lederen schoenen
der noordarnerikaansche Indianen.
Mocca-, Mocha-. z. Mokka.
Moceotetti, pl. it. (verklw. v. rnóceolo,
stompje, eindje kaars), de lichtjes (bij het
carneval te Rome).
Iochlia, f. gr. (v. 7nochlós, hefboom),
Clair., herzetting v. ontwrichte beenderen,
door hefboomen of katrollen.
Mock , n. eng. , ruwstaal , smelts taal,
staalachtig ijzer.
modaal, nw lat. (modalis, e; v. modus,
z. a.), door verhoudingen bepaald of daar
afhankelijk; modális, tij. Gram., de-van
verhoudingsnaamval (casus), die het hoe
uitdrukt; modaliteit, f. Phil., de wijze van
zijn, gesteldheid, dc verhouding caner zaak
tot het denkende subject, tot het kenvermogen , welke verhouding drieërlei kan
zijn: als mogelijkheid, werkelijk
noodwendigheid; de bijwe--heidn
zentlijkheid , het toevallig onderscheid ,
nevenonderscheid.
Mode, f. fr. (v. h. lat. modus, z. a.), de
wijze, manier, het tijdsgebruik, de gewoon
wijze van kleedcrdragt, de-tedragof
tijdmaat het veranderlijke gebruik, dat
van den smaak en de grilligheid afhangt;
ai la mode, modisch, naar de mode, naar
den nieuwsten smaak, naar het gebruik v.
d. dag; modeartikelen, modewaren, voor
smaak; mo--werpnvadhse
dérn (fr. moderne), hedendaagsch, nieuw,
gebruikelijk, naar den laatstens trant, in
den jongsten smaak, nieuwerwetsch; van
kunst en dichtwerken: wat den eigenaar
stempel van het nieuwere, d. i. van-digen
den christelijken tijd aan zich draa g t, in
tegenst. met a n t i e k: znoderniséren, ver
naar den nieuwsten-hednagsc,
smaak inrigten; de modernisering, de verandering, wijziging naar den smaak;
dist, m. een modelwandelaar, tooi- of op-
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boekdrukkunst.
l odejáren , pl. , bekeerde Aloorén in
Spanje.
l odél, n. (it. modello, fr. modale), een
voorbeeld, monster, voorschrift; Pict., een
geheel of gedeeltelijk naakt persoon of ook
eene ledepop, als voorbeeld of voorwerp
der studie van den kunstenaar; inz. een
klein ligchaam , naar hetwelk een grooter
wordt gemaakt; ook een verdiepte of holle
vorm om een ander ligchaam daarin te
gieten; znodelléren (fr. modeler), een model, een' vorm maken , iets in het klein
voorstellen; modelleur, modelmaker, monster-, vorm - of voorbeeldmaker.
moderéren, lat. (moderáre en moderá1 i ), matigen, verzachten, bedaren, beperken. in toom houden ; moderaat, geniatigd, gelaten, bedaarcd; billijk, bescheiden;
moderata tutéla, f. Jur., gematigde of terughoudcnde noodweer; moderatuur spatium, een gematigd uitstel, billijke termijn; moderato, it. Muz. , met gematigde
beweging, matig; moderamen, n. lat., de
besturing, leiding; matiging: moderamen
inculpatae tutélae, n. de veroorloofde tegenweer, het refit om, wanneer men door
iemand suet doodelijke wapens wordt aan
dezen te dooden, in geval er geen-gevaln,
ander redmiddel overblijft ; moderantísmus, n. nw lat., het matigingsstelsel, de
geest der gematigdheid, een gematigd regeringsstclsel, grondstellingen en gezindheden der matiging en zachtzinnigheid in
staatszaken; moderantist. ni. een gematigde, zacht r;ezinde, inz. in staatszaken ;
snoderátie, f. lat. (moderatio), de matiging, verzachting, bezadigdheid, bescheidenheid. inhouding, intooming der driften;
gemoedsrust, gelijkmoedigheid; moderatio
expensárum , f. geregtelijke matiging ,
schikking of vermindering der kosten; 'm.
pccnccrumn , verzachting der toegewezen
straffen; moderator, m. bestuurder, leider,
regeerder; aan Gene machine het stuk, dat
de be« eging matigt.
modern en moderniséren, z. ond. mode.

modest, lat. modestus, a, urn), matig,
bescheiden, zedig, eerbaar, stemmig, sta
g , ingetogen, kuisch; modésten, pl., iron.-ti
voor broek; modestie, f. lat. modest ía),
het gematigd gedrag, dc bescheidenheid,
zedigheid , eerbaarheid , stemmigheid ,
schaamte.
Modhina, modinha, f. port., een klein
een- of tweestemmig lied.
mod ca castig atio, f. lat. (modieus, a,
urn, matig, maathoudend), eene matige
tuchtiging ; mod/ce , matig , met mate,
spaarzaam; modiciteit, f. nw lat., de geringheid, minheid.
-

MODIFICEREN.

MOHUR.

modificéren, lat. (modiftcãre), behoorlijk afmeten, volgens de maat bepalen, iets
zijnen vorm ofzijne gedaante geven, wijzigen, anders of nader bepalen, beperken,
verzaThtcn; modifictie, f. de maatbepa
ling, verandering, gedaantegeving, schikking nadere bepaling, b. v. van een begrip;
vijzigíng. beperking, verzachting.
Modilto, m. it., eene korenmaat in Mes-

onbepaalde wijs ; de o p t a t i v u s-- , dc
wenschende wijs (in de grieksche spraakkunst); modus acquirendi, de wijze van
verkrijgen, het verwervingsiniddel; m. contrib'uc,iJi, de wijze van bijdragen, v. kwij
ting; m. procedéndi, de handelwijze ; m ödo
meo, naar mijne wijze, naar mijn believers
of welgevallen ; modo ponmute. Log., ondcrstellenderwijze, vooronderstellend, aannemend; nrodo tollente, opheffender wijze,

;Go

sina.
Modillon, n. fr. (spr. rnodiljóng), Arch.,

liet sparrenhoofd , een sieraad onder de
kornis of kroorilijst.
Modimperãtor, m. de hofineester hij
een gastrnaal, toeziener hij het drinken.
Mocijo, m. eene inhoudsmaat voor droo
Florence, = 24 s taj I of 584,71-gewarnt
ned. kop.
Modi6lus, m. lat., (verklw. v. modlius),
eig. een maatje, kroesje, kop; eene beenboor of trepaan, of hepaaideljk dat gedcclie der trepaan , waarmede geboord
wordt.
znodisch modist, z. ond. mode.
Modus, m. eene romeinsehe korenmaat,
= r amphora of 454,11 parijsche kub. dui

men, derhalve iets nicer dan 8 ned. kopP°; hij bevatte 16 sextarii of 32 heminae of64quartarii of 128 acetabulae of 192 cyathi; ook eeoc lengtemaat van 200 vademen.
mono, lat.. thans, nu, tegenwoordig (inz.
op schiildbekentenisscn ens.)
mode meo ens., z. ond. modus.
Módul, modulus, lat. n. (verklw. v.
modus), eene maat, een maatstaf, inz. bij

de kolornmcnorden en andere bouwsieraden; een gietvorm; de muntmaat, de doorsnede der munten en medailles; de maat
en afhieting der toonen en lettergrepen
naar den tact;moduléren, lat. (moclulãri),
de stem laten rijzen en dalen, afwisselend
met klimmende en dalende stem voordragen, de toonen buigen; modulatie, f. de
stembuiging, toonleiding, het rijzen en dalen der stem bij zangers en redenaars, de
overgang van de eene toonsoort in de andere; de wijze van voordragt.
Modus, fl., pl. modi, lat., de maat; de
wijze, manier ; Muz. , de toonsoort, wijs
Gram., de veianderljke vormen van het
werkwoord, de wijze van spreken, de uitdrukking van den vorm, in welken liet onderwerp en priedicaat door den spreker met
elkander verbonden worden nl.: de in diC a ti V U 5

(m 0 d ti s), de aantoonende of on-

afhankelijke wijs (b. v. ik lees, las); de
imperativus—, de bevelende, gebie
deride, vernianende wijs (lees, leest!);
de conj Un ctivUs—, de aan- of bijvoegende wijs, de verbindende, voorwaardelij ke, onzekere, afhankelijke wijs of de vorm
der afhankelijke rede (ik wenschte, (lat ik
lezen konde); de infinitivus—, de

ontkennend.
Moda, Moed'or of moyd'or, m. port.

( zaniengest. uit inoeda de ouro, d. i. goudmunt. eene oude portugesche goudmunt
van 4800 al is, ongeveer 16 gI.; men
noemde haar ook lisbonnine.
Mcesschen, fl1. eene inlioudsmaat voor
drooge waren te Manheini; 144 doen een
gerst- en haver-malter; 128 ecn koren-

malter (z. matter); znmssli m. eene inhoudsinaat voor drooge waren in sommige
gedeelten van Zwitserland, te Zurich en te
Aarau gaan er 25 6 in een m a I t e r.
,

Mofette, z. moufette.
Moggia, f. it. (spr. módzjia),

ceneland
teiNapels van 900 vierkante passi,-mat
= 35,19545 vierk. ned. roeden; moggio
rn. (spr. rnódzjio), eene vlaktemaat) der
lonisehe eilanden, = 97,1190 vierk. ned.
roeden; ook eene vochtmaat: te Milaan
146,24, te Venetië = 320, dat van Corfu
en Saxos = 21 ned. kannen.
Mogi11os, m. gr. (v. rnogis, metlmoci
, en lalën , spreken) , een moeijeljk-te
sprekende , een stamelaar, stotterbaard
mogilalie, f. hetstauielen, stotteren.
MoRol of groote mogol , rn titel der
mongoolsch e beheerschers van I-li udoes-

tan sedert 172, aan wier heerschappij (IC
Engelschen in de vorige eeuw een einde
maakten.

Moguette, z. moquette.
Pl. arab. (eig. moMdjer, pl.
sno/radjiri2na, v. liodjara, uit het vaderland trekken), de gevlugten, de aanbangers van Muhamed, diezich te Medinali om
hem verzawelden.
Mohagrin,

Mohamed, z. Muhanied.
Mohârrem, rn arab. (d. i. cig. verboden , v. hararna , verbieden) , de eerste

maand in den muhamed. kalender , zoo
genoemd, omdat daarin oorlog en twist verboden is.
Mohstra, f. of contractus rnoliatrae,
rn mid. lat. Jur., een schjnverdrag, een
door beide partijen enkel in schijn gesloten verdrag, meestal om een ander, dat
met de wet in strijd is, daarmede te bedekken.
Mohur, m. eene goudmunt in eng. Indië, bestaande uit 3 paunchea of 15
ropijen. Er zijn vele soorten van rnohurs;
de oude van Bombay doet omtrent 17k gl.,
die van 1818 aldaar omtrent 17 gi., de
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rnohur sicca van Bengalen geldt 191.
gulden.
Moire, f, fi'. (spr. molar', oud fr. moItére; naar men wil v. mou, zacht, en haire,
haar; eng. mohair, haardoek), moor, zij
soort van gewaterde zijden-demor,n
stof; móiréren, mooren, een gevlamd of
gewaterd aanzien geven, b. v. aan lint;
moiré, gemoord gewaterd; moiré metalli )ue, metaalmoor, blik, waaraan men niet
een zuur een gevlamd of gemarmerd aan
geeft, metaalverlak; ruoirétte, f.-zien
mooraclitig geweven stoffen.
Moiren of maren, pl. gr. (M©zrai, v. h.
sing. moira, d. i. deel, lot, noodlot), de
godinnen des noodlocs, z. parcen.
Moitié, f. fr. (spr. moatjé; v. L. lat. meitas, midden), de helft; degade, weder
maken, winst en verlies met-helft;moié
iemand dealen, zamen doen, b. v. bij het
spel; in 't alg. iets op gemeenschappelijke
winst of verlies met iemand onderne m en;
bij den dans mijne moitie, mijn danser.
dansgenoot, mijne danseres, enz. ; ook
dischgenoot, tafebuur, dischgenoote enz.

lat. molére, fijn wrijven, malen), de looper
of wrjfstecn, waarmede de schilders hunne verwen lijn maken; ook eene soort van

;

Mokha- , moka-, mocha- of mochha-

ko j, arabische koffi j (naar Al o k h a, eene
stad aan den arabischen zeeboezem), rmokha- of mochhasteen , z. dendragaat.
Mokoko, m. iN. H., de eeklioornaap, ook
spinaap geheeten, omdat hij op de wijze
der katten pleegt te s p i n n e n ; de ringstaartige mak i (z. a.).
Mol, f. (v. h. lat.7nollis,e, week), Muz.,
de zachte toonsoort, in tegensi. niet d u r
moltoonen, zachtere toonera; ook wel voor
molton (z. a.).
mola carnéa, f. lat. 31cd., een maan- of
i

moederkalf. wanstaltige klomp; tea. salsa,
gezouten offermeel, waarmede men in de
oudheid den kop derofferdieren bestrooide.
bolassen of mulassen, pl. (eng. molasses, inolosses), z. v. a. melasse.

Molecules, pl. fr., verklw. van het lat.
moles), deeltjes, bolletjes, koeltjes, b.v.
bloedbolletjes enz. ; filed. , mikroskopische diertjes in liet zaadvocht; moleculair- kracht, f. Phys., de aan deze deeltjes
eigene kracht om elkander aan te trekken
en af te stooten; moleculist. in. die organische moleculen aanneemt in plaats
der diertjes , in liet dierlijke zaadvocht
ontdekt.
Moles, f. lat., de last een zwaar, drukkend ligcliaamn; b. v. een groot gebouw;
de bezwaarlij klleid, moeijelijkheid , zwarigheid; molést (lat. moléstus, a, urn) ,
bezwaarlijk, lastig, ongelegen; molestïe
(lat. 7nolestia), molestatie, f. het bezwaar,
de bezwaarlijkheid, overlast, ongelegen
molestéren, bezwaren, lastig vallen,-heid;
overlast of ongelegenlieid aandoen , plaen. kwellen, verontrusten.
Moleta. f. port., molette f. fr. (van liet
;

portugesche visschersbooten.
Molik, moolik, m. (naar men wil van
moloch, z. a.; vgl. echter ook het gr. inormolyké, mom, schrikbeeld) , een vogel
-verschik,
schrikbeeld.
Molinismus, n. de leer van den spaan schen jesuit Molina (geb. 1535 te Cuenca), die geene uit zich-zelve krachtdadige genade aanneemt, en beweert, dat dezelfde genade al of niet krachtdadig is,
naarmate de wil daartoe mede werkt of zich
daartegen verzet; deze leer staat tegen over
het j a n s e n i s m u s; moliníst, n. aanhanger van die leer.
Molinosismus, n. de leer v. een' spaan
priester M o 1 i n o s (gest. 1696 in den-sehn
inquisitie - kerker te Rome), die alle deugd,
alle godsvrucht doet bestaan in de te niet doening van den wil en Gene ganschelijke
overgave aan de goddelijke genade of ver
zij werd in 1687 te Rome ver -werping;
aanhanger van-ordel;minst,
die leer.
Molkweerum , molkquerum, n. Bene
wijziging van het gewone damspel, zoo geheeten naar het friesche dorp van dien
naam, dat zeer. onregelmatig gebouwd is.
Molla, rn. (arab. maula, turk. mewla,
gew. inolla.), in 't alg. heer; turksche opperregter in acne groote stad of een geheel district, wetkundige en wetuitlegger;
ook de opperpriester in Perzië, de m o b e d
der mobeds.
Mollaken, pl., in West -Indië de naam
der ki nderen, uit eenen Europeaan en eene
negerin geteeld.
l ollésse. f.

fr. (v. most, molle lat.

Knollis, e, week, zacht), de weekheid,
zachtheid, molligheid, slapheid, verwijfd
lafhartigheid, wellust; mollientia,-heid,
pl. (v. lat. mollire, week maken), weekma kende geneesmiddelen ; molliméntum ,
U. bled., een verweekings- of verzachtin ;smiddel; mollificéren, nw lat., verweeken,
verzachten; mollif cátie, f. de verweeking,
weekmaking; molliieatief, verweekend,
verzachtend; molltsken of molluscen,
(nw lat. rnollusca), pl. N. H., weekdieren,
de tweede klasse der wormen in het stel
bij C ii v i e r de tweecte-selvanLiu,
hoofdafdeeling van het dierenrijk; zij heb
wervelen en zijn doorgaans-beng

Bene harde zelfstandigheid 3 hoorn of
schelp, bedekt.
Molly, f. eng. vrouwenn., ontstaan uit

met

Maria.

olo, rn. it. (— lat. moles), een havendam, steenen beer of hoofd.
3éloch, m . hebr. (moloch, d, i. konin r; ),
een afgod der Ammonieten en Moabieten,
onder wiens koperen gestalte zij de zon
-
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vereerden en aan wien zij menschen, inz.
kinderen offerden.
Molops, ilL gr.(rnölöps), uitstorting
van bloed onder de hmuid, hloedsifiem.
Moióssus, m. gr. (molossóc). Poet., de
zwaarganger, een versvoet van drie lange
lettergrepen (- - -), 1). V. ZOfl dagslii eed.
m.olto, it. (= lat. multum), veel, sterk,
zeer; snolto allégro of allegro di molto,

Muz., zeer snel; mo/to anddnte, zeer langzaam.
Molton en mol, n. Mere., cciie zachte,
dikke wollen stof, zoo genoemd naar liet
engelseh marktvlek van denzelfden naam.
Mo1ybdanum, a. gr. (moljbdaina. f.
loodkogel, loodklomp, v. mólyklos, lood),
n. het waterlood, een enkelvoudig, wit,
bros metaal, in 1782 het eerst daargesteld;
mol7bdáten , pl., molybdam unizure zouten ; molybdieten , pl., molybchenigzure

zouten ; znolybdomantie , f. waarzeggerij
uit gesmolten lood, loodgiet en.
Moly, fl gr. .(miily), Myth., een kruid
van wonderdoende kracht, dat Mercurius,
volgens Homerus, aan Ulsses gaf, om hem
voor de betooveringen van Circe te vrijwaren; ook bloemlook.
Molnsis, f. gr. (mólynsis, v. mol/nein,
bezoedelen) , Med., de bezoedeling, verontreiniging, eene in de lucht aanwezige
smetstof.
Moment, n. lat. (moméntum, ontstaan
uit movimentum V. movëre, bewegen),
1) liet bewegende, beslissende, den uitslag
gevende; de grond, beweeggrond; liet gewigt, de gewigtigheid nadruk, sterkte
liet wezentlijk bestanddeel, de hoofdomstandigheid, het hoofdpunt; in de beeldende
kunsten: bet tijdstip der handeling, (lat
de kunstenaar heeft gekozen om de gehee
gebeurtenis voor Ie stellen; 2) (fr. le-le
moment), het tijdpunt, oogenblik; mone'ntnm , n. Muz. , eene achtste pause
momentulusn, ii. eene zestiende pause;
monuInta causae, pl. lat., de hoofdpunten
cener zaak; au moment, fr. (spr. o momaag), op bet oogenblik , dadelijk, teestond; momentaneel, nw lat., oogenblikkelijk , ook wel korten tijd durend , ras
voorbijgaand, vlugti.
Moiniers. pl. (spr. momjé), naam eener
piëtistische, vrij talrijke secte in Zwitserland, in 1813 ontstaan uit de conventikels
van den student Empeytar.
Mornus , m. gr. (mömos , berisping,
Spot), Mth., de god der spotternij en satre; oneig. een bedillaar, bespotter, hekelaar; inosnisch , bedillend, hekelend.
bespottend.
Mon, een gewigt in Coromandel, ongegeveer = 12 ned. ponden.
,

Monàchus, m. gr. (v. monachós, afzon-

derlijk, eenzaam levend) , een monnik

eene non ; monachiséren,
monnikachtig leven; den monnik spelen

moncha , f

ofuithangen; monachIsinus, n. de mon
nikeustaiid, het monnikendom, de monniksgeest, monnikerij; monâchisch , zjion
nikachtig; monachologie , 1. de m onn i
kenleer, monnikenbeschrijving;
ving; monaco,
n eene ital. zilvermunt van omtrent 60
ct, naar de gelijknamige stad inSardinië.

Monade, monadologie, z. monas.
Monadelphïa , pl. gr. ( v. mónos , al-

leen, en adelpliós, broeder) , eenbroede
rige planten, welker meeldraden van onderen in éénen bundel zijn zamen gegroeid,
de iGde klasse in het stelsel v. Linnnus.
mon ansi, fr, mijn vriend; mon arnie,
mijne vriendin.
Monandra, pl. (v. monós, alleen, en
anër , gen. (tfldrós . man) , eenhelmige
planten, met bloemen, die slechts e n en
meeldraad hebben, de iste klasse in het
stelsel van iinnaiis.
Monarch, rn gr. (mon- a rc h s, v. monos, alleen. en árc/iein, de eerste zijn,
heersehen), een alleenhecrschcr; monarchie, £ (gr. snonarchIa), de een- of alleenheerschappij; ruonarchieten, pl., zij, die
aan vele goden gelooven, doch deze alien
ondergeschikt en afhankelijk van eenen
oppergod stellen ; monarchaal, znonârchisch , alleenheerschend , den monarch
of der monarchic toegedaan; inonarchisé
den alleenheerscher spelen; hcersch-ren,

zuchtig zijn; monarchismus, n. het stel5el der alleenheerschappij en de verkleefd
heid daaraan.; monarchist, m. een aanhanger der alleenheerschappij ; monarchomáchen, pl.. tegenstrevers, bestrijders
der alleenheerschappij of der enhoofdige

regering.
Monas of monáde, f., pl. monáden , gr.

( moods, pi. mondde:), eenheden, enkelvoudige wezens, ondeelbare bestanddeelen der stof, vgl. atome ; volgens Leib
nitz : volstrekt enkelvoudige zelfstandigheden; Phys., puntdiertjes, zeer kleine infusie-diertjes ; monadologie , f. de eenheidsleer, leer van de enkelvoudige wezens.
Monasterium, n. lat. (v. h. gr. mona:tërion, eig. eene plaats, waar men een zaarn leeft), een klooster, eene kloosterkerk, van daar munster (z. a.); monás-

tisch, kloosterlijk, monnikachtig.
. mon bijou (spr. mong bizjóe) , mon

brilldnt (spr. mong brieljdng), fr., mijn
juweel , mijn edelsteen (naam van vele
lusthoven of buitengoederen; mon c/ter
( pr. mong sjér), mijn lieve, 'waarde.
Monde, m. fr. (spr. mongd'; v. h. lat.
munduc) , de wereld; nienschen , gezel
schap, volk , bezoek; wereldkennis, wereldwijslieid, verfijnde, beschaafde levens-

wijs; moildain, in. (spr. snongdng)., een
were l dling,

aardsgezinde , aan de ijdel-
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lieden der aarde verkleefd rnensch; mondaniteit , f. , wereldsgezindheid, wereld
ijdelheid.
-lust,
7nort Dieu ! fr. (spr. mong djeu), mijn
God! goede hemel!
monemérisch, gr. (v. inónos, enkel,
alleen , en Iteméra , dag) , . eendaagsch
vooréénen dag geldend; monepigráphisch,
gr. (vgl . epigraphisch) , enkel opschrift,
geen beelden bevattende (van munten).
monoren, lat. (monore) , herinneren
waar schuwen, vermanen. aanmanen, monítie, f. (lat. mnonitio), de vermaning; herinnering; de wenk, waarschuwing; monitor, m. een herinneraar, vermaner, raad

Muz., de toonmeter, een speeltui,U met ééne
snaar, met beweegbare kam en indeelingen,
om daaraan de hoogte en diepte der toonen te bepalen ; monochroísmus, n. de
eenkleurigheid ; monochroma of mono-

opziener der jeugd; in de scholen-gevr;
van het wederkeerig onderwijs: een leerling, die met lie t onderr igt van een zeker
getal zijner medescholicren belast is, een

schoolhelper; moniteur, in. fr., dc herinneraar , naam van een ofciëcl dagbl ad
der fransclie regering; monitorlunm. n. of
monitoriáles , pl. scil. litterae, nw lat.,
herinnerings- of aanmaningsbrieven; mo-

nitum, n., pl. mon-Lta, lat., lierinnerin-gen, vermaningern, waarschuwingen, aan rner kinoen .

Monéta, f. lat., de munt (op de munten
en andere rom. opschriften aflek. mon.
of nonet.); pl. monéten, munten, geld ;
Monéta, bijnaam van Juno; Juno m on e t a had te Rome eenen tempel, waarin
men muntte; ook is ni o n e t a een bij
volgens Flyginus de--namvApol,e
zelfde als 111 n e in o s ij n e ; anonéta de piata, sp., de zilveren munten; ni. (ie vellen
(spr. --veijóon de koperen munten; monetisátie, f. nw lat., de in omloop brenging (van papier) als geld.
Monferino , rn. een ital. gezelschapsdans en de daarbij hehoorende muzijk
(naar het landschap Mlontferrat in Italië).
),
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chroom, een eenkleurig schilderij; pl. monochromáta of monochrónsen ; mono-

colon, n. of monocolisch gedicht (vgl.
colon), een gedicht, dat uit eenerlei vers
bestaat, liet tegenpest. v. di col on;-sort
monocotyledónen , pl. ( vgl. cotyledo-

nen), Bot., planten, welker zaad slechts
eerre zaadlob heeft; monocraat. M. (v.
kcal éln, heerschen) , z. v. a. monarch;
monocratie , f. de alleenheerschappij ,
alleenheerschin!,; monosinus, in. gr.-lat.
(v. oculus, oog), Chir., liet eenooggi ver
verband, waarmede slechts één-band,het
ooi; bedekt wordt; een eenoogige; monacta, pl. ( snaon oíkia, ^v. oikos. huis), Bot.,
eenhuizige planten met gescheidene mannelijke en vrouwelijke bloemen op éénen
stam, dc 2lste klasse van Linna us, eene
zeer l;ewi;tige merkwaardige klasse, o m
er schier al onze houtsoorten en vele-dat
andere nuttige gewassen toe behooren; monodie, f. (mon- odia; vgl. ode), een een stemmig gezang (s o 1 o); een tooniglied; ook
-

;

eene poëtische alleenspraak (V cv e r s i fie e e r d e in o n o l o o g).; monodrama., z. melodrama; monogamie, f, (v.gdmos, huwelijk), de en kelvoudige,niet herhaalde echt,
éénwijverij, éénmannerj, in tegensi. met

polygamie; de staat van dezulken,
die slechts eenmaal gehuwd zijn geweest;
monogamist, m. die na den dood van de
eerste huwelijks - wederhelft Beene tweede
neemt of meent te mogen nemen; monogenesis, F. de alleenteling , zelfvoor tbrenging; monográmma of mouográm, n. (v.

Bramma, het geschrevene, de letter), erin
naamtrek, de ineengevlochten aanvano-sMongolen, pl., een voiksstarn in Mid -° letters van eenen naam bij onderteeken;nden -Azië, naar welkeil een aan China on- p-en. op signetten, oude schilderijen enz.; bij
derworperi land Mongolië, en een ah on- de Ouden iedere eenvoudigeomtrek of een derlijke menschenstani liet mongoolsche voudige teekening; monographïe. f. Bot.,
beschrijving van een enkel geslacht of eerre
ras benoemd wordt.
Mongos of mongus, ni. N. H. de wol-- enkele soort van planten; eene verhandeling
lime in a k i, een aan de apen verwant dier over een enkel of bijzonder voorwerp; mo nogynia, pi. (v. gyné, vrouw), Bot., eerre
op Madagaskar enz.
M onisnius, n. gr. (v. mónos, alleen). afdeeling van sommige klassen van Lin de eenheidsleer , leer der identiteit of nwus, waartoe de planten niet, één stam
-

,

-

znonocárpisch, gr. (v. mónos, e, on,
enkel, alleen), Bot., slechts ééne vrucht
dragende; monocaulisch, met éénen steel

een-wij -pertjbhon;mgyïe,f.d
vigheid, eenwijverij; monogynus, eenwijvig; monoheméra, f. g - r. (scil. affectio;
v. hëméra, dag), eene ziekte, die slechts
éénen dag duurt; monolémma, n. (vgl.
lemma), Log., eene halve sluitrede, waaraan een der praernissen ontbreekt; mono
11th, in. (v. litli.os, steen), een kunstvoor.
werp uit één blok steen, b.v. eene zuil enz.;

of stengel; nionocephalisch' eenhr?oftli ;
monocér®s, m. de eenhoorn; de zee-een
narwal ; monovhordtum , n.-horn,z.

monolithisch, uit éénen steen; monoloog,
m. (vgl. logos), de alleenspraak; het spreken in of tot zich - zelven; monológiseh,

eenzelvigheid van liet ideale en reale, het
tegenmest. van d u a I i s ni u s ; monisten,
pl., algemeene benaming, der m a t e r i alisten en idealisten.
Monitie, monitor, moniteur, monitorium, monitum, z. ond. moneren.
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alleensprekend, in den vorm van een zelfgesprek; monomachte, f. (v. máché, ge
een alleengevecht ; gevecht-vecht),ig
met een' enkele, tweestrij d , tweegevecht,
duel; monomanie, f. (vgl. manie), de op
een enkel voorwerp gerigte waanzin; vgl.
fi x e i d é e, op fixe; Bene gekke gril, wonderlijke luim, liefhebberij; monomanen,
pl., waanzinnigen omtrent een enkel voor
lijders aan eene i d é e fi x e; mo--werp,d
nomerie. f. (v. méros, n. deel), eendec li n
h eid, d. i. het bestaan uit eenerlei dee_
e , eenvoudigheid ; monomérisch . een
deelig, eenvoudig ; monométer, m. vgl.
metrum, Poet., een vers, dat slechts uit
één lid bestaat, b. v. een tweevoetig jambisch of trochàisch vers; monometrie, f.
eenheid van maat; monométrisch, een matig; mon-ommatisch (v. ómma, oog),

dichtstukje met een enkel rijm; monosi
tie, f. gr. (v. sitos, spijs), liet slechts een
daags eten ; monosophie , f. (vgl.-mal
sophía), alleenwijsheid ; monosooph, m.
wie alleen wijs is of gelooft te zijn; mono-

eenoogig,; monomorphie f. (v. morp/u ,
gedaante), eenheid van gedaante, eenvorbeid; mononómisch, eendeelig, Ben ledig,
e g, vgl. binomisch en polynom i s c h; mon-onycha (v. onyx, klaauw)
of monycha. pl. N. H., eenhoevige dieren;
monopagie en monopegie , f. Med., de
hoofdpijn, die zich slechts tot een enkel
plekje bepaalt, zonder van plaats te ver
-ander;mopthi,f.alenjd
afzonderlijk lijden v. één ligehaamsdeel, of
ook v. de ziel of v. h. ligchaam alleen; monopetálisch (vgl. petalen),Bot., cenbladerig, met één bloemblad; monophagie, f.
(v. phagein, eten), het alleeneten ; ook
z. v. a. m o n o s i t i e; monophoon , een
mon-ophthálrnus,-stemig,no;
gr. of mon-oculus, m. gr.-lat., een eenoogige; Chir., een eenoogig verband; monophyllisch. gr. Bot., eenbladerig; monophysieten, pl. (v. phjsis, natuur), eene voorm.
chr. -secte, die in den persoon van Chr.
slechts ééne natuur aannam ; monopo die, f. (v. pus, podós, voet), de eenvoetig
heid in den versbouw; een eenvoetig verslid, het tegengest. van d i p o di e ; monopódisch, eenvoetig; monopodium, n.
bij de Ouden eene tafel , op éénen voet
rustende ; monopolie , monopolinm , n.
(v. polëzn, verkoopen) , de alleenhandel,
uitsluitende handel, het regt van wege
den staat aan iemand gegeven om uitsluitend en alleen een' zekeren handel of eene
fabrikage uit te oefenen; de dwangkoop;
monopolist, m. een alleenhandelaar; monopsychieten, pl. gr. (v. psyché , ziel),
wijsgeeren, die slechts Bene ziel, algemeene wereldziel aannemen van welke de zie
dieren deden zijn -lendrmsch;
monoptéron, n. Arch., bij de Ouden een
ronde tempel , door ééne rij zuilen ondersteund; monopyrenisch , Bot., met
ééne kern; mon- orchis of mon-orchiet,
m. (vgl. orchis), iemand, die slechts éénen
teelbal heeft; monorune, f. gr.-fr. , een
;

;

spérmisch (v. sperma, zaad), Bot., eénza-

dig , slechts éénen zaadkorrel dragend ;
n. (v.
stíchos, rij, vers), een enkele versregel ,
een eenregelig vers ; monosyllabum , n.
monostichium of monostichon,

(vgl. syllabe), een eenlettergrepig woord,
pl. monosyllaba of monosyllaben, een
woorden; monotheismus, n.-letrgpi
(v. theós, God), de vereering van een'

eenigen God, als schepper en onderhouder
der wereld; monotheist, m. wie in éénen
God gelooft; monotheistisch, in éénen

God greloovend, op dat geloof gegrond; monotheléten, pl. (v. thélein, willen), eene
chr. secte in de 7de eeuw, die slechts éénen
wil in Chr. aannam , vgl. maronieten;
monotheletismus, n. de leer dier secte
monotonie, f. (vgl. toon), de eentoonig-

heid, eenvoudigheid, langwijligheid; monotoon of monotónisch, eentoonig, een voudig, langwijlig , vervelend; monotri
glyph, m. Arch., de ruimte van eenen tri
metopen tusschen twee-glyphentw
dorische kolommen ; monoxylon, n. (v.
xylon, hout), eig. eenhout, een vaartuig,

-

uit éénen boomstam genaakt.
mon plaisir, fr. (spr. mong plézíer), mijn
genoegen, vermaak; mon repo s (spr. mong
r'pó), mijne rust (namen van vele buiten
lusthuizen.
-verblijn
mons, n. lat., wont, fr. (spr. mong) ,
monte, it., de berg; mops pietátis, lat., of
monte di pieta, monte pio, it., eig. berg

der vroomheid, der barmhartigheid, benaming van inrigtingen, waar men op pand
en tegen interest geld leent , bank van
leening, lombard inz. in Italië; Montblanc, m. fr. (spr. mongbláng), de witte
berg, de hoogste top der Alpen (wegens
de sneeuwbedekking zoo geheeten); mont
d'or (spr. mnongd'or). de goudberg; monte
Bella vergine, it. (spr. --werdzjine),

de

maagdenberg (in Napels); montanus, m.
lat. mansn.: bergbewoner, bergman; montanístisch, naar bergbewoners aard; montanisten, pl., aanhangers v. M o n t a n u s,
bisschop te Pepuza in Phrygië, eene chr,
secte in de 3de en Ode eeuw, die eene allerstrengste zedeleer had; zij dragen ook
den naam van p n e u m a t i c i, d. i. geestelijkgezinden , ook van pepuzi a n e n
of phrygiërs; monte, m. it., ook een
op onroerende goederen uitgezet kapitaal;

van daar montisten, pl., renteniers, die

hunne gelden op onroerende panden uit -

zei ten.
Monsieur, fr. (spr. mosjeu; vgl. sierar),
titel, dien men in de middeleeuwen aan
den paus en de heiligen, en aan de konin-

MONSOON.
gen van Frankrijk tot onder de Valois
gaf; op zich-zelven gebruikt ook de titel
van den oudsten broeder des koning van
Frankrijk; tegenwoordig een eenvoudige beleefdheidstitel: Mijnheer! p1. messieurs (spr. mésjéu), Mijne Hecren! Mon
seigneur (spr. mongsén)éur ; vgl. seigneur) ecretitel der personen van aanzienlijke geboorte of waardigheid, zooals her
togen, groothertogen, aartsbisschoppen en
bisschoppen , gevolinagtigde afgezanten
enz.; op zich-zelven gebruikt de titel des
voorm. d a u p h i n 5 oftroonsopvolgers van
Frankrijk, doorluchtige heer, hoogedele,
genadige heer enz.
Monsoon, eng. (spr. monsóen) of momson, z. v. a. mousson (z. a.).
,nonstren (v. h. lat. inonstrãre , fr.
?nontrer, toonen), naauwkeurig doen zien,
bezien in oogenschouw nemen; Mii., Ma
penschouw houden; Mar., zich voor éène
reis tot de zeedienst verbinden en op de
rn o n 5 t C r ro 1 doen inschrijven; monster,
n. (fr. montre , oudfr. monstre , hoogd.
muster . , it. mostra) . het staal, proefje,
toonstuk , patroon , beeld , voorbeeld,
naauwkeurige vergelijking; de wapenschouw; de aanneming van zeelieden tot
de koopvaardij; monstráns of monstránte £ (mid. lat. monstrantia), de prachtige, zonvormige vaas, waarin bij de PI.
de gewijde hostie ofbet venerahile bewaard en aan het volk vertoond wordt;
monstrtktief, nw lat., op de teekenen of de
waarneming berustende.
Monstrum, n., pl. monstra, lat. het
m 0 n S t e r, gedrogt, wanschepsel, schrikdier, de misgeboorte; een onmensch,
wreedaard, woesteling; monstreus (lat.
monströsus, a, urn), of monstrueus (fr.
monstrueux), wanstaltig, misvormd, ge-

drogtelijk, wanschapen, schrikkelijk, afschuwelijk leelijk ; nionstrositeit, f. nw
lat., de misvorming, wanstaltigheid, gedrogtelijkheid enz.
mont, z. mons; snontagnard, m. fr.
( spr. mongtanjdar), bergbewoner;
tagne , f. (spr. inongtdngj') , de berg,
naam der banken aan de linkerzijde in de
nationale conventie tijdens de fransehe
omwenteling, waar de heethoofdigste democraten hunne plaatsen hadden.
Montafaraca, f. de lijfwacht des turkschen keizers, bestaande uit 500 man ruiterij; montafaraca-basehi, m. de overste
dier lijfwacht.
Montagnard, montagne z. ond. mon.
Montant, n. fr. (spr. mongtcing; v. monter, stijgen, tot iets opklimmen, beloo
bedrag of beloop eener rekening.-pen),ht
Montanus , montanisten , monte , z ,
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stemmen ; 2) iets gereed maken , zamen
stellen, de verschillende deden vereenigen, toerusten, insluiten ofzetten (cenen
edelsteen), uitrusten, met huisraad voorzien (eene woning); een schip bemannen;
cellen ruiter van een paard voorzien, M
den zadel zetten, inz. soldaten kleeden
met de dienstkleeding voorzien; montéring of montuur , f. de dienstkleeding,
soldatetidragt, het dienst- of krijgsnians
kleed, de dienst- ofsoldatenrok; montuurdep6t , magazijn van soldatenkleeding;
inonture, montuur, £, het dier, dat men
berijdt, rijdier; wat tot invatting , opma
king, toet usting, uitrusting dient.
Montéro, pl. montéros, sp. (v. monte,
woud), jager , eene lijfwacht onder Philips ii in Spanje.
Montgolfière, f. fl. (spr. mongolfjéi'),
een luchtbol of -ballon; waarin de lucht
door verwarming verdund wordt, naar de
uitvinders , gebroeders M o n t g o 1 fi e r
( onderscheiden van charlière).

Montichicours, in. f. (spr. mongtsjiMere. , eene halfzijden oostindi

kóe'r),

-

sche stof.

Montsten, z. ond. mons.
Montmeillon 5 m. fr. (spr. monymeljong), Mere., een aangename fransche
muskaatwijn.

Montóna, f. Mere., een uitmuntende
fijne witte wijn, die op bet eiland Minorca wast.
Montprinhlanc , m. fr. (spr. mongpréngbldng), 1lerc., eene soort van bordeaux-wijn.
Monture, montuur, z. ond. monteren.

Monument, n. lat. (monurnénturn , v.
monëre, herinneren), een gedenkteeken
gedenkstuk, eene gedenkzuil, • grafnaald,
monurnentum aere perennius , een blijvend , onvergankelijk gedenk- of eere-

teeken.
Mook, ook sengo, m. N. H., dc honig-

koekoek in Afrika.
Moolik, z. molik.

Mooren, pl. (lat. .lWauri), een muhamedaansche volksstam in het westen van
N. Afrika, van arabischen oorsprong, menschen van zwartbruine kleur, met heldere
schoone oogen en schitterend witte tanden; in 't alg. zwartkleurige menschen,
morianen , moormannen ; Mauritanë, fl. (lat. Mauritania), het land der
1%looren , Moorenland , in de oudheid dus
geheeten. moquéren, zich— (spr. mokeren), fr.
( se moquer; v. h. gr. rnãkos, spot, rno/thn,

ond. mons.

bespotten), met iemand den spot drijven,
hem uitlagehen , ho n en, bespotten , voor
den gek houden , schertsen ; moquant,
(spr. mokdng), bespottend, honend, spot-

monteren, (fr. monter), 1) eig. stijgen,
opgaan; verhoogen, opwekken, bezielen,

ne), spot, spotternij, boert, scherts; boon;

ziek, schertsend; moquerie, f. (spr. mok'-
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moqueur, m. (spr. mokeur), een spotter,
spotvogel, spotboef, bespotter.
Moquette, f. fr. (spr. mokétt') ook mocade of moucade (spr. moekdad), Mere.,
eerre wollen stof, welker weefsel naar dat
van het fluweel gelijkt, trijp- of mok -fluweel.
Mora, f. of mora-spel, een ital. vinger

waarbij het getal der uitgestrekte-spel,
vingers , terstond moet geraden worden ;
mora, E. gr., bij de Laced emoniërs eene
bende voetvolk van drie, vijf of zeven hon-

derd man.
mora, f. lat , het verwijl, vertoef, de
vertraging; in mora zijn, nalatig, achter
zijn. de schuld van eene vertraging-stalig
hebben; sine mora, zonder vertoef, onverwij l d; mora solvéndi , betalings-vertraging; morae periculum , liet gevaar der
vertraging, des uitstels; periculum in mora, z.;periculum; moréren (lat. morári),
vertragen, ophouden; mordndo, it. Muz.,
vertragend, verwijlend; moratorium, een
vorstelijke schutbrief. vrijbrief, waardoor
een schuldenaar voor een' zekeren tijd
tegen de vervolgingen zijner schuldei
wordt gevrijwaard.
-scher
Moraal, f. (lat. morális doctrina; morális, e, zedelijk, v, mos, gen. moris , ge bruik, gewoonte, de zedeleer, leer der pligten, der deugden , der zedelijkheid , der
dragsreeling ; ook eene afzonderlijke
feer of toepassing (b. v. de moraal eener
fabel enz.) ; moraalphilosooph , m. een
wijsgeer, die de zedeleer stelselmatig, behandelt; moraalphilosophie, f. de weten .

schappelijke zedcleer, practische wijsbegeerte; het moraalprincipe, het grondbegrip en middelpunt der zedeleer, de zedewet; morálisch, de zedelijkheid of zede leer betreffende, daarop gegrond, zedelijk;
inz. zedelijk goed of deugdzaam, regtvaardig; in ruimeren zin (in tegenst. met het
p h y s i s c he) , in den geest , enke l gedacht, b. v. een moralisch persoon,
d. i. wat voor eenen persoon geldt, wat de
re ;ten enz. van Benen persoon heeft, zon
werkelijk als individu te bestaan; mo--der
raliséren, nw lat. (fr. moraliser), verzedelijken, zedelijk maken; zedelijke beschouwingen maken, levenspligten voordragen
en inprenten ; zedepreken, den zedepreker spelen of uithangen ; moralisatie ,
f. verzedelijking, zedelijke veredeling, de
zedeles en hare inscherping ; moralist,
m. een zedeleeraar, zederegter, schrijver
over de zeden, deugden en pligten; mora liteit, f lat. (nioralilas), de zedelijkheid
of het zedelijke (b. v. cener handeling); liet
zedelijk - goede, de zuiverheid en innerlijke waarde eener verrigting.
Morabieten, pl. arab. 1) (als pl. van
marabout, z. a. ), vrome kluizenaars in N.
Afrika; 2) naam V. een' arabiseren stam, die

in de Ilde en 12de eeuw in Spanje heersclrte, ook moraviden (vgl. maravedi).
Moreena, z. murmna.
Morais of murais, m. eene munt van 25

p a r a s in Indië.
Moratorium, z. ond. mora.
Iorzvische broeders, z. boheemsche
broeders.
morbide, fr. (v. h. lat. inorbidus. a, urn,

d. i. eig. krank, ziek), Piet., week, murw,
zacht, wat malsch , mollig; , vleezig vertoond wordt; morbidésse of morbidezza
it. (spr. - détza) , f. de malschheid, teederheid , molligheid (van geschilderd
vleesch.)
morbilles, pl. fr. (spr. morbíe'), huid uitslag, inz. roodvonk en mazelen; morbilleus, daartoe behoorende.
morbleu ! fr. , verduiveld ! drommels!

sakkerloot! te duivekater!
morbus, m., pl. morbi, lat., ziekte;lnzorbns acutus, Med., Bene heete, hevige ziekt e; morbus cceruléias, de blaauwzucht; m.
major of m. comitiális, de blaauwzucht
m. major of coritialis, z. v. a. epilepsie ;
m. niger, de zwarte ziekte, z. heematemesis; m. reyius, eig. de koninklijke ziekte,
de geelzucht; Morbonia, f. Mytij., bij dc
Romeinen de godin der ziekte en pest.
,Morchélen, pl., naam eener soort van
eetbare paddestoelen of champignons.
Mordant, mordénte, m. it. (v. rnórdere,
bijten, kaauwen), Muz., een halve triller,
eene versiering in de voordragt v. h. spel
of gezang, die daarin bestaat, dat men met
den hoofdtoon en den naast daaronder lig
snel afwisselt; mordant, fr. (spar.-gend
morden; v. mordre, bijten), bijtend, wegvretend; bits, stekelig, schaiiiper; als subst.
n. een bijtmiddel bij katoendrukkers ,
vergulders enz.; mordaciteit. f. bijtende,
invretende eigenschap eener vloeistof; de
scherpheid , bitsheid , liet stekelige in
woorden of geschriften ; mordicant, fr.
(spr. -kan9) , bijtend, vinnig , scherp,
stekelig.
Mordehi, m. Med., eene ziekte, aan de
0. Indiërs eigen, bestaande in eerie zieke
spijsvertering , ten gevolge van de-lijke
luchtstreek.
Mordio, n. (duitsch, v. word, moord, en
het oude uitroepingswoordje io. jo), m oord geschrei, Hulpgeroep.
mordoré, fr., hoogrood, bruinrood.
more, lat., z. ond. mos; morel, z. v. a.

amarelle.
moréndo of 1. moriénte, it. (v. 7norire =
lat. mori , sterven) , l Ltz. , tivegstervend,
verdwijnend , een decrescendo tot
naauwelijks hoorbare zwakte van toon.

moreren, z. onci. mora; mores, z. ond.
mos.

° oresken , pl. (v. h. it. morésco
moorsch) , z. v. a. arabesken en grotes-
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ken; morésca, it., of fr, moresque, f. (spr.
nnorésk' ), een moorendans.
Moretuin, n. lat., Gene spijs der Ouden,
een koek of eene taart, uit meel, melk,
wijn, kaas en kruiden bereid.
Morfil, m. fr., de draad aan een geslepen mes; morEl of martel, ruwe olif'antstanden, onbewerkt ivoor.
Morgagnisch vocht (spr. morghanjies—), liet fijne vocht tusschen de kristallens van het oog en haar beursje; Iorgagnische holte, de schuitvormige groeve
cler pisbuis; Morgagnische schelpen, de
bovenste neusschelpjes (naar den geleerden ital. arts en ontleedkundige Morga g n i, Best. 1771, benoemd).
Morgana, z. fata - morgana.
Morganatica, f. mid. lat. Jur., de morgengave ; oorspr. een uitzet , dat bij de
Germanen de. man aan zijne vrouw gaf,
ter ver g oeding van de volledige wapenrus
deze hem had geschonken; mor -ting,de
huwelijk of rynatrimonïuan ad-gantisch

cipier zijne op te sluiten gasten onder
ook een hoo nnoedig, verwaand, ge--zoekt;
biedend gezigt, trotsche ernst.
Morgentalen of schildtalen, oude benaming der belasting op huizen en landerije n in Nederland.

morganaticam of m. ad legem sal/cam, n.
(misvormd v. h. oudd. ntorgangeba; v. a.
van liet Both. maurgjan, a f'snij de n , kor -
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Moria, z. morosis, ond. morocosniurn).
Moribundus, nw lat. (v. mori, sterven),
een stervende, zieltogende, met den dood
worstelende.

Morillon, m. fr. (spr. rorie jóng), eene
soort van ruwe, geringe smaragden, die
men bij het ons verkoopt.
Mono, m. lat., pl. moriónes, domme,
leelijke en mismaakte dwergen, die de rijke
Romeinen tot hun vermaak hielden; potsenm akers, hofnarren.
Morion ofpramnion, ni . fr., zwartachtig bergkristd, een doorzigtige glansrijke
edelsteen, ook rooktopaas geheeten ; ook
eene oude militaire straf, waarbij den overtreder eenige slagen met de hellebaard schacht of de musketkolf op liet achterdeel werden toegediend.
Morion, n. gr., een deeltje, lid; inz.. het
schaarr,deel, liet mannelijke lid; een lid-

ten), liet huwelijk ter linkerhand, bij hetwelk een vorst, graaf enz. aan eene met
hem niet in geboorterang gelijkstaande
vrouw, met wie hij in den echt treedt, iets
bepaalds tot morgengave uitzet, terwijl de
kinderen, uit zulk. Bene verbindtenis geboren, alleen den naam en het vermogen der

woordje.
Moríscas. m. een oude port. zilvermunt,
.— 130 maravedis, ook b l a n c o s geheeten; morisque, f. eene rekenmunt in Algiers, omtrent = 22 ct.
Mormon, z. choras.

moeder erven.
Morgen, n. Bene vlaktemaat in Duitschland en weleer in Nederland (waarsch. eig.
zooveel als men in éénen morgen tijds kan
beploegen; volgens Bilderdijk v. m o r j en,
morigen, d. i. in het moer graven,
ploegen, dus eig. omploeging, zooveel lands
als men in eens omploegt); in de verschil
landen verhoudt zich het morgen tot-lend
den bunder of hectare als volgt:
een morgen bunders.
in Baden (400 vierk. roeden) = - 36.0000

it. (v. mormorare, murmelen), Muz., murmelend.
Morne, m. fr., een kleine berg, heuvel
aan de kust, inz. op de fransche westind.
eilanden; als adject. donker, somber, zonder glans of levendigheid; treurig, droefgeestig.
Mornel, f. (charadrius mor. inéllus, L.,
N. H., de citroenvogel, van de grootte eener
meerl.
Morning, n. eng., de morgen, ochtend;
van daar morning-chronicle , morgen
een engelsch oppositie-blad; mor --kronij,
ning-herald, m. de morgen - heraut, een

Beijeren (51,200 vierk. roed) = 47,2525
Brunswijk (30,720 » )) ) = 25,0157
Frankfort a/M. (160v. rood.) = 20,2506
Hamburg (600 v. marschr.) = 96,5220
Hanover (120 vierk. roeden) = 26,1920
Hessen Darrnst. (400 v. r.) = 25,0000
Holland, R ijnl. , ( 600 v.
85,1579
» Nassau (100 vierk. roeden) = 25,0000
Pruissen, nw. maat(150 v. r.) = : 25,5320
» oude maat(400 v. r.) = 55,2560
» » Keulsch , 150 v. r.) = 31,7660
Akensch, = 84,5594
Saksen (300 vierk. roeden) = 55,3696
Wurtembcrg, = 31,5181
Morgue, f. fr. (spr. rnorgh'; oorspr. het
Bezigt, aangezigt, de bezigtiging; v. morguer_, naauwkeurig beschouwen), de plaats
der lijkschouwing te Parijs ; de plaats
aan den ingang eener gevangenis, waar de

r.) =

mormord ndo, mormorévole, rnormoróso,

onafhankelijk, liberaal dagblad, morning(spr. dzjurnel), n. het ochtend

journal

-blad,enutrkoigszdcant.
Morochtus, rnorochte of morochiet,
m. N.H., de melksteen; morochti, pl., eene

soort van melkkleurige kiezelsteenen.
Morocomium, n. gr. (v. mórós, stompzinnig, dwaas, gek), een gekkenhuis, dol

-buis,kranzigebus;moróif Xa,
f. (gr. móría), bled., verstandeloosheid,
stompzinnigheid, domheid; morosophie,
f. gekke wijsheid, eene soort van sombere,
in zich-zelven gekeerde krankzinnigheid ;
rnorosophos, m. een wijze gek., gek van
wijsheid.

Moroëdje, m. eene perzische zilver
omtrent = 36 centen.
-munt,
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moroos of moreus , lat. (morósus
a, urn), knorrig, gemelijk, verdrietig, mor
morvsus debitor, z. debitor m. ---;-rend;
niorositeit, f. de onvriendelijkheid, ge me
-lijkhed,
kwade luim, grommigheid.
Moroxiet , m. groenachtig blaauwe
pllosphorzure kalkaarde, asperie-steen, te
Arendal in Noorwegen, Gene v erscheidenheid van den a p a t i e t (z. a. ).
MMMorphaa of morphéa, f. gr. (v. mor phè, vorm, gedaante), Med., Gene meellek , witte huidvlek; l órpheus, m. gr.
Myth. (eig. de vormer, beeldenschepper),
de god des slaaps of der droomen; de slaap;
morphine, rnorph-ium, n. (v. lil or p h e us,
wegens de slaapwekkende kracht) , het
slaapbolzuur, opium -zuur, een zeer lievig
vergift, een alkalisch bestanddeel des op►urns, in 1816 door S e r t ti e r n e r te Hannover ontdekt; Morphó, f. d, schoone ,
een bijnaam van Venus; morphographie,,
f. beschrijving der natuurligcharnen vol
hunne gedaanten; morpholog e , f.-gens
de vormingsleer der organische ligchamen;
zorphononi e,*f. de leer van de wetten der
;edaantewording ; mox ph ®sis, f. de vorming; morphotomie, f. de algemeene ontledirgsleer, z. v. a. anatomie.
Morpions, pl. fr. (spr. nzorpidng, v. h.
lat. mordenspedis,bijtende luis), platluizen , eene soort van platte insecten , die
zich aan de met haar bewassen ligchaamsdeelen hechten; oneig. een kleine onbeschaamde deugniet, platluisje.
Mors, f. lat., de dood, eene onderaard
onverbiddelijke godheid, uit de Nacht-sche
zonder vader geboren ; morsdood , gem.
voor ontwijfelbaar dood.
Morséllen, pl. nw lat. (nzorsuli, mor
verklw. van morsus, beet), kruid --se`li,
koekjes, gekruide en gesuikerde genees
-mideln,
als koekjes toegediend.
Mort, m. fr. (spr. mór), eig. een doode;
in het l'hombre de vierde, voor liet oogenblik stilzittende speler.
Mortadéllen, pl. it. (sing mortadella F.
en mortadéllo, m.), kleine metworsten uit
één deel varkens- en twee deden rund
-vleschnz.
gemaakt.
Mortaliteit, f. lat. (mortalà'tas, V. mortails, e, sterfelijk, mors, gen. mortis, de
dood), de sterfelijkheid; het aantal der dooden, der sterfgevallen, de sterfte, ook enkel sterfgevallen, in tegenst. met geboorten;; mortaliteits- lijsten, lijsten, opgaven
der gestorvenen.
Mortier, m. (fr. mortier, V. h. lat. mortarium), een hol vat van metaal, steen
enz. om harde ligchamen in te verbrijzelen, een vijzel; Mil., een stuk geschut om
bommen uit te werpen, wegens zijne gedaante dus genoemd.
mortificéren, Lat. (7norti ficare), dooden, doen of laten afsterven ; kastijden ,
-
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het ligchaam op allerlei wijze, kwellen; onherdrukken, b. v. de lusten; krenken, leed
doen. b. v. door Bene weigering, berisping
enz.; murw, malsch maken (v. vleeschspijs); Jur., opheffen, te niet doen, uitdelgen, voor ongeldig verklaren; mortificatie,
1 de dooding; het afsterven van enkele deelen; de tuchtiging, kastijding; ,de krenking, demoedi g in g , beschaming, ergernis,
het verdriet; liet maisch maken, b. v. van
het vleesch, door liet aan de lucht bloot te
stellen; Jur., opheffing, uitdelging, onder
vernietiging, b.v. eener schuld -drukingof

-vordeingz.

l ortisdonãtie, f. nw lat. (vul. donatie), eene schenking of gift in geval van
overlijden.
portoden, pl. fr., valsche paarlen`voor
den handel aan den Senegal.
mortuus, a, um, lat., dood, een doode;
manus mortua,'f. de doode hand; Jur., een
doodengoed, on vervreemdbaar kerkengoed,
eene erfmaking aan de kerk of eenig geestelijk gesticht. daar dit goed, uit het handels
genomen, voor den staat als het ware-levn
dood is; pro inortuo verklaren, voor dood
of gestorven verklaren; de mortiuis nil nisi
bene, sprw., van de dooden moet men niets
dan goed spreken; mortuarium, n. het
regt van den landheer om bij overlijden
zijns onderdaans uit diens nalatenschap
zekere voorwerpen te vorderen; ook z. v.a.
manos mortua.

Morum, n. lat. (gr. moron), Med., Gene
moerbezie, moerbezie ►;ezwel, . als moeder-

vlek.
Morve, f. fr., slijmachtig vocht uit de
neusgaten, snot; de droes, eene bekende
paardenkwaal.
mos, m. lat., gebruik, gewoonte, ma nier, levenswijze, gewone handelwijze,
trant ; pl. mores, zeden ; . van daar : iemand
mores leeres, d. i. hem leergin, hoe hij
zich te gedragen heeft, hem te regt zet
zijnen plugt brengen; ex more,-ten,o
naar oude manier, naar gewoonte, naar
vastgesteld of ingevoerd gebruik ; more
consuëto of solito , naar gebruikelijke
wijze , naar gewoonte ; more maj vrum ,
naar de gewoonte der voorvaderen, naar
oud gebruik, naar voorvaderlijke zeden.
Tosa , f. eene inhoudsmaat te Venetië,
omtrent = last.
Mosalk, n.musief werk, mosáïsch, musivisch of rnusseiseh werk (it. musdico;
fr. mosa'ique, v. h. nw gr. musalkon; lat.

opus nmusz2'u:n, gr. musë zon; v. a. van
Mozes en de muzen) ; - ingelegd werk

,

steen- of glasschilderstuk, een zamenstel
van veelkleurige stukken steen, hout en
.glas, die door middel van eeni ; kleefdeeg
of lijm zoo kunstig met elkander tot allerlei figuren verbonden worden, dat oen
ze, op Beni gen afstand gezien, voor pen-
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seelwerk houdt; mosaist, (fr. maitre msaiste), in. de musief- of mosaikwerker;
musief of schildersgoud, valsch schelpgoud uit tin, kwik, zwavel en sal-ammoniak; musief-zilver, valsch zilver, wit tin
met bismuth en kwik.
Mosaïsmus, mosaLch, Z. ond. Mozes.
Moscádo, m. it., een siciliaansche mus
-katwijn(z.od
muskus).
Mosehaheérs, pl., eerie secte van muhameclanen, die gelooven, dat God letterlijk
zoo is, als hij op vele plaatsen van den koran wordt beschreven.
Moschel, mauschel, m. turk., lieer, behcerscher; moschule, in. heertje.
Moschus, m. (perz. en arab. muschk,
9nisk, lat. muscus), z. musicus; ïnosc•hus
artificialis, nw lat., kunstmuskus, door
behandeling van de barnsteen-olie met
salpeterzuur voortgebragt; mosehardáne,
f. een aromatisch balletje, dat in den mond
wordt genomen ter verber ; inu van een'
kwalijk riekenden adem.
M oscováde, f. (fr. moscouca(le), cuff. ind.
moskebat, ook cassonade, ruwe, ongez.:5iverde suiker, meel- of poedersuiker,
zauidsi.a'ker, waaruit door verdere raffinering de nr e l i s s u i k e r enz. bereid wordt.
Moskee, f. arab. (eig. mesdscitid; zie
metsched), een m€ihainedaarisch bedehuis,
turksche tempel.
Moskovieten, p1. , eig. inwoners der
stad Moskou , voorm. naam der Russen;
moskovische appel, de siberische ijsappel ; moskovische kool, engelwortel, eene
in het wild groeijende eetbare plant; mos kowske, eene russ. inun , — k o p e k e.

woord, spreuk), en spreukgezang, veel
kerkgezang, zangstuk, dat ge--stemig
woonlijk Bene bijbelspreuk ten grondslag
heeft.
Móthóu, (ook máthax), m. gr. een be-,
voorregte huisslaaf uit Bene laconische stad
in Sparta; een wulpsche dans ; mothonie,
f. onbeschaamdheid, moedwil.
Motie, f. lat. (moto, v. movére, bewegen), de beweging, ligchaarnsbeweging;
verandering ; Gram., de buiging der substantieven en adjectieven naar het geslacht; eene voordragt, een voorslag ter
beraadslaging in eene vergadering; motionnaire, m. fr. (spr. mmmosjonët ), een voor
motie doet; motief,-dragtoen,i
n. nw lat. (fr. motif), een beweeggrond,
eene beweegreden, een prikkel, spoorslag; in de schoone kunsten een op uit
berekend kunstmiddel;-werkingofct
motivéren (fr. motiver), de beweegredetien bijbrengen, gronden aanvoeren, met
redenen omkleeden, ondersteunen ofstaven.

Moslem, ras., pl. moslemin, arab. (v.
salama; vgl. islam), nluzelinannen, regt-

geloovigen of geloovigen aan Muhameds
leer, muhamedanen.
Moslim. pl., benaming bij de Turken
V. de geregtsdienaars, die de vonnissen der
m o 11 a's moeten ten uitvoer brengen.
Mosquito , m. si). (spr. —l;ito ; van
mosca ..ï lat. musea, vlieg), pl. mosquitos of moskieten, lbijtvliegesn . zeer las
stekende muggen in Indië en andere-tige,
heete gewesten der aarde ; mosquitéro,
m. eene bedgordijn of een kleedingstuk ter
beschutting tegen den steek dezer insecten
in den nacht.
nzosso, it. Muz., bewogen, met eenigzins levendige beweging.
Most, m. (lat. inustum, fr. mout), het
uitgeperste zoete sap inz. der druiven, dat
door gisting wijn wordt.
Motacille, f. lat. (motacílla, kwik
naam van een talrijk vogel -star),N.H
waartoe de nachtegaal, de gras -geslacht,
bastaard- nachtegaal, de bekvijg,-uischof
de kwikstaart, liet roodkeeltje enz. behooren.
Motétte , f. (it. mottétto, v. motto,
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Motto, n. it. (=li. mot, woord, mid. lat.
muttum, v. h. lat. muttire, prevelen, hoor-

baar worden), cease zinspreuk, kernspreulk,
zinrijke stelling als opschrift cener verhandeling en dgl.
motus. m. lat. (v. movére, bewegen),
de beweging; motus peristalticus, m.

Med., de wormsgewijze beweging der maag
en der dannen ; mots proprio, uit eigene
beweging of aandrift; con moto, it. Muz..
met beweging, levendig, aandoenlijk; moto
precedente (spr. — tsjedente), Muz., z.v.a.
snedesimo tempo.

Mouchard, m. fr. (spr. moesjdar; van
mouche, vlieg, dewijl hij als Bene vlieg

rondgonst), een kondschapper, aanbrenger, verklikker, kraauwer, policie-spion,
-spoorhond.
Mouche, f. , pl. mouches, fr. (spr.
snoesj') , eig. vliegen ; blanketplcistertje,

moesje, een klein stukje taf, dat de
dames weleer op haar gelaat aanbrajten ;
mouche volante , f. of gew. pl. morcclies
volantes (spr. --wolángt'), led., eig. dc

vliegende muggen ; het muggen zien, bewegelijke vlokken voor de oogen. eene
oogkwaal.; mouchetéren (fr. mouclieter),
met zwarte vlekken besprenkelen, spikkelen, vlekkig maken.
Mouchette, f. fr. (spr. moesjétt'). Arch.,
dc kranslijst, keelhevel, stafhevel, muur
timmerlieden. -lijst;dekrachf
Mouchettes pl. fr. (spr. moesjétt'.;
v. moucher, snuiten),. de snuiter, kaar,

sensnuiter.
oufette, fr. (spr. moefétt'), ook mo-

fette , mouphette, f. schadelijke mijnlucht, stiklucht, gifdamp, allerlei nadeelige uitwasemingen, voor de ademhaling
ongeschikte gassoorten, die de onderaardsche plaatsen, inz. de mijnen besmetten.
i2

5O
Moulton

MOUFION.
)

Z

MUBJD-MUBADAN.

argali.

Mouzonne, f. fr. (spr. moezónn'), ede

mouilléren, fr. (mouzller, spr. rnoeilj—),
bevochtigen, besproeijen ; rnouille-bou-

algiersclie rekenmunt van 29 aspers, door
liet fr. bewind bepaald op eene waarde van

the, f. spr. moeilj'bóesj'), de waterpeer,

71 centinies.
movéren, lat. (movëre), bewegen ;,zich
movéren, zich in beweging zetten, onrustig worden ; Gram , een woord movéren,
liet zijne veranderingen door de geslachten
doen ondergaan (z. ook motie); niovens,
n. ofmovens causa, f. een hulp- of beweegmiddel ; moventïën , pl. (moventth), zichzelven bewegende voorwerpen, b. v. vee
( onderscheiden v. m o b iii ë n) ; moviménto, m. it. Muz., beweging, tijdmaat.
Moxa, f. bijvoetwol, eene graauwe, wollige stof, die in China, Japan en elders
uit de bladen en toppen van den gemeeiien bijvoet (artemisia vuigdris) bereid
en als geneesmiddel tegenjicht en podagra
uitwendig gebruikt wordt. Men rolt namelijk de m o x a op tot eenen kegel van omtrent een' rijn1. duim, kleeft haarmetspeekset op de huid vast en steekt ze in brand;
zoo ontstaat er eene brandwonde, die tot
ettering overgaat.

eene zeer sappige zo rn erpeer.
inouléren, fr. (mouler, spr. moel—; van
moule, vorm, rn odcl), vormen, in een' vorm
gieten, afgieten, in een' vorm drukken of
slaan.
iWoulinet , m. fr. (spr. moeliné ; ei.
kleine molen, van moulin, molen), de mo
len, eene kruiswijze wending in den dans
in het schermen de kruiswijze zwaaijing
der degens, om liet stooten of houwen
van meer dan eene tegenpartij af te weren;
moulinéren, fr. (mouliner, spr. snoei—),
zijde op den molen tweernen ; moulinage, f. (spr. rnoeiindazj'), de zijdetweerriing
en het daartoe noodige gereedschap.
Moulure, f. fr. (spy. moeiaur'), Arch.,
het lijstwerk, dc lijst; allerlei sieraad aan
gouds m idswerk.
Mourachet , ni. fr. (spr. moerasjé), een
witte bourgogne-wijn, ook bastaard ge-

heeten.
Mouradieten , pl, leden cener muzelmansche geestelijke orde, in 1719 door
Mourad Schamy ingesteld.

Mourqui, z. murki.
Mousquet , z. musket; mousqueton,
z. musketon.
Mousse, m. fr. (spr. moess' ; v. h. sp.
2flOZO jong, jong mensch), de scheepsjongen, zwabber, kajuitwachter.
Mousseline, f. fr. (spr. moesseilen), neteldoek, zoo geheeten naar de turk. stad
Mussel in voorliggend Azië.
mousséren fr. (nz.oucser, spr. moess—;

en dan om de overeenkomst: schuim), schuimen, opbruisen; van
V.

mousse, mos,

daar mousseux (spr. moesse'u), schuimend,
gelijk b. v. de champagne -wijn.
Mousseron, iii. fr. (spr. moess'rdng; van
mousse. nios), Bot., kleine meikaniperiioelje een eetbare paddestoel. ie men
in het voorjaar onder liet mos vindt.
Mousson, f. fr. (spr. moessóny), z. v. a.
monsoon maleisch 21lIsin , waarschijnlijk van het arab. mausim, bepaalde tijd,
jaargetijde), z. passaatwind.
Moustache, f Ir. (spr. moestdsj'; v. L.
gr. mysta.r , bovenlip, snorrebaard), een
knevelbaard, knevel, snorrebaard.
Moutarde, f. fr. (spr. moetdrcl' ; van
mout, most), mostaard of mosterd, met
most- of wijnazijn bereid mostaaidzaad; de
ia moutarde aprés diner (spr. —apré diné),
mosterd na den maaltijd, fr. sprw. voor iets
te laat komende; moutardier ,, m. (spr.
n'oetdrdjé), het mosterdpotje.
Mouvement, n. fr. (spr. moev'mdng;
van mouvoir = lat. snovëre, bewegen), de
beweging, onrust; het voortgaan, de voortçang;de opstand, het oproer.
d

Moyen, n. fr. (spr. moajéng; v. h. lat.
mediänurn, V. medium), middel, weg, ge-

legenheid, hulpmiddel, vermogen, mogeljkheid ; pl. moyens, ook Ibrtuins-omstan
dighedeti , middelen, vermogen.
Moyeu, m. fr. (spr. 2ñoajéu) eene zeer
smakelijke fr. pruimensoort, waarvan men
te Dijon allerlei confituren bereidt.
Moyo. m. sp. (= lat. mod/us, schepel),
eene graan- en vochtmaat in Spanje en
Portugal, = 15 fanegas (z. a.).
Mozámbo, m. naam in Brazilië van dezulken, die uit Europa z n geboren.
Mozarber, m. sp. (mozarabe, van het
ij

arab. snustarab ofnsustarib, d. i. iemand,

(lie naar de Arabieren gelijkt, zonder een
echt Arabier te zijn), christenen in Spanje,
die onder de Mooien woonden of met hen
door het huwelijk verbonden waren.
Mozes, hehr. (Moscitelt , v. mascitalt,
uittrekken, uithalen), rn ansn. : de uit het
water geredde, de naam van den wetgever
en godsdienststichter der Israelieten ; mosaïsch, hem betreffend of van hem af komstig (b. V. mosaïsch geloof enz. ; z. ook onder mosalk); mosaismus, n. de leer van
Mozes, de mosalsche ofjoodsche godsdienst.
Mozzétta, £ it. (v. mozzo, afgehouwen,
geknot), een rok zonder mouwen als kleeding der hooge r. k. geestelijken in Italië.
mucus, m. lat. (gr. my/cos), ook mucãgo
en muciiago, f.nw lat. Med., slijm; een slijmerig geneesmiddel; mucãten, p1., slijm-

zure zouten;

mucilagineus, s lijmig, sij-

merig ; mucilago gummi arabci, gorn
slijm, in 4 deden water opgeloste gom.
Mubad-mubadan, m. de naam van het
godsdiensthoofd der oude Perzen voor dc
hervorming van Zoroaster ; hij werd later

MUD,

iiIU1'EDSCH1M.

veranderd in dien v. destouri-destour.
Mud, n. eene inhoudsmaat in Nederland, —^ last, 10 schepels of 100
koppen ; het oude Amsterdamsche mud
--2T last, verdeeld in 4 schepels, was

nemen, als door een ander getal wordt aan eerste heet multiplicándus,
vermenigvuldigtal , het andere multiplicátor, m. vermenigvuldiger; electro-mag-

=111,2560 ned. kop.

Muderis , m. arab. (mudris en muderris, van darasa, lezen ; eig. een lezende,
studerende ; een leeraar, schoolleeraar,,

professor.
arab. de roeper, nitroeper
der biduren van de minarets der moskeeën in Turkije.
Mufti, m. arab. (deelwoord van fata,
regt spreken) , eig. regispreker, beslisser,
wetverklaarder ; de turksche opperpriester
en t e gelijk opperregter.
Muhamed of 1. Muhamued. m. (arab.
mo hammed, ver!. deelwoord van itamnada,
prijzen : de hooggeprezene, roemwaardige,
de beroemde arabische godsdienststichter
(geboren te Mekka omstreeks 570 jaren na
C h r.) ; muharnedánen. pl., aanhangers van
die godsdienst, Muhameds geloofsgenooten;
Muezzin, m.

muhamedanismus of mohannedísmus , n.

de leer van Muhamed,, het turksch geloof,
z. v. a. islam.
Muharram, z. moharrem.

Muid, n. fr. (spr. maai, =lat. mnodius? ),
een mud, vat, ton, eene oude fr. inhoudsm.
voor drooge waren en vloeistoffen ; het parijsche korenmud bevatte 12 s e t i er s, 24
leines of 2,304 litrons, =18,72 ned.
mudden ; het wijnmud hield 36 s e t i e r s
of 288 pinten, = 2,68 ned. vaten.
Mulagis, in. een uitgelezen ruiter bij
de Turken.
Mulat, m., mulattin, f. (sp. mulato,
mulata, fr. rnuldtre; van liet lat. mnulus,
muildier), een gemengd menschenras, uit
blanke en zwarte menschen geteeld; mulattofina, het kind van Benen mesties en
Gene mulattin, of omgekeerd.
Mulciber, m. lat., een bijnaam v. V ti lcan us (z. a.), ijzerkneeder.
muleta, f. lat. Jur., Gene geldstraf; m.
pwnitentiae, rouwgeld of rouwkoop; muleta
stuprórum , boete op hoererij ;. mulctatium, U. zeker geld, dat als boete geind

wordt.
Mulet, m. een portugeesch schip met
latijnsche of driehoekige zeilen.
Mule-twist; n. eng. (spr. mjoel ; vgl-.
twist), molen- of machinegaren v. boomwol.
Muliebria. pl. lat. (v. mislier, de vrouw),
vrouwelijke zaken; Med., de maandelijksche zuivering.
7nulta , lil. lat. (van multus, a, urn,
veel , velerlei ; multum , n. veel; non

niet velerlei maar
veel , niet van alles wat, maar van één
ding veel, b. v. leeren; multinómisch ,
veeldeelig; multipliceren , vermenigvuldigen ; Arith., een getal zoovele malen
multa sed multum ,

571

geduid; het

netische multiplicator , m. een door
S e h w e i g g e r uitgevonden werktuig ons
de fijnste tv- raden van het galvanismus te
meten; multiplicatie, f. de vernienigvuldiging, vermeerdering ; multiplicatie - cir -

hel, een sterrekunstig werktuig tot hoogtemeting; multiplicatief, nw lat., vermeni^;vuldigend, verveelvoudigend ; vermenigvuldiging bewerkende of uitdrukkende;
multipliciteit, f. de veelvuldigheid, menigvuldigheid, menigte ; multiplum, n.
een veelvoud, een getal, waarin een ander
getal meermalen begrepen is, b. v. 9 is een

nuultiplum van 3.
Multeka, f. turk., een geschreven burgerlijk lijfstraffelijk en godsdienstig wetboek in Turkije.
Mumie, f. perz. (in?tirtiya, v. mu'in of
morn, was ; v. a. verbasterd uit amórnum,
den naam eener indische kruiderij). een gebalsemd en gedroogd lijk bij de oude Egyptenaren ; mineralische mumie, een zeer
kostbare, welriekende en voor wonden zeer
heilzame bergbalsem in Perzië enz., wel
oude Egijptcnaren bij net balsemen-kend
hunner lijken gebruikten ; mumificéren,
nw lat., mumiën vormen, tot mumie maken ; mumificátie, f. de mumie- vorming,
mumie- bereiding.
Mumme, f. hoogd. (spr. roerrel, een
bekend, krachtig, smakelijk Brunswijksch
bier, zoo geheeten. naar zijnen eersten bron
-wer
Christiaan Mumme.
Munaschieten of munasjieten, pl.
naam eener turks. secte, die aan de zielsverhuizing gelooft en daarom zeer verschoonend met de dieren omgaat.
Mundanismus, n. nw lat. (v. rnundánus, wereldlijk , v. mundus, wereld), de
wereldsl;ezindheid, aardsgezindheid.
Munthum , n. mid. lat. (v. h. oudd.
munt, munt!, d. i. hand, dan ook bescherming, beschermer, van daar h. oude v o o rm o n d e r, hoogd. v o r rn u n d, voogd), het
regt der persoonlijke heerschappij over
vrijen, inz. van den echtgenoot over zijne
huisvrouw, van den voogd over den pupil.
Mundum n. lat. (v. mundus, a, urn,
rein, zuiver), h, zuiver afschrift, net schrift,
in tegenst. met concept ; pro mundo,
voor het afschrift; mundéren (lat. ynundáre), zuiveren, reinigen; in 't net afschrijven ; mundihcantia of mundificativa, pl.
nw lat. Med., zuiveringsmiddelen, reinigende geneesmiddelen.
;

mundus vult dee•zpi, ergo decipiátur,
lat. sprw., de wereld wil bedrogen zijn, dat
zij dan bedrogen worde!
Munedschim, pl., naam der Perzische en
turksche astrologen, die, als zoovele orake-
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len in gewigtige omstandigheden geraad-

pleegd worden.
munéren, lat. (nzunére), bevestigen,

met het noodige ter verdediging of voeding
voorzien , toerusten; munimént , n. (lat.
muniméntum), eig. een verdedigingsmid del ; -Jur., een bewijsgrond ; munitie, f. de
krijgsvoorraad, inz. kruid, kogels enz.; munitiewagen , waarop dc voorraad wordt
vervoerd.

Mungo, z. ichneumon.
Municipium, n., pl. municipia of municipiën, lat., eene rom. vrijstad in het
oude Italië, die het rom. burgerrest genoot
en onder cone zelf gekozen overheid stond;
ook de naam van sommige rom. koloniën;
municipaal, stedelijk, stads -, deemeente, de stadsregering betreffende ; als subst.

ren, ontevreden zijn en klagen, mompelen,
knorren.
Murrhíne, f. een zoete, gekruide wijn,
weleer in Frankrijk geliefd.
murrhinische vazen (lat. nasa murrh na, v. murrha, eene bijzondere steensoort),
pl., eene soort van zeer kostbare en schoon
bewerkte pronkvazen bij de Ouden.
Mursault, ni. fr. (spr. muursóo), Mere.,
de tweede qualiteit van witten bourgogne -

wijn.

Musageet, z. muze ; muscadin, z. mus
-kus;mcovad,.z e
Muschik, m., pl. muschiks,

russ. (van

snusch, man ), boeren, lijfeigenen.
musculair, musculeus, z. ond. musket.

Muse, f. gr. (musa). pl. muses, of muze,
muzen, Myth., zanggodinnen, dochters v.

Jupiter en Mnemosyne, de 9 beschermsters der schoone kunsten en wetensehappen, inz. der toon- en dichtkunst,
ook carnaenen, lat. (casnc nae of camenae)
en pieriden (gr. pierídes) geheeten ; nl.
C 11 o, de roem (voor de geschiedenis), C al1 i ó p e, de schoonsprekende (voor h. helden
(voor-dicht),Me1ponédzagre
het treurspel), T h a 1 i a, de vrolijke (voor
het blijspel), Erato, de liefelijke (voor
dans en muzijk, inz. voor liefdezangen),
grootmoedigheid.
Euterpe, de vermakende (voor het fluit
Munimént, munitie, z. ond. munéren.
i c h a r e, de danslievende-spel),Tr
Munster, in. (hoogd. v. h. lat. monasterium, d.i. klooster), eerie stichtskerk, dom- (voor. liet citherspel en den dans), Polyhymnia, de zangrijke (voor gezang en
kerk, hoofdkerk.
Muradin, m. turk., de voorzitter in de welsprekendheid ) en Urania, de h emelsche( voor de sterrekunde); oneig. de schoone
tartaarsche landgeregten.
Mursena of murene, f. (lat. muraena), kunsten en wetenschappen, inz. de dichteen zeer welsmakende zeeaal, inz. bij Sar- kunst ; musageet, m. (gr. snausagéus), eig.
dinië; ook -eerie smakelijke zalmsoort in een muzenaanvocrder, hoofd en aanvoerder der muzen, een bijnaam van Apollo en
Pommeren.
Hercules ; oneig. een muzenvriend , beMurais, z. snorais.
schermer en bevorderaar der kunsten en
Murajóile, f. eene rekenmunt in Modewetenschappen; muséum, n. lat. (gr. muna, omtrent 2 ct.
së on), een muzentempel ofeene aan de muMurcia, Murtia, Murcea, f. rom. Myth.,
de godin der luiheid; v. a. een bijnaam van zen, d.i. aan de geleerdheid, de kunsten en
wetenschappen gewijde plaats, b.v. eerie stuVenus en verward met M yy r t e a.
deerkamer; eene boek -, naturaliën -of kunst Murcus, m. lat., een bloodaard, een die
zich den duim afkapt t om vrij van de verzameling. een kunstkabinet; museographie, f gr., de beschrijving van kunstkabikrijgsdienst te zijn ; vgl. poltron.
netten en hunne zeldzaamheden : musoMuriáten, pl. nw lat. (v. h. lat. muria,
pekel), zoutzure zouten; muriaticum (scil. manie, f. hartstogtelijke kunstliefde, inz.
overdrevene zucht voor muzijk ; muzenacidum), n. lat., het zoutzuur, de chloorwaterstof; muriátisch, zoutzuur , zoutzuur almanak, m. een prachtjaarboekje met
bevattend ; muriatische bronnen , zulke dichterlijke voortbrengselen ; muzenzetel,
m. eene hoogeschool, akadernicstad; mubronnen, waarvan het zoutzuur een hoofd
zenzoon, een student, akadenaieburger.
uitmaakt; muriaciet, m., z.v.a.-bestandl
Musette, f. fr. (spr. niuzétt'), de doeanhydriet.
delzak, zakpijp; een zeker muzijkstuk van
Muriciet, m. nw lat. (v. h. lat. murex,,
zachten slapenden toon, in $ maat.
purperslak), Bene versteende stekelslak.
Museum, z. ond. muse.
Murki, n. (waarsch. duitsch, v. h. klank
Musical muzikaal, z. ond. muzijk.
woord m u r r e n, m u r m e -nab-otsed
Musief-werk, musief-goud enz., z. mo1 en), eerie oude soort van kleine muzijkstukken voor het klavier, met levendige, salk._
Musje, n. oude ned. vochtmaat , inz.
murmelende begeleiding van den bas.
murmuréren, lat. (murmuráre); mor- voor sterke dranken, = 4 m e n g ei (z. a. ).
een stedelijk overheidspersoon, stadsraad,

lid v. h. stedelijk bestuur; municipaalsteden, voorm. duitsche steden, die aan eenen
rijksstand onderworpen waren ; municipaliteit, f. nw lat., de gemeenteraad, de plaatselijke of stadsoverheid ; municipaliséren,
met gemeente -wetten voorzien, als gemeente inrigten.
Munificéntie, f. lat. (muni ficentia) ,
vrijgevigheid , mildheid ; milddadigheid ,

-

;

MUSKAATBLOEM.

I1UZ1JK.

Muskaatbloem, muskaatwijn , enz. ,
z. ond. muskus.
Muskel, fr. muscle, m. (v. lh. lat. mus
d. i. eig. muisje, verklw. v. mus),-culs,
Anat., de spieren, de vleezige deden v. h.
dierlijk ligchaam, die het door hare uitzet
willekeurige-tingezamrkotd
beweging geschikt maken ; musculair -systeem, n. het spierstelsel. spiergebouw, de
zamenhang v. al de spieren eens ligchaams;
musculair -veer, eene veer, die de spieren
der automaten in beweging zet; musculeus
(lat ntusculosus, a, um), gespierd, sterk

Musselin, in. turk., de luitenant van
eenen bassa of Pascha.

.

v. spieren, vleezig; musculieten, pl., eene
soort van versteende schelpen.
Muskét, n. (it. moschetto, fr. mousquet;
mid. lat. muschetta, oud-fr. mouchette,
Bene soort van wer ppijl ; van i oucliet, de

sperwer, of v. mouche, lat. musea, vlieg ?),
het oude soldatengeweer, vuurroer, dat met
eene lont werd afgestoken ; musketier, m.
(fr. mousquetaire), een voetsoldaat, voetknecht, geweerdrager; musketon of fr.
mousqueton , m. (spr. -- tong ; v. h. it.

v. korte geveren van groot kaliber, die verscheidene
kogels te gelijk schoten.

moschettóne), Bene oude soort

Muskito, muskieten , z. mosquito.
Muskus, m. lat . ook moschus en bisam

geheeten, een sterk en aangenaam riekend
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Muta (scil. littéra), f. lat. (v. mutus,
a, um, stom), Gran., een stomme consonant, pl. mutee (g. d. b ; k. t. p); mut -

cismus, n. het bezwaarlijk, gebrekkig, of
ook te veelvuldig uitspreken der b, m en p.
Mutafaracus, pl. turk., officieren van
den Grooten Heer, die hem op de wande bogen en in het leger vergezellen, Bene
soort van aides de camp.

mutéren , lat. (mutare ), veranderen,
wisselen, inz. van het wisselen der jongens
mutabel (lat. mmtutabilis, e), ver -stem;
onbestendig; mutabiliteit, f.-anderlijk,
de veranderlijkheid, onbestendigheid ; mutátie, f. (lat. mutato), de verandering,
pl aatsverwisseling ; mutatis mutándis ,
afek. m. m. of mut. mut., met verandering
van datgene, wat veranderd moet Worden,
of met de noodige veranderingen.
mutiléren , lat. (mutiläre), verminken,
vervalschen ; mutilatie, f. de verminking,
vervalsching.
Mutinerïe, F. fr., muiterij, inz. onder

soldaten.
Mutt, n. eene inhoudsmaat voor drooge
war en in v ele zwits. cantons : het miitt van
Appenzell = 91,3660, v. Aarau =
90,0742 , V. Bern —168,1320 ; v. L ucerne = 139,0134, v. Solothurn =
158,9280, v. St. Gall en v.Zurich 82,1230 ned . koppen; liet miitt van Oos-

dik vocht, dat bij verscheidene dieren, inz.
bij het bisam- of moschusdier, in
eenen buidel aan de aarsstreek gevonden
en zoo tot reukwerk als tot versterking der
zenuwen aangewend wordt; moschus artificiális, nw lat., kunstbalsem, door behan-

tenrijk, eene rekenmaat, doet 30 m e t z e n.
Muttonchops, pl. eng. (spr. muttentsj ops, v. mutton = fr. mouton, schaap,. en

deling van de barnsteenolie met salpeterzuur bereid ; muscadin, m. fr. (spr. muus-

chop, snede, schijf), gerooste lamsribbetjes.
mutueel, z. ond. mutuum.

kadéng), een naar muskus riekend heertje,

een saletjonker, pronkertje, modegek; mus kaatbloem, z. foelie en macis; muskaat-

noot. de vrucht van den muskaatboom
(myristïca moscháta) op de NEoluksche

eilanden. om welker harde kern h. netvormig weefsel, de foelie, zit; uit deze noten
perst men de kostbare muskaatolie; mus kaatwijn of muskadélwijn , een zeer
zoete, kruidige ital. en fransche wijn ; mus kadélpeer, Bene soort van vroegrijpe, smakelijke peren; musquéren, met muskus

welriekend maken; daarmede toebereiden.
Musomanie, z. ond. muse.
Muspel of Muspelbeim, n. oudn . Myth. ,

het zuidelijke, heldere en heete deel der
wereld, liet vuurrijk, in tegenst. met Niflheim.
musqueren, z. ond. muskus.

een gebed, dat de heden
joden doen op den eersten dag-dagsche
van elke maand, op den sabbathdag en op
den eersten dag des jaars.
Mussellim, pl. turk., naam v. de oude
turks. militie, die een corps van 3000 rui ters uitmaakte en vele voorregten genoot.
Mussaf, m.

utulus, m. lat. Arch., de kraagsteen,
deelkop of sparrekop in de dorische bouw'
orde.
Mutuum, H. lat. (v. nsutuus, a, um, geborgd, wederkeerig), Bene leening, eene
geldschuld; mutuum adjutorium, weder
hulp ; mutuus consensus, weder -zijdsche
inwilliging of toestemming ;: mu--zijdsche
tueel, nw lat. (fr. mutuel), weder zijdsch,
wederkeeri , beidcrzijdsch, over en weer.
Muzelman, eerbast. uit moslem (z.a.).

Muzijk, f. gr. (mnusikë, eig. in 't algem.
muzenkunst inz. toon -, dicht- en rede
lat. musica, fr. musique)^ de toon--kunst;
kunst; toonkunde, toonwetenschap; de leer
en kennis van de verhouding en zamen stemming der toonent, het op toon-en gezette

stuk zelf, het gezang, de zamenklank van
stemmen en speeltuigen; muzikaal (it. musicále, fr musical), toonkunstig met de

toonkunst overeen stemmend, daartoe behoorend, geschikt ; toonkundig, ook w elklinkend, welluidend, aangenaam ; muzikánt, een speelman, gemeen muzijkspeler;
muzijkmeester of musicus, m. lat., toonkunstenaar; musicéren, nw lat. (it. musi-

MYASTE ME.

MiIROBALANUS.

care), muzijk maken, kunsttoonen voort•
Myasthenáe, f. gr. (v. mys, muis, m u s k e 1, z. a., en asthenie), zwakte of slapheid der spieren.
Mycetologie, f. gr. (v. mykés, pl. mykétes, paddestoel) , de leer der paddestoelen en zwammen ; mycetophaag, m. een

ver ziende; myópisch, kortzigtig myopie,
f. de kortzigtig heid ; bijziendheid; myósis,
f. Med., de vernaauwing van den oogappel,
met verstijving; van den regenboog ver
-bonde.
f
Myosotis, f. gr. (v. mys, muis, en us,
gen. ótós, oor), Bot., muize noortje, vergeet mij -niet, eene bekende bloem.

paddestoel-eter.
Mycosis, fr. gr. (v. mn ykos, slijm ), Med.,
een sponsachtig vleeschaclitig gezwel ,

gr. (myricis, V. myrioi, tien
duizend), een tienduizendtal ; pl. myriá-
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brengen, spelen.

eene slij mnpolijp .
Myctéres, pl. gr. (v. mydzein, snuiv en),
de neusgaten ; mycterísmus , n. het neus
bespotten, honen ; mycteropho--ophalen,
nie, f. de neusspraak, het spreken door den
neus.
Mydésis , f. gr. (van mydán, vochtig
zijn), Med., de vloeijende verettering der
oogleden door slij in of andere vochten ; mydón, m. weelderig, vuil vleesch in zweren.
Mydriasis, f. gr. (waarsch. v. d mydros,
duister, onzigtbaar). Med., de tegennatuur lijke verwijding van den oogappel; mydriátisch, _die bewerkende, daaraan lijdende ;
mydriaticum, m. een middel, dat de ver
oogappels bevordert.
-wijdnges
Myelitis. f. gr. (v. myelós, merg), Med.,
ruggemerg-ontsteking ; myelóphthisis, f.
Med., de ruggetering.
Myiocephálon, n. gr. (v. my7a, vlieg),
Med. , vliegenkopje, vliegenhoofdje, eene
uitzakking van den regenboog door eene
verzwering van het hoornvlies ; myiodeopsie of myiopïe, f. het muggenzien, het
flikkeren voor de ooien als van zwermen
muggen; myiologie, f. de leer of kennis
der muggen of vliegen , een gedeelte der

entomologie uitmakende.
Myieten of myacieten , pl. gr. (van
mys, muis, spier), Bene soort v. versteende
schelpdieren, z. v. a. musculieten ; myitis,
f. gr., eene ontsteking der spieren.
Mylady, eng. (spr. milédi ; z. lady), de

titel, waarmede men tot en van (le gemalin
eens lords of baronnets spreekt; terwijl men
haren gemaal dien van mylord geeft.
Myodynamométer, m. gr. (van my:,
muis, spier), een spierkrachtmeter ; myodynïe, f. gr., eig. spierpijn, z. v. a. rheu^matismus; myographie 5 f gr., de spierbeschrijving; myologie, f. de leer der spieren ; myologisch, die leer betreffende;

myomant e , f. het waarzeggen door of
uit muizen; myonarcósis, f. de stompheid,
traagheid der spieren; myopálmus, m. de
peestiuppeling of het springen der spieren ;
myopathie, I. het spierlijden, eene spierkwaal; myorrhéxis, f. de scheuring eener
spier ; myotomie, f. de ontleding der spie..

ren.

Myops, m. gr. (v. myein, zich sluiten,
blikkeren, en óps, gezipt; eig. met de ooggin

blikkerend), een kortzigtige, bijziende, niet

Myotomie, z. ond. myodynamometer.

Myriáde, f.

den, oneig. eene ontelbare menigte; myriogramme, z. ond- gramme; myrialitre, z.
litre; myriametre, z. mètre ; myriapo den , z. myriop®den; myriare, z. are;
myriastère, Z. stere.

Myrica, f. lat. of myrike, f. gr., z. v. a.
tarnariscus (z. a.) ; de w asboom of was-

struik in N. Amerika (ook in Duitschland
wordt dit gewas in 't wild gevonden); myricíne, n. een bestanddeel van het was der
bijen.
Myringa , myrinx , F. gr. Anat. , het
trommelvlies in het oor.
Myriomorphoscoop, n. gr. (vgl. mnyriade), een spiegel, die ontelbaar vele beelden vertoont, z. v. a. kaleidoskoop; myrionymisch, duizendnamig, eig. tienduizend namig; myriophyllisch, Bot., duizendhladerig; myriophyllum, n., z. v. a. xnillefolium; myriopédes, pl. N. 11., duizendvoeten; myrioráma, eig. tïeuduizendzigt, een
door Bres te Parijs uitgevonden kuanstwerk om landschappen in onnoemelijke
verscheidenheid zamen te stellen; myriothécisch, Bot ., met duizenden zaaddoosjes.
Myrísma, n. f;r. (v. myrídzein, zalven,
myron, zalf), eene zalf; myrásmus, m. de
insrnering, inzalving, smeerkuur.
Myrzneeia, pl. gr. (v. rrty%rrnëx. mier),
Med., eene soort van wratten in de handpalmen en voetzolen, die als een mierenhoop digt bij elkander staan; myrmecismus, n. en myrmeciasis, f. de kriewelziekte, jeukziekte, waarbij de lijder eerre i;evaarwording heeft alsof er nieren over
zijn ligchaam kropen ; bij sommigen de
schurft.; myrmecophaag, m. miereneter.
Myrmidénen, pl. gr., een volksstam in
Thessalië , onder de heerschappij van
Achilles.
l yrubalanus, f., pl. myrobalanen, gr.
(sink. nyrobaldnos, f:, v. mnyron, zalf, en
bdlanos , eikel) , de zalfnoot, bellennoot
z. a. (lat glans unguentarr'a), gedroogde,
naar pruimen gelijkende vruchten uit 0.
Indië, deels in suiker ingemaakt als confituur, deels als afvoerinfsrniddel (purgeer pruimen) gebruikt; snyr®nna, n., z. v. a.
myrisir!a; myrósis, f., z. v. a. myriemus;
snyropola , m. gr., een handelaar in bal
-sem;yrothca,fnzlds;myrQthecáum, n. een balsem -doosje; oneig. rede
sieraden.
-kunstige
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MYIIRHE.
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Myrrhe, f. (gr. mjrrlia; hebr. mor, arab.
nn.urr, V. h. hcbr. mar, arab, murr, bitter,
Bene bittere, welriekende en geneeskrach tige Bomhars van eenen struik in de Mor

Mythos, rn. gr. (m ythos, oorsp. in 't alg.
woord, rede , vertelling) of mythe, f, een
verdichtsel , eene volksoverlevering, sage,
een opgesierd verhaal van goden en helden
der oudheid; mythisch, verdicht, fabelacltig, de overlevering of sage betreffende.
daarmede overeenkomstig; mytholoog, m.
een kenner of leeraar der sagen, overleveringen, oude goden- en heldengeschiedcnis; mythologie, f. de godenleer, fabelleer,
fabelgeschiedenis, de leer van de godheden
en fabelachtige helden der oudheid; my-

-genlad.
Myrsa, 1. Mirza (z. a.).
Myrsen, naam van het meerschuim

in
Klein -Azië.
Myrt. f. gr. (myrtos, lat. snyrtus, f.), de
myrteboom, een bekend altijd groen gewas,
hij dichters liet zinnebeeld der liefde; myrtus pirnénta, f., lat., de pimentboom; l yrtéa, f. rom. Myth., een toenaam v. Venus,
aan wie de my rt geheiligd was.
Myrtochilides of myrtóchila , pl. gr.

(v. 7nyrton , de kittelaar, en cliezlos, de

lip), dc innendige schaamlippen, die in de
nabijheid van den kittelaar gelegen zijn.
I stax, m. gr. (dorisch in plaats v. mastax, v. rynastádzein, kaauwen), de baard
aan de bovenlip, knevel.
V.

tholagisch, fabelkundig; mythologiséren,
fabelmatig of in den geest der fabelleer behandelen of verklaren; mythopeeie, f. de
fabel- of sagen verdichting, de dichterlijke
behandeling der sagen; mythotheologie,
f. de verbinding of zamensmelting van de
sagenleer met de godsleer.
Mytulieten,

pl.

(v. h.

gr. m,ytllos, lat.

mnytàilus, mytulus, mossel), versteende

mystisch, mystiek. gr. (mystikós, e, ón,

mossels.

myein, zich sluiten , toedoen, inz. de

myxódes, gr. (v. myz•a , slijm), Med.,
slijmachtig; myxorrhaa, f: slijmvloed ;
myxosarcóma, n. een slijmachtig vleeschgewas in den balzak, eeneslijinpolyp.]

oogen en den mond), geheim, geheimzin nig, verborgen, donker, in het duister gehuid; mystiek, f. de geheimleer, leer der
geheimenissen, geheimnisvolle wijsheid, ge
kennis, inz. in godsdienstige zaken,-hein
of het streven naar het geheimvolle, onhekende en duistere, om liet met al de kracht
der phantasie door innerlijke aanschouwing op te vatten en zóó aan 't gemoed
nader te brengen ; mysticismus , n. het
geloof aan geheimenissen of verborgenheden, de neiging tot liet wondergeloof of
de geheime wetenschap ; het geloof aan
de mogelijkheid eener onmiddellijke vereeniging met het goddelijk wezen en het
hartstogtelijk streven naar deze vereeniging; mystagoog, m. een geheimenis-leeraar, inwijder in de geheimenissen of mysteriën ; iron. een uitkramer v. geheimen;
mysterium of mystérie, n. (gr. mystérion),
pl. mysteria of mysterien, geheimenissen,
verborgenheden , geheime eeredienst, bij
de oude Grieken de godsdienstleer, die voor
liet volk geheim gehouden werd en met velerlei gebruiken en plegtigheden gepaard
ging, inz. de e l e u s i n i s c h e (z. a.) m y s t e r i e n te Athenen ; in de middeleeuwen eene soort van geestelijke tooneelspelen ; mysterieus (fr. mystérieux) , geheimvol , geheimzinnig , raadselachtig;
mysteriosophie, f. de geheimnis - wijsheid,
de kennis der verborgenheden; mystif céren, gr.-lat., foppen, beet hebben, ligtgeloovigen bij den neus leiden en belagehelijk
maken; mystifcátie, f. de fopperij, mislei
-dingerltov.
Mystros, m. gr., eene maat van 2 c ochliaria of cyathus.
Mytacismus, n. gr. (v. my, gr. naam
der letter M), liet menigvuldig en verkeerd
gebruik der M.

it 0

N. afkorting van Noord; n. Gram. = neutruin, onzijdig; N., Y. of No. = numero,
z. a.; N. B., z. nota bene; N. C. = nuova of
nostro conto, it., nieuwe of onze rekening, z.
conto; N. L., z. non liquet; N. N.. = nomen
nescio, z. a.; ook = notétur nomen, z. a.;
Not. publ., z. ond. notarius; N. S. = na
nieuwe stijl, ook fr. notre Seigneur,-schrift,
onze Heer (Jezus); N. T., z. novum testamentum; nto., z. netto.
Naam az, Z. namaz.
ï

Nabla, asaula, f, naulaum, n. een snaren speeltuig der oude Hebreeers, Phceniciërs
enz., door Luther een psalterion geheeten.
Nabob, m. (ontstaan uit het arah."plur.
nuwu'db. v. h. sing. ndyib, een plaatsbe-

kleeder , stadhouder , v. naba , iemands
plaats bekleeden), een indisch stadhouder,
bevelvoerder in 0. Indië; een rijk beambte der eng. -oostind. compagnie; oneig. een
zeer rijk man, inz. die in 0. Indië zijn groot
vermogen verworven heeft.
Nacarat, n_ fr. (spr. —rd ; V. h. sp. nacar, paarlemoêr), helderrood, in het oran jegeel vallende.
Nacre, m. fr., paarlemoêr; nacré, paar
als paarlemoêr; nacriet, m.-lemoêrachtig,
een mineraal van levendigen parelglans.
Nadab, m. de opperpriester bij de Per-

ze n . .
Nadir, n. arab. (nazir, tegenover lig gend, v. nazara, aanzien; eig. wat tegenover het zenith ligt), Geogr., het voetpunt,
tegenover het zenith (z. a.).

5 ó6

Nadiri, m. eene rekenmunt in Perzisch -

Gcorgië, omtrent = 1 gl. 25 CL.
Neenie. z. nenie.

naevus, m. lat. Med., Bene moedervlek;
pl. naevi, nmoedervlekken.

Nafri, uaam eener indische trompet.
Nagaret, m. de abyssiniselie keteltrom,
die liet volk bijeen roept oni de verordeningen of bekendmakinr'en der regering,
n a,i; a r genaamd, aan te hooien.
Nagor, m. eene schoone soort v. a ntilopen in Afrika.
Naïb , ni. (arab. ndyib , z. nabob) ,
turk., de plaatsbekleeder , een geestelijk
bijzitter in de geregtshoven ; de sclirijver V. eenen m o 1 l a; ook een dorpsregter.
Naiden, pl. gr. (sing. nafis, z. v. a.
naïas , z. najade), waterslangje , eene
soort van zeer teedere waterwormen.
naïf, fr. (v. h. mid. lat. naivus, ontstaan uit h. lat. nati-vus. a, urn, aangeboren), natuurlijk, ongekunsteld, ongedwongen, ongezocht , onbevangen , open,
openhartig, trouw hartig, onschuldig, een
argeloos; naïveté of naïveteit, f.-voudig,
de natuurlijkheid, natuurlijke openhartig heid , beminnelijke eenvoudigheid, onschuld , trouwhartigheid , ongedwongen
aardigheid enz.
Nail, n. eng. (spr. neef; v. nail, nagel ?)
Bene maat van bijna 6 ned. dm. ; ook een
gewigt voor wol, = 3,1752 ned. ponden.
Naissance, f. fr. (spr. néssd ngs' ), geboorte, afkomst, geslacht, oorsprong.
Naïveteit, z. ond. naïf.
Najáde, f. gr. (1VNaïas, pl . Nazádes, van
náein,

vloeijen) , Myth. , water- of rivier

-nymphe,z.
Nakib, m. de turksche vaandeldrager ;
ook het opperhoofd der emirs.
Namaz , n. perz . (namdz, gebed; vgl.
het sanskrit raamas, nederbuiging, aanbid ding) , liet gebed der Turken, dat zij vijf
daags moeten verrigten, nl. bij zon -mal
middag, tegen den-neopga,d
avond, bij zonnenondergang en des nachts
om 2 ure.
Nan, bij de Laplanders de naam der gewone vliegen, die zij als geesten beschouwen en als a m u l e t bij zich dragen.
Nandiogin, m. eene rekenmunt in Ja
omtrent= 96 ct.
-pan,
Nanking, nankin of nanquin, m. eene

oorspronkelijk chinesche, geelachtige katoenen stof (naar de gelijknamige chin. stad
geheeten); nankinét, m. Bene naarhetnanking gelijkende boomwollen stof.
Nanna, f. noord. Myth., de gemalin van
Balder (z. a,); zij stierfuit smart over zijnen dood.
Nannette of Nannon (spr. —nóng), f.
Antje, de fransche vorm, gelijk Nanny de
eng. en opperduitsche vorm, van den naam

Anna.

NARCOSIS.

NADIR!.

Nanque, f. een goud- en zilvergewigt op

Madagascar, omtrent 6 grein.
Napeeën, pl. fr. (Napáiai, van nápè,
wouddal), dalnymphen, z. nymph.
Napal of napaul , m. N. H. , de bengaalsche fasant met blaanwe hoornen op
den kop.
napelsch-geel , napelsche aarde of
giallolino, it. (spr. dzjall—; vgl. giallo);

Gene vuurbestendige, zeer duurzame goud
(naar de stad Napels,-kleurigvwstof
waar zij in de gedaante eener aardachtige
korst wordt aangetroffen); zij wordt bij het
olie-, maar veel meer nog bij het emailschilderen gebruikt; napelsche ziekte (fr.
mal de Naples), de venerische ziekte.
Naphtha., f. gr., bergbalsem, vloeibare
witte aardolie, die brandbaar is en eenen
sterken reuk van zich geeft; zij komt voor
in de klei en het zand van de jongere bergen en op het water van sommige bronnen,
inz. in Perzië bij de Kaspische zee, naphthabronnen geheeten; men verwart de naphtha soms met de berg- of steenolie , die
dikvloeijender is en Bene bruingele of bruin e kleur heeft.
Napoleon , gr. (v. nape, wouddal, en
león, leeuw), mansn.: de dalleeuw; napo
-leomani^f.dhrtsgljkevin
van Napoleon; napoleond'or of enkel napoléon, m. eig. gouden napoleon, eene f.
goudmunt —
= 20 francs of 9 gl. 60 ets. waarde; napoleonist, m. een aanhanger van Napoleon; napoleomanie, f. de hartstogtelijke vertering van Napoleon.
Narangistan, m. perz.

(v. netrang =

sp.

71aranja, V. h. nijd. lat aurantium, oranje .

al)`pel, en stuit, oord, plaats), eene perzische oranjerie.
Narce, f. gr. (ndrkë), Med., de verdooving, verstijving; de kramp -, sidder- of
trilrog.
Narcissus. Narcis, m. gr. (nárkissos, v.
narkán, verstijven, bedwelmd worden, we-

gens den bedwelmenden geur der bloem;
vgl. narcosis), Myth., een schoone jonge
toen hij voor het eerst zijne eigen-ling,de
beeldtenis- in het water zag, zoodanig op
zich - zelven verliefde, dat hij door die haf tstogt als verteerde en door de goden inde
naar hem benoemde bloem, de narcis,
veranderd werd; van daar ook een met zich zelven ingenomen, op zich - zelven verliefd
jong mensch ; narcissíno , m. it. (spr.
—tsjiess no ) , de karakterrol van den
onnoozelen bloed in de ital. pantomimen.
Narcosis ,

f. gr. (v. narkán, verlammen,
verdooven ; vgl. naree), Ned. , de verdooving, ongevoeligheid; narcotïcum, n. of
narcotisch middel, een slaapverwekkend,
bedwelmend middel ; narcotine , f, ook
opián , eene uit het opium te verkrijgen
stof;narcótisch, v erdoovend, bedwelmend ,
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slaapwekkend , krampstillend ; narcotisII. de toestand der verdooving.
Narrãta pl. lat. (v. narrãre, verhalen),
vertellingen, verhalen, de aangevoerde nadere omstandigheden van een voorval.

ii:, e, de geboorte betreffende), geboorte
dagen, geboortefeesten , verjaardagen; in
de r. k. kerk de sterfdagen der heiligen
en martelaars ; Nataba , vrOuwenn. : de
levenshlijde.

Narthëx, in. gr. of narthecïuin , n.

Natchitoches , m. (spr. natsjitdts es),
eene fijne soort van snuiftabak van de
stad Natchitoches in den staat Louj-

mus,

lat., eene zalf- of balsemdoos.
Narwal, to. (zieedscli nar/ivall, eng.
narw/iale, fr. narval; v. nar, neus, en
wall, \valviseh), de zee-eenhoorn (mono
(ion monocIros), een naar den walvisch
gelijkend dier in den noord. atlantischen
oceaan , met lange tanden in de bovenkaak, waarvan hij echter doorgaans cenen
afbreekt, en dus slechts éénen over houdt.
nasaal, IIW lat. (v. li. lat. nasus neus),
tot den neus behoorend, bv. nasaalkiank,
nasaal -letter, een neusklank, eene neusletter, een loon, die door den neus wordt
voortgel)ragt enz. ; nasa1a , pl. Med.,
snuif- ot niesrniclde!en; nasaal of nasard,
a. fr. (spr. nasOar), een orgelregister, dg
eene soort van neusgeluid geeft, ook nasat
en nasat fl uit geheeten ; nasârde, f. een
knip voor den neus; nasardéren, een'
knip voor den neus geven , bonen, bespotten.
Nasaras, pl., verhoekige kleine turksche zilvermunten.
Nascãle, n. uw lat., Cisir., een penseel,
een wiekje tot wondheelers -gebruik.
Nascio of Natio (v. h. lat. nasci, gehoren), bij de liomeinen eene godin, die de
harende vrouwen bijstond en haar beschermde; nascitürus, m. barb. lat., een
kind in het moederlijf.
Nasir, m. arab. (ndzir, deciw. v. nazara , aanzien, aanschouwen , voor iets
zorgen) , een turksch ambtenaar , opzie
ner (inspecteur); ook een geregtspersoon.
-

Nasiraërs, Z. nazirnërs.
Nasitérna, F. lat., eig.

drieneus, eene
oud rota. ofcampanische vaas met 3 tuiten
of hekken.
Naso, m. lat., een grootneus; ook een
oud. rom. bijnaam.
Nassib, turk., het noodlot, dat in het
bock des hemels staat opgetcekend.
Nastrond ofNastrand , n. noord. Myth.,

de onherroepelijke isei der Scandinaviërs,
te onderscheiden v. h. Nifiheim (z. a.).
NasturtIum, n. lat., indische of spaansche kers.
Nasiltus, M. lat. (v. nasus, neus), een
grootneus; neuswijze.
nata, natta of nasta, f. (v. li. gr. nastOs, ë, On, volgestopt, digt, stevi g ?), Med.,

eene spekbuil. een groot vleeschachtig uitwas, inz. aan den nek en den iug.
Nataga, m. een god der Tartaren, dien
zij voor den beer en schepper van de aarde
en alle schepselen houden.

natãles, lat. (scil dies), ook natalica,
nataliciën, Pl. (v. natus, geboorte, natã-

I
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siana in N. Amerika.
Nathan. hebr. (v. nat/ian , geven),
mansis.: de gever of de van God gege.
vene ; Nathanie l , (v. el, God) , mansn.:
Godsgave.
Natie , f. (v. L. lat. natlo , d. 1. eig.
de geboorte . v. nasci, geboren worden
dan het geslaclst enz., een volk, volksstam;
meer bepaald dudt natie eene overeenkomst van oorsprong, de inboorlingen (naturels) van een land aan, terwijl volk
enkel de betrekking van zamenlevíng ondei dezelfde wetten, al de inwoners van
een laud beteekent ; nationaal, nw lat.,
wat tot eene natie behoort, haar eigen is,
volksmatig; b. v. nationaal-karakter, de
volksaard , volksdenkwijze , de aan eene
natie eigene wijze van denken, z , ook nationaliteit nalionaal convent, n. de vergadering der volksvertegen woordigers in
Frankrijk op den 31 sept. 1792 , welke
Frankrijk voor eene republiek verklaarde;
nationale dragt, de volks of landskleedij;
nationaal-feest, een volks- uI landsfeest;
natonaalgeld , landsgeld , bet bij een
volk of in een land algemeengangbaregeld;
nationale-industrie , de volks- of landskunstvlijt; nationale litteratuur, f. de gezamentlijke letterkundige voortbrengselemt
van eene natie welke, uit dcii volksgeest
voortgevloeid, dien in Zijne eigenaardigheid
voorstellen ; nationale ceconomie , f. dc
lands- of staatshuishoudkunde; nationaal-

representant, ns. een volksvertegenwoordiger; nationaal-schulden, landsschulden;
nationaal -theater , n. het vaderlandsch
tooneel, landstooneel; nationale troepen,
de krjgsmnanschap van 'slands kinderen,
inheemsche troepen ; nationale vergadering, lands- of volks vergadering; nationaliséren (Ir. national'iser) of naturaliseren,

tot burger maken, in eene natie als lid, als
burger opnemen, liet burgerregt, in boor-

lingsreigeven of verkrijgen; ook tot een
voorwerp der gansche natie of nationaal
makeii ; nationaliséring of nationalisãtie,

f. het Isurgerworden, de opneming onder de
la ndskinderen , de verkrji ng van h et burgerregt ; nationaliteit , F. de volkseigenaardigheid, Ii. volkskarakter ; nationicida,
m. lat., de volksmoorder ; nationicithum,

n. nw lat., de volksrnoord.
natief, lat. (natvus, a, urn), aangeho
-ren,atulijk;gbo fmstna-

tiviteit, f. de geboorte. gehoortestond; Iset
geboortefortuin, geboortelot of de stand der
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sterren op het tijdstip van iemands gehoorte; van daar iemands nativiteit opmaken,
zijn lot uit den sterreStan d bij zijne geboorte voorspellen: zijn Ii 0 ro s k o op (z. a.)
trekken.
Natolië, n. (uw n r. Anadali, uit het
gr. anatök, cie opgang, het oosten), Klein-

mineraahijk ; ook eene der heide hoofdakleelingen : het bewerktuigde (organische)
en onhewerktuigde (onorganische natuurrijk ; natuursysteem, 1). het stelsel, leergebouw der natuurwetenscliap ; natiir
wet, de wet, volgens welke de natuur

Azië; vgl. Levant.
Natron of natrum,

e, natuurlijk), natuurlijke dingen, natuurlijkheden ; naturalïa non sunt tnrpYa,
sprw., natuurlijke dingen zijn niet schan.
delijk ; in paris natui-alibus , in den natuurlijken toestand , zonder hekleeding. naakt,
moedernaakt; naturaIën of natuur -producten ; pl. . uatuurvcortbrengselen , de
nog niet door kunst veranderde ligehamen
der natuur ; inz. heeten naturaliën de
meer zeldzame en wel bewaarde voortbrengselen der natuur, die voorhanden zijn in
naturalin-cabinetten, d. i. in verzame
liiigen van natuurvoortbrengselen, inz. van
de meer zeldzaam voorkomende of uitstekende in hare soort ; naturaliséren, n w
lat. (fr. naturaliser), z. v. a. nationa
liséren (z. a.); van l)lanten: aan eene
haar vreemde luclitstreek gewennen ; van
woorden : in eene hun vreemde taal inlijven, opnemen enz ; natura1istie, z.
nationaliséring ; naturahsmus, ii. de stu
die der zinnclijke natuur ; inz. het nat uurgeloof, de natuurlijke godsdienst of de
stelling, dat God zich aan de inenschen
niet anders dan middelhjk of natuurlijk,
niet door onmiddellijke verkondiging van
zijnen wil heeft geopenbaard, in tegenst.
met supernaturalisinus; ook de uitoefening eener kunst of wetenschap volgens natuurlijken aanleif, zonder school
of kennis der regelen ; naturalist, m. een
heljder van de natuurlijke godsdienst, een
verwerper der openbaring, natuurbelijder;
o&k een natuurrnensch, ongeleerd kunstenaar, die zijne bekwaamheid niet aan onderwijs of uit regelen ontleend, maar die
door zich-zelven, door oefening van zijn'
nat.uurlijken aanleg verkregen heeft; iemand , dien het aan kunstmatigheid b. v.
in dansen, paardrijden, schermen enz.
ontbreekt ; naturel, fr., natuurlijk , wat
tot de natuur behoort daarmede overeen
komt, daaraan eigen is enz. ; ongedwongen, ongekunsteld , naïf; ook duidelijk,
van zelf blijkend, zonneklaar ; niet wille-
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(fr. en eng. natron V. h. lat. nitrum , gr. nitron), ook
mineraal -alkali, een vuurbestendig mineralsch loogzout (a nderhalf koolzure soda),
dat 01) den bodem v. vele meiren in Egyp
te, Azië, Hongarije, Z. Amerika enz., wanja<neer hunne wateren in het
tijde uitdroogcn, wordt ingezameld; de Onden, die geene andere koolzure soda kenden'. gebruikten het tot het maken van
glas en loog ook hij het balsenien der
lijken ; natrum, natronum of odum,
a. de metallische basis der soda, in 1807
doorSir Humphry Davy ontdekt; nafl.

;

-

trolith, rn sodasteen, asc.hzoutsteen, eene
aan den z e 0 1 i t h verwante steensoort.
natta , z. nata.
Natuur, f. (v. h. lat. natira, v. nose1,
geboren worden, ontstaan), de oorspronkelijke gesteldheid en inrigting, aard of aangeborenheid, het wezen van een ding ; het
geheel der eigenschappen van alle geschapene wezens, ook dat van de geschapene wezens-zelven, de wereld, zigtbare
schepping; oneig. de voortbrengende oorzaak der dingen of de scheppende kracht,
de schepper-zelf, bv. de ii at u brengt
voort enz.; in natüra, in natuur, in den
natuurlijken toestand; oorspronkelijk, in
den oorspronkelijken, eersten, wezentlijken staat; bloot, naakt ook van gelijke
gesteldheid, dezelfde soort en deugdelijkheid; in reruns naWra, in de natuur of
in het wezen der dingen, in dc gansche
wereld; natura-rekening, Mere., de rekefling van kleinbandelaars over waren, die
zij van elkander leeneii en later door geweder vergoeden; natuurdrift,
lijksooitige
Z.
;

instinct; natuurhistorie, natuurlijke

geschiedenis, eig. (Ie leer of kennis van
de veranderingen, die de gedaante onzes
aardbols en de daarop levende schepselen
hebben ondergaan ; gewoonlijk echter: de
kennis of de beschrijving ian de voortbrengselen der natuur of natuurligcha
men, dieren, planten en delfstoffen, volgens hunne tegenwoordige gesteldheid,
hunne kenteekenen en eigenschappen,
enz., hetwelk men riaauwkeuriger met het
woord natuurbeschrijving zou aanduiden; natuurkunde,natuurIeer, z. phy sica; natuurphilosophie, f de wetenschap
der natuurwetten; natuurproducten, pI., z.
naturaliën; natuurrijk, gew. cene der 3

hoofdafdeelingen van de voortbrengselen
der natuur: het dierenrijk, plantenrijk en

werkzaam is; naturalzt. pl. (v. naturãlis,

keurig ; natuurlijke kinderen, kinderen,
die buiten het huwelijk zijn geteeld ; naturel , n. fr., de natuui-neigi»g, natuuraanleg, de aangeboren aard, neiging, vatbaarheid , gemoedssteniming, de natuur-

gave; naturiteit, f. nw lat.,

het

ontstaan

in de natuur ; natursmus, n., het geloof
aan de zelfvoortbrenging der natuur.
Nauárch , m.

gr.

(v. naus,

schip), de

scheepshevelhebber, scheepskapitcin ; nauarchie , f. het scheepsbevel ; het scheepsbestuur, sturen;naumachiTe, f. een scheeps-
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of zeeslag, zeegevecht ; inz. een spiegelgevecht te water, een zee- of vaterkamp
-spel
, hij de Grieken en Romeinen;
machiarën, de strijders in die oude kampspelen, gew. ter dood veroordeelde misdadigers.
Nauruz, m. perz. (v. nau of ni nieuw,
en ruiz. dag), de nieuwejaarsdag der Perzen. hij de dag- en nachtevening der lente.
Nauscoop, n. gr. (v. naus, schip), een
scheepsverrekijker, een werktuig ter ontdekking v. ver verwijderde schepen;
scople, f. de scheepswaarzeggerij; ook de
kunst om ver verwijderde schepen te ontdekken; nautiek , nautica , f. lat. (gr
nautike, van naütes , de schipper) , liet
scheepswezen ; de scheepvaartkunst, of
seheepkunde ; nauticus , fl1. ccii seheepvaartkundge, zeeman ; nautilus, in. (gr.
nautulos) A. F!., de scheepssloep (nautiluspoinpilius), een s e p i a-vorrnig schelpdier geslacht, door welks in kamers verdeelde schelp eene dunne buis loopt, waarschijnlijk dienende tot verbinding van lijf
en schelp; nautilieten, pl., versteende
nautilus -schelpdieren ; nautisch (gr. nautikós, ë , on), sclieepvaartkuudig, tot de
zeevaart of het zeewezen behoorende,
daartoe betrekkelijk.
de zeeziekte; walging,
nausda, i: lat.,
misselijkheid, braaklust, het braken; ad
nauseam usque , tot walgens, Lot zat wordens toe; nauseius (lat. nauseösus, a, urn),
'walgelijk.
Nautiek, nautilus, enz., z. o. nauscoop.

navránt, fr. (v. navrer, wonden, kwetsen), hartverscheurend, grievend, zieldoor
-borend.
Nazar ofnazer, m. (vgl. nasir), eig de
ziener; cle grootmeester of opper intendant
van den koning van Perzid, de opziener der
koninklijke dorneinen, stoeterijen
Nazarëner, in. ( v. N a z a r e t h, de woonplaats der ouders v. Jezus, thans N a z r a),
christen, belijder v. Ii. chr. geloof. voorm.
benarniiig der christenen van den kant hunncr bestrijders ; inz. cciie chi. secte in Paliestina in de 2de eeuw, welke meende de
joodsche godsdienstplegtigheden met de
voorschriften van Jezus te moeten veree
nigen.
Nazeri, eene kleine rekenmunt in Snrate. = :-a ropi].
Naziraeërs , Nazaraërs, pl., eene secte
onder de joden, die zich levenslang of tijclelijk aan de dienst van God wjclde, en de
gelofte deed van geeii' wijn tediinken, het
haar te laten groeijen, geene dooden aan te
raken en dgl.
Neânder, ill. gr. (van nos, nieuw, en
anëi-, gail; andrJs, man), mansn. : Nieuw-

.

-

navaal, lat. (navãlis,e, v. navis, schip),

de scheepvaart of het zeewezen betreffende,
daartoe behoorende ; navaa1- as y lum, n.
te Londen een gesticht ter opleiding van
weezen van verdienstelijke zee -officieren;
navale oorlog, zeeoorlog ; navárch , m.
vlootvoogd ; scheepskapitein , schipper,
stuurman ; navigãbel (lat. navigabilis, e,
V. navigãre, varen) , bevaarbaar, zeilhaar;
navigatie, f. (lat. navigatzo), de scheepvaart ; ook de stuurmanskunst; navigatieacte, eene scheepvaart- en zeehandels
wet in Engeland, door Cromwell in 1651
uitgevaardigd, door welke werd vastgesteld:
1) dat een vreemd schip geene andere goc
deren naar eng havens rnogt voeren, clan
die bestonden uit de voortbren g selen des
lands, van waar ii. schip kwam; 2) dat zulkeen schip in de eng. havens gebouwd moest
zijn, en de manschap voor twee derden,
benevens den kapitein, uit geborene of genaturaliseerde Britten moest bestaan; 3) dat
geen vreemd schip uit Engeland met nieuwe
vracht filOgt terug keeren, maar dat ieder
eng. schip op zijne terugreize eene dubbele
lading mogt voeren; navigatie -school,
eene school voor de zeevaarikunde , zeeschool ; navigator, m. een zeeman, schipper, varensgezel.
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iiian.
Neanienma, ii. gr., de jeugdige, onbe-

zonnen, moedwillige handeling ; log., de
gezwollen inleidi ng eener redevoering.
Nebris, 1'., pl. nebriden, gr. (nebrts, Pl.
nebrIdes, van nebrós, reebok), fiertevellen

als kleeding van Bacchus en de bacchanten ; ook lieeten nebriden de geneeskunstoefenende A s c 1 e p i a d e n of priesters v.
,Es c u I a ap, op Ii. eiland Cos (naar eenen
hunner voorstanders Nebris); nebriet,
m. een aan Bacchus geheiligd, onbekend
edelgesteente.
nebula, f. lat., nevel; nebula coi-nae,

f. Med., eene vlek op het hoornvlies, z.v.a.
nephelium ; nebuli st, m. nw lat. een wolkensch ilder, lticlitschilder ; ook een teekenaar, die slechts vlugtig ontwerpt en in
zwakke omtrekken uitvoert ; nebuilstisch,
nevelig, woikig bv. nebulIstisch teekenen , zoodat enkel zwakke onitrekkea
te voorschijn treden ; in 't alg. nevelachtig, Ond1Uidljk , onbepaald ; nebuleus,
lat. (nebulösus, a, urn), nevelig, mistig,

dampig bewolkt, donker; verdrietig, gemelijk ; nebulositeit, f. oniwolkthetd, om
nevelimig; droevig, treurig, somber voork omen.
nebulo, in. lat., een deugniet, scliurk,

schelm helt. guit, boef, schoft.
Necanee, rn eng. (spr. niekennie), Il Ierc.,
oostind. hlaauw- en witgestreept katoen.
necessaire, n. Ir. (spr. nesesser', V. h.
lat. adj. necessaiius, a, u m ), het noodwen
dige, iloodige, noodzakelijke, de nooddruft,
inz. een kistje (etni), dt onilerscheickne

op reis dicristige voorwerpen, inz. voom' het
dames-toilet bevat, een reiskistje, reistisch.

1ECESSITE1T.
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Necessteit , f. lat. (necesstas v. ne
, noodwendig), de noodwendigheid;-ces
in casurn necessitãtis, in geval v. nood,

lijk) , doodenoffers, ijkfeesten ; necys1a,
f. een doodenfeest, doodenoffer.

hij voorkomende noodzakelijkheid; necessitas absolüta, eeoc onbepaalde, onvoorwaardelijke, volstrekte, onvermijdelijke
noodzakelijkheid; it. gravis et urgens,
dringende noodwendigheid ; necessitas non

huwelijk gebragte van de bruid bij de
Israelieten.
Nef, rn Fr., het eerste en grootste' gedeelte eener kerk, dat zich bij het binnentreden door de hoofddeur aan het oog vertoont, liet schip eener kruiskerk; hij dichters een schip.
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Itabet legern, nood breekt wet; necessiv lat. (Ir. ne'cessiter), noodzaken,
m

téren,

Nedunja (rabhin. nechnijd/t), het ten

Nefándum, n. (v. h. lat. adj. nefandus, a, urn), iets allcrschandeljkst, afgrj-

in de noodzakelijkheid brengen, dwingen.
Nechiloth ofnegiloth, hebr., algemeene
benaming der blaasinstrumenten bij de

seljks, waarvan men zelfs niet mag, wil of

Hebraërs , gelijk neginoth of neghinoth

kan spreken.

die van hunne snaarspeeltuigen was.

nefas, n. lat.. het onregt, misdrijf; ook
iets onmogeljks ; pet nefac, met onregt,
wederregtelijk ; per fez et 'nejas , z.fas;
nefarYe, Jur., snood, schandelijk; nefa
s'iae nuptiae, huwelijk binnen hij de
wet verboden graden van bloedverwantschap ; nefasti dies, pl., bij de lom. dagen, waarop geen regtspleging geschiedde,
vacantie -dagen hij de geregtshoven.
negando, negatie, negatief, enz., z. oud.
negeren.
Neger, m. (Fr. négre, sp. en it. negro,
v. h. lat. niger, zwart), een zwarte (niet te
verwarren met een' moor), iemand, behoo
rende tot een menschenras , dat op de
noordwestkust en in de binnenlanden v.
Afrika te huis behoort, met zwart gekroesd, fijn wollig haar, smal hoofd, vooruitstekende kaak- en jukbeenderen, ingetrokken kin, dikke en inwaarts gebogene lippen, broeden en platten neus,
regelmatige tanden enz. ; men wil, dat
zij niet kunnen niezen; negrophaag,
m. eig. neger-eter, een voorstander of
verdediger V. d. negerslavenhandel; ne
gropbflus, in. halfgr., een vriend der zwar
ten, negervriend, die de vrijheid der negerslaven wenscht.
negeren, lat. (negã e), ontkennen, loochenen, opheffen, niet inwilligen, afslaan,
weigeren; negdndo, loochenend, ontkennend, met of door ontkenning; negãtur,
het worde ontkend , geloochend, ook afgeslagen ; negãtie, f (lat. negatzo), de
ontkenning, loochening; negatief, ontkennend, cene ontkenning inhoudende,
het tegengestelde v. positief; negatieve electriciteit, f, z. electriciteit; negatieve grootheden, Algeb., ontkennende, in omgekeerden zin genomene grootheden, aangeduid door h. minusteeken (—);
negative, f. Ir., de ontkennende stelling,
ontkenning, een weigerend antwoord.
Negi-kanusi, z. sintoïsten.
Neginoth of neghinoth, z. nechiloth
neg1igiren, lat. (negligre), cii Ir. (spr.
neg/ilizjéren) , veronachtzamen, verwaarloozen, verzuimen, niet achten of tellen,
laten varen, in 't vergeetboek stellen; iiegléctie , f. versmading, verwaarloozing ,

nee plus ultra, lat., z. v. a. non plus

ultra (z. a.).
Necragoog, fl) gr. (van nekrós, liet lijk),
de doodenvoerder (Charon, z. a.); necrocaustic,J. de doodenverbranding ; necrocósmus, II). CCfl doodenversierder, opschikker van lijken; necrodu li e, f. de dooden
vereering ; necrograaph , m. een geschiedschrijver van dooden; necrographie,
f. de geschiedenis der dooden ; necrolatrïe, f. afgodische doodenvercering . doü
dendienst ; necroloog, m. een doodenbe schrijver; het doodhoek , de doodenlijst;
het doodsberigt , de levensbeschrijving
eens pas gestorvenen ; ook eene verzameling van zulke levensbeschrijvingen ; ne
crologie , f. de cloodengeschiedenis, geschiedenis van overledenen ; necrológiseh,
doodenheschrijvend, berigten van dooden
betreffende; necromantie, f. het ondervragen der dooden om de toekomst te weten . geesten bezwering, geestenhanning,
zwartekunst; necrománt, m. een ondervrager der dooden, doodenwaarzegger,
geestenbanner, zwartekunstenaar ; necrophâgen, pl., doodeneters. volken, die de
lijken eten ; necrophobie, f. doodenvrees,
vrees voor lijken; necroplis, f eeoc doo
denstad , begraafplaats: necroscopie , 1.
dooden- of lijkenschouw, onderzoek van
een lijk; ook z. v. a. necromante ,
crosylie , f. plundering of berooving der
dooden ; necrotomie, f. de ljkontiediiig,
lijkopening.
Necrôsis, f. gr. (v. nekri2n , dooden, doen
afsterven), Med., versterving van beende
ren; necrôtisch , door beenversterving
-

s

-

aangedaan.
Nectar, 111. gr. (néktar, n), godendrank,
goden\vijn, de overheerlijke drank der goden naar de oud-gr. mythologie, welke
dengenc, die hem dronk, de onsterfelijkheid gaf; ook een gr. aangename wijn op
het eiland S c i 0 uit haifgedroogde druiven ; nectaruni, n., pl. nectarën, de honigbak der bloemen; nectarinen , pl.,
naam, dien men aan verscheidene soorten
van uitmuntende perziken geeft.
Necyn , pl. gr. (nekyia, f. v. wthys

-

)-

.,%.IEM I NEI
verzuim, van daar in het hoogd. neglectenge1den , verzuirngelden , boeten wegens afwezigheid; negligé , n. fr. (spr.
neghlizjé), buis- ofnachtkleeding nachtgewaad, ochtendkleed, kamerkleed:, neg ligence, (spr. neg/tlizjdngs') , nalatigheld, onachtzaarnheid. zorgeIoosheid 'erzuirn, verwaarloozj ng, slordighcid ; negligent (spr. neg/tlizjdng) nalatig, onaclitzaam, verzuiniend, zuimachtig, zorgeloos,
slordig; negligénte , it. (spr. negli li
dzjnte), Muz., onachtzaam, onverschillig,
zonder nadruk.
Negötie, f. lat. (negotum, pl. negotIa), fl. negoce, ni. (spr. negltoss'), werk,
bedrjf, handel, koopmanschap, handels
verkeer, inz. handel in het groot (nl. van
particulieren : van eenen staat zegt men
C 0 m m e r c i e ; negotiörum gestio, f. lat.,
de zaakvoering zonder last ofvolmagt (ondersch. v. mandatum); negotiöi-urn ges t r, een vrijwillige zaakwaarnemer; negotieren (lat. negotiãri) ofnegociéren (fr.
negocier) , onderhandelen, verhandelen,
handel drijven of zaken doen , met wissels,
actiën enz. handelen; ook bezorgen, daarstellen, b. v. cciie somme gelds; tot stand
brengen , bewerken, b. v. een huwelijk;
negociâbel (fr. negociable) , verhandelbaar, omzetbaar, v. wissels staatspapieren
enz. ; negotiânt, lat. (negotians) of nego
ciant, fr. (spr. neghosjáng), m, een koopman, handelaar, handeldrijver in 'tgroot;
negotiantIsmus, m. nw lat., de handelsgeest; negotiator, m. lat., een grootbande
nego--lar,inz.gedh (bakr);
ciateur, in. fr., een onderhandelaar, bemiddelaar, bewerker, inz. in staatsaange
legenheden; negociatrice F. eene onderhandelaarster, bemiddelaarster; negotiatie, lat. (negotiatio) of fr. negociatie I'.
ij de handel; de onderhan
h
et handelsbedrf,
deling. h.bemiddelaarswerk, inz. in staatszaken; de verhandeling, verkoop van eenen
nog niet vervallen wissel, ook negotiéring.
-

-

o

Negres-cartes, pl. fr. (spr. néghr' kdrt'),

ruwe smaragden van de eerste kleur.
Negrillo, in. (v. ii. SI). negrillo, zwart-

achtig), in Italië de naam van den holl.
snuiftabak; ook een zwart naar ijzerscliuim
gelijkend erts in de ziijnen van Chili;
grubs, pl. de zwarten, de bewoners der
binnenlanden van Borneo , een tak der
P a p u a s.
,

Negrophilus, z. ond. neger.
Negus, m. 1) de gekroonde

, titel des
keizers in Ahyssinië; 2) eng. (spr. nIghus),
een drank uit wijn, water, suiker, citroen
CII muskaatnoot, warme kruiderwijn (naar
zijnenuitinder, den eng. overste Ncgus),
Neha, f. celtisch., eene nymph hij de
oude Duitschers;nehen. pl., waternymphen.
Neha1enna, f., (waarsch. v. h. celtisch
neha , nymph , en h a 11 e , tempel), van
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ouds de godin derzeevarenden; ook bekend
als de godin v. de vruchtbaarheid en den
handel bij de oude Bataviereu en Ger
manen.
Nehel, En. eene maat bij de IIebraers,
90 ned. kannen.
Nehemia of Nehemlas , hebr. (v. nachant , medelijden hebben , troosten)
mansn: dien Jehovah troost, d. i. dien Hij
helpt.
Nei, n. perz., in 't alg. riet, buis; eene
rictfluit bij de Turken.
Neinbruch, in. hoogd. (spr. —broech;
afkapping van hinein-bruch, inbreuk), bij
bergwerkers het uithouwen v. d. eersten
steen bij het ontginnen eener mijn.
Neira, neara, f. gr. (nelaira, scil. gaste r ), de onderbuik, inz. van dieren.
Neith ofNeftha, f eene egvptische godheid, welke den goddelijken geest als regelaar van het heelal schijnt betcekend te
hebben, en die door de Grieken met hunne
At ii e n e werd vergeleken.
Nekir en Munkir, de namen der beide
engelen, die, naarhetrnuzelmansch geloof
de dooden in hun graf ondervragen.
Ne!, Nell ofNelly, eng. vrouwenn., afkomstig van Helena en Eleonora;
nel, nederd., troefnegen in het jasspel.
nel tempo , it. Muz. , in de tijdmaat,
toonmaat.
nemeïsche leeuw [de] , gr. Myth., een
schrikbarende, schotvrije leeuw in de omstreken van ]Nemëa in Argolis , die door
Hercules werd overwonnen ; nemeische
(niet nemaische) spelen (gr. Némea,
n. pl.), kampspelen der oude Grieken , die
ter eere van Zeus om de drie jaren te
Nemëa gevierd werden; nemeonicen9 Pl.,
de overwinnaars in die spelen.
Nemèsis, f. gr. eig., de billijke verontwaardiging over iets onregtvaardigs of ongepasts, ergernis , dan vergelding, wraak
der goden; Myth., de wraakgodin, de godin
der vergelding , de regtvaardige vergeld
ster van het goede zoowel als van bet kwadc , inz. van de ongeregtigheden en Fewelddadi gl ieden, die uitrnisbruik v. magt,
trotschheid en overrnoed zijn gepleegd;
mesia, f. een doodenfeest in het oude Griekenland ter eere van 1emcsis , als beschermster van den aan de dooden verschuldigden eerbied ; Nemesus , gr. mansn.:
de wreker.
nemnie contradice'nte , lat. , niemand
tegensprekend , met algemeene toestemruing (een term in liet eng. parlement);
neminens bede, beleedig niemand; nerno
ante inortein beams , lat. sprw., nieniand
is gelukkig vóór zijnen dood; nemo mortahum omnibus lions sapit, geen sterveling
is te aller ure wijs ; neino juclex (testis)
idonus inpropra causa ; niemand kan
in Zijne eigene zaak regter (getuige) zijn.
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Neznoblásten, p1. gr. (v. nërna, draad,
weefsel, en blastë, kiem, spruit), draadkiemen, die plantenkienien, waarbij de zaadlobben uit de aarde komen, maar zich weldra in draadvormige licharnen verdeelen,
gelijk bij de mossen en varenkruiden.
Nemo li th, m. gr. (v. ne'rnOS, woud, lat
nemus); eerie soort van clendt'ieten, op welker oppervlakte zich afbeeldingen van boomen, struiken cii hoschjes vertoonen.
Nems, z. ichneumon.
Nenie ofnvene, £ lat. (nenia), een doodenzang, lijkzang , treurlied , klaaglied,
datbij de begrafenissen der oude Romeiflen tot lof der afgestorvenen door vrouwen
gezongen werd ; ook viegelied, slaapzang;
Myth., de klaaggodin ofgodin der lijken.
Nenuphar, nenufar, pl. arab., waterleliën, zeebloetnen, zeerozen, plompen; ne
lucht vlie3ende gees--nufarim,pI.de
ten (bij de alehimisten).
WE

Neochristianismus,

n. gr. (v. ncos, a,

on , nieuw), het nieuwe christendom, eene
beoogde hervorming van het katholicismus,
neodamöden, pl, die hij de Spartanen vrocgel' Heloten geweest waren, vrij verklaarde,
als burger beschouwde slaven ; neodi
dAct , fl1. bij toonceispelers : een nieuw
ingestudeerd stuk ; neógnos , pas geboren, nieuw, fr isch ; een pasgeboren kind;
neograaph , rn gr., een nieuwschrijver,
iemand, die van de aangenomene schrijfwijze (orthographic) afwijkt ;
graphie , f. de nieuwe , vreemde , afwijkende schrijf'wijze ; neographismus , n.
de iiieuwschrijvcrij, de zucht om van de
aangeuomciie spelling af te wi en; neobog , fl1. iemand , die nieuwigheden in
de taal bren of zoekt te brengen , een
nieuwe-woorden maker , wootdensmid ; in
ruimer' zin en oneig. een riieuwigheidjager, een invoerder van (doorgaans schadelijke) nieuwiglieden, een voorstander van
vreemde, schadelijke gevoelens, een af wijker van de gewone deukwijs omtrent godsdienst en staatkunde , wetenschap enz.
( doorgaans in cenen ongunstigerl zin), een
ketter; neologie , f. de taalnietiwigheid,
heL gebruik of vinden van nieuwe
den; nieuwigheid in 't a1gemeen nienwig
jk

gt

-

heidszucht; neohgisch, w at tot nieuwiglieden in de taal, of tot nieuwigheden in 't
algemeen , inz. in hetgeen de godsdienst
aangaat, betrekking heeft ; nieuwigheidsznchtig ; een n e 0 lo g is eb woordenboek,
eene opgave en verklaring der nieuw gevormde woorden ; neologiséren , zich van
nieuwe woorden bedienen , iets nieuws
willen invoeren, op nieuwigheden gesteld
zijn, daarop jagt maken ; neoiogksmus,
n. e ene taalnieuwigheid, een nieuw gevormd woord , inz. een kwalijk gevormd
woord, eene onjuiste nieuwe zegswijze, ook
n. de gewoonte, de vaardigheid, de zucht

om nieuwe woorden te sneden en te gebruiken ; neomenie, f. de dag van nieuwe
maan, het begin eener maaninaand; neo
meniásten. pl., de vieidet s van het feest der
meotnenIën of der uien we maan maanden
hij de Ouden ; de Romeinen gaven aarf de
neornenidn den naam van c a I e n d a e,
van daar het sprw. : ad neomenias 1atnez , z. V. a. ad calendas graecas , d. i.
nooit (vgl. calendae); neoma, f een gr.
feest ter ccce van Bacchus, wanneer de
wijn van denjongsten oogst voor liet eerst
geproefd werd, ook neoenia (v. oiios, wijn)
geheeten ; neonómen. pl., aanhangers van
eene nieuwe wet : neopeedagoog , m. een
o1)vocder naar de nieuwste methode, modeopvoeder ; neopedagögisch, naar de nietse opvoedingsrnanier; neoparôch&is, m.
een nieuw beroepen godsdienstieeraar;
neophiet, m. (gr. neo-phytos), eig. een
nieuw feplante, nieuwe spruit; nieuweling , nicuwbekeerde, pasingewijde, nieuw
kerklidmaat, pas gewijd priester er.iz.;
platoncae, Pl., mystieke theosophen der
ode eeuw, inz. Plotinus, Porphyrius, Jam..
blichius en Proclus; insgelijks nit de 1 5de
eeuw , inzond. Marsilius F'icinus ; nea
rãma, fl. (v. /torãn. zien, /iórãrna, het
geziene, de vertooning) , eig. nieuwzigf,
eene verëeniging van het panorama en
diorawa , dat het binnenste van een gebouw , eenen tempel enz. (doch geen
landschap of onbeperkte ruimte) voorstelt , in welker midden zich de aanschouwer bevindt, uitgevonden door den parij
Al 1 a ti x (spr. alló) in-schetkunar
1727; neotercus, m. (gr. neötez-ikós) een
jongeling, iemand, die tot den nieuwen tijd
behoort, een voorstandervan het nieuwe
modern schrijver eez.; neotérisch. cig. wat
jongeren toekomt of Past; naar den uienwen smaak of trant: modiseh , nieuwigheidszuclitig; neoterIsmus, n. (v. neoterIdzein, nieuwigheden invoeren), de niewigheidszucht, de zucht voor liet nieuwe
inz. in kunst en wetenschap; ook het gebruik van nieuwe woorden en spreekwijzen.
Nepenthes, f. en n. gr. (v. de ontkennende voorlettergreep ne en pént/tos, ii.
rouw, treurigheid), cciie smart- en droefheid verdrj vende artsenij, een zorgverdrijvend, opbeurenci middel; inz. eene plant
in Indië, vclker verbreede bladstengels aan
de spits helder water bevatten ; nepent/zes dest'illatorïa, kannekenski-uid.
Neperiaansche staal)es, vierkante rekenstaafjes , door den schotschen baron
iNeper uitgevonden , en met welker behulp inz. de vermenigvuldiging en deeling
weiktuielj k worden uitgevoerd.
Nephaliën, pl. gr. (nëphália, van në
p/zeus, nuchteren zijn) , drankoffers zonder
wijn bij de oude Grieken, uit melk, honig,
-
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water enz. bestaande matigheids-, nuchterheidsfcestcn; Nepha lius, m. de nuchEe
re, een toenaam van Apollo.
Nephelim, pl. hcbr., kinderen der engelen en menschen.
Nephe lin, m. gr. (v. nep/telé, wolk, ne
nevelsteen, sommiet, weeke smaragd,-ve1)
witte hyacinth, eene steensoort, van welke
de doorzigtige kristalleri in salpeterzuur
nevelig ofwolkig worden; nephehois of
phelïuzn, n. Med., een volkje, cciie revelvlek, eene kleIne, witte viek op het hoornvlies van het oog, ook een volkje op de urine; witte vlekken op de nagels; nephe10
disch, nevelig, wolkig, tnoebcl.

eeuw in Egypte, door den bisschop fepos
gesticht.
Neptünus , Neptuun , m. lat. Myth.,
z. V. a. de gnieksclie P 0 5 e i d o n, de zeegod of beheerscher der Zee, zoon van S.a.,broeder van Jupiter. Pluto en Juno
enz.; Chern., het met ijzer en spiesglans toebereide lood; ook sal-ammoniak ; neptunus-manchetten, f N. H. , de zeemanchetten, eene soort van pnntkoralen (ntillepór (t
of frondipora cellulösa ook wel ret epora),
wegens hare overeenkomst met eene in
tallooze plooijen gekronkelde bandlubbe
dus geheeten; neptunus-post , de mededeeling van benigten door glazen ulesschen,
die men bij allerhevigste stormen of bij gevreesde schipbrenken in zee werpt, opdat
het toeval haai doe vinden of ergens aan
land spoele; neptunalën, pl., feesten ter
cere van IN e p t ii n U s; rieptîinen, Pl., geuien. beschermgeesten, omtrent gelijk aan
de faunen en satyrs;neptuna , f.
(polium) , Bot., wilde rosmarijn; neptu
nIsten, p'., aanhangers van het neptunfs
d. i. van de wetenschappelijke nice--mus,
fling, dat de aarde hare tegenwoordige gedaante door het water heeft verkregen; zij
staan tegen over de v ul ca ni s te ii, die
het vuur als dc eenige oorzaak dier vor
ming aannemen.
Néquam, fl lat., een deugniet, schoft,
ficit , nietswaardig mensch.
ne quid nimis, lat., niet te veel ! alles
met mate! men neme niet te veel hooi op
den vork!
Nequitën, P1 (lat. nequitf(1 e), nietswaadigheden, schelmerijen, schurkenstreken.

Nephralgie, f. gr. (v. nephrós, nien),

Med., de nieren- of lendenpijn; nephrelcösis, f. eene zweenofvenzwering der nieren ; nephrelmmntisch , door wonnen in
de nieren venoonzaakt ; nephremphrá
xis , £ verstopping of te gnoote opgevuldheid der vaten in de nieren ; nephriet of jade. nephritische jade, m. de
niersteen , graveelsteeri , bittersteen , een
blaauwach tig groene, soms groenach Lig
witte, halfharde, doonschijnende steen v.
ii. Lalk eslacht, inz. in Egypte; nephriUca , pl. 1%led. , geneesmiddelen tegen de
riienziekten; nephrotis, f. nierontsteking
nephrïtisch de nieren betreffende, aan
nierenwee lijdend; n ephritisch middel, een niermiddel (middel tegen de
steenpijnen; nephrocële, f. de nienbncuk,
eigentlijk inkleniraing of uitzakking der
iiieren ; nephrographie, f. de nieren besclirij
; nephro1ithisis, f. het steenlijden-ving
in de nieren; nephrologie, f het leerstuk
over de nieren, de nierenkunde; nephróncus, rn het nierengezeel; nephropyösis,
f. nierenettening ; nephrorrhagie , f: de
nierenbloedvliet; nephrotoraie, f. de nie
ren-steensnede.
Nephthys f. eene egyptische godin,
zusteren gade van Typhon (z. a.), beteekent de onvruchtlare kust aan de Roodo zee.
Nepos, m. lat. . kleinzoon, neef. bloedverwant; pl. nepötes, ook verwanten van
den paus; bij de Ouden liederlijke jonge
lieden, van daar nepotaat, nepotãtie, liederlijkheid , vcrkwisting ; nepotren , op
kosten van een' rijken oom leven; nepötisch, weeldenig , verkwistend; nepotis
g

fl. flW lat. neefschap, bloedverwant--mus,
schap; de neefbegunstiging -, de verhef-

fing, verzorging van bloedverwanten , de
zucht der in hoogheid geplaatste personen (pausen , ministers enz. enz.) om,
hunne n epoteri , neven of veranten
met ach terstellirig van vreemden, zondei
daarbij op verdiensten of geschiktheid te
zien, aan voordeelige en aanzienlijke posten te lielpen ofte nepotisérea.
Nepotinen , pL, eene secte der 3de

Neranzum Of arantum maluin, po mum aurantium, m. lat. (sp. naranjas
of nararizas, gr. c/trysósnëlon, fr. en eng.
orange, it. ponhi rand, aranci), de oranje-

app el.
Nereus, in. gr., cane ondergodheid der
zee, vader van 50 dochters, dc nereiden
(z. nymph);

nereïden, pl. N. H., glimwor

men, zeer kleine zeewormen , aan welke
men voor een gedeelte het zoogenaamde
lichten der zee toeschrijft.
Nerieten, f.

gr. (sing. neritës, m.), 1.H.,

de halvemaanhorens, zwemslakken , een
scheipdiergeslacht, waarvan men 72 soonten telt, onder welke de jongdragende neriet de merkwaardigste is ; neritieten, 1)1, versteende zwemslakken.
nero antico, rn it. , eene zwartachtige
marmersoort in het vorstendom Carrara
nero diprato, m. CCII zwartgroene, witge
in Italië.
-aderspktn
Néroli, m. it. en fr., neroli -olie, olie
van oranje-bloesem, geest van neroli, eene
kostbare, zeer welriekende etherische olie,
die inz. te Ragusa en in Z. Frankrijk wordt

gedestilleerd.
nerönisch,

als Nero (een oud-rom. kei-
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zei v, 54-68 na Chr.), nero-ach Lig, wreed,
barbaarsch.
V.

Nerterologie, f. gr. (v. nérteros, a, on,
onderen), dc leer of kennis der onder-

aardsche licha m en ; nerterom6rphen Pl.,
onderaardsehe gestalten. doodenbeelden ;
nerteromorphie , f. het geven van eene
onderaardsclie gestalte aan iets.
nervus, m. lat. (hoogd. ncrv, nerve,
r),
van het gr. neüron, neurd , spanade
de zenuw ; die witte, weeke , mergachtige draden, welke uit de hersenen en
het ruggemerg ontspringen, zich in ontelbare takken door bijna alle deden v. ii.
dierlijke ligchaam verspreiden en de werktuigen des gevoels en der beweging zijn ;
nervnsprobdncli. m. lat., de bewijskracht,
de hoofdbewijsgrond; nervus rerum gerendãrum, m. de hoofddrijfveder van alle bandelingen of ondernemingen, de groote zenuw , de ziel van alle zaken (ni. het geld);
nerven, in het laken de valsche plooi jen,
die het onder het vollen heeft gekregen
nervna, 1)1. flW lat. , zenuwmiddelen, zenuwsterkende geneesmiddelen; nerveus.
lat. (nervösus a, urn), zenuwachtig, oneig.
gespierd, krachtig, sterk, bondig, nadruk-

kelijk , kernachtig; ook de zenuwen betreffende, b. v. nerveuse ziekten,
zenuwziekten ; een nerveus mense li ,
iemand, die aan zenuvkwalen lijdt; nervositeit, nerveusiteit, f. zenuwachtigheid,
gespierdheid, kracht, nadruk; de medelij
zenuwen in eene ziekte. -denlir
Nesciéntie, f. uw lat. (v. nescre, niet
weten, nesthes, onkundig van iets), onkunde; nesthnuc, wij weten het niet, men
'weet het niet; nescit, hij 'weet het niet,
staat verbluft; nescio quis, ik weet niet
wie, een zeker iemand.
Nesologïe, f. gr. (v. nësos, f1 het eiland),
de leer der eilanden, een gedeelte der nauurk. aardrijkskunde; nesológisch, de eilanden betreffende of daartoe behoorende.
Nessmiler -wijn , eene goede soort van
hongaarschen wijn uit de provi ncie Comorn.
Nesteie ofnestis, F. gr. (nësteia, nstis),

het vasten; de ledige darm; ook het water,
het nuchter element.
Nestor, m. gr., de naam van eenen zeer
wijzen en ervaren' koning van Pîlos, die
nog in hoogen ouderdom naar Troje ging
en daar voornamelijk als raadgever diende; van daar in 't alg. een wijs, ervaren en
eerwaardig grijsaard ; de oudste en ervarenste onder zijne gelijken.
Nestorianen, pl., aanhangers van den
bisschop v. Constantinopel N e s t o r 1 u s, die
in het jaar 431 als ketter van zijn ambt ont
zet werd, dewijl hij de maagd Maria wel
voor de moeder van Christus, als mensch
beschouwd, doch niet als de moeder van
Cod wilde erkennen; nestorianismus, n.

delcervan Nestorius.

NEURALGIE.
ne sutor ultra crepdamI lat. sprw.
schoenmaker, blijf hij uwe leest, eig. ga
niet den pantoffel (crepda) te buiten! d. i.
oordeel niet over dingen, die gij niet verstaat : een gezegde . dat eenmaal door
A P e 1 1 e s aan een' neuswijzen sclioen
maker zou zijn toegevoegd.
Netangi, I. nischandschi, z. a.
net (Fr. net. it. netto, v. h. lat. nit idus),

rein, schoon, zindelijk, zuiver, sierlijk, lief,
blinkend; netteté, f. de netheid, reinheid,
sierlijkheid , juistheid. zuiverheid ; netto,
it. of afgek. nto., Mere., zuiver, juist, d. i.
na aftrek van al wat afgetrokken moet worden of van alle onkosten; zonder verdere
aftrek, zonder rabat, (z. a.); netto-be
drag, netto opbrengst (netto provenu, fr.,
netto procedito. it.), nettowinst enz.. het

zuivere bedrag, de juiste opbrengst, winst
enz., na aftrek van al het af te trekkene;
nettogewigt, het werkelijke gewigt eener
ingepakte waar, na aftrek v. h. gewin de

inpakking of e m h a I 1 a g e (vat, kist,
mand, zak enz.) ; netto riedvo, de prijs
cener voor rekening van een ander verkochte. waar, na aftrek van alle onkosten;
netto-som, ronde som; netto -term, f. de
aItrt-k van het wezentlijk gewigt van het
middel der inpakking (niet bij raming of
volgens aangenomen gebruik bepaald).
Nettuno, m. it. (spr. nettóenol, eene gekleurde stof der ital. vrouwen (naar de
gelijknamige stad in den Kerkelijken Staat.
Neuma, n. gr. Muz., het toonveriagings.
teeken; de herhaling van het slot bij het
kerkgezang; neumen, pl., oude notentee
liens der middeleeuwen (punten, streepjes,
haakjes enz.)
Neuner, m. hoogd. (spr. nuiner), eene
hessische munt, ook albus, weiszgro
se li en genaamd, omtrent = 6 et.
Neuralgie of nevra1ge, f. gr. (v. neü
pees, band, vezel, zenuw), Med., ze--ron,
nuwpijn, zenuwlijden; neurasthenic, 1'. dc
zenuwzwakte met verhoogde gevoeligheid;
neurilma, n. (v. eílyvna, hulsel; minder
goed neurilema of neurolemma), de zenuwscheede , zenuwbekleeding ; neuritcum, n. een zenuwmiddel, middel lot versterking der zenuwen; neuritis, f. ontste

king der zenuwen; neuritisch, de zenuw'
ontsteking betreffende of daarvan afkorn
stig; ook zenuwsterkend, op de zenuwen
werkende; neurobaat, ni. een koordedan
ser; neuroblacie. f. 1ied., ongevoeligheid
der zenuwen; neurodynie, £ zenuwpijn;
neurogamie, f., z. v. a. dierlijk magnetis
zeide men zamenparing of ineen--mus(al
smelting der zenuwwerkzaamheid, ni. tus
schen den magnetiseur en den lijder); neuving;
rographie f. de zenuwbeschrijving;
rologie, f. de zenuwleer, zenuwkunde;
neurológisch, zenuwkundig, de zenuwleer
betreffende; neuropathie, f een zenuwlij-
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-

der; neuroptra of neuroptéren, p1. N. FL
peesvieugeligen, insecten met vier doorzifftige, netvormige vleugels, gelijk de waterjuffers, leiitevliegen en. ; neuropra , f.
de zenuwkoorts; neurocfrrhus, m. de verharding der zenuwen ; neurospasmta,
Pl? , door draden bewogene ledepopperi
marionnetten neurosthenie, . te groote
zenuwwerkzaamheici , ziekelij k verhoogde
zenuwkracht; neurotomle, f de ontleed
kundige bereiding der zenuwen, de kunstmatige doorsnijding eener zenuw.
Neutrum, n. lat. (neuter, neutra, neutruni , geen van heiden) , eig. geen van
beiden; Gram. het onzijdig geslacht, z.
genus; een neutrum, een woord van het
;

f

onzijdig geslacht; verbum neutrum of intransitivum, z.verbum: neutropassivum,
n., pi- neutro passiva, latijnsche werkwoor

den, vier verledene tijden eenen passieveri,
de overige eene actieven vorm bij actieve
beteekenis hebben; neutraal, onzijdig, onpartijdig, geene partij toegedaan, aandeelloos; Gram. , van het ouzjdig geslacht;
Chew., nods zuur, noch alkalisch reagerend ; neutraal-zouten , middenzouten,
gemengde zouten, die tilt de verbinding v.
zure zouten (zuren) met loogzouten (alkaliën) ontstaan; neutra1itei, f. uw lat., de
onzijdigheid , geenzijcligheid, onpartijdigheid , de toestand , waarin men het met
geene partij houdt; de gewapende
traliteit, f. de gewapende onzijdigiseid of
de gewapende , aan den krijg geen deel
neuiende mogendheden ; neutraliséren,
onzijdig of oupartijdig maken, in den toestand der onzijdigheid verplaatsen ; ook
zich partijloos houden, ondeelnemend blijven; Cheim, de bijzondere eigenschappen
van twee ligcliamen door verbinding derzelveri in eene zekere mate opheffen; neutralisãte of neutraliséring, f. onzijdigmaking; Chens., de verbinding v. een zuur
ligcliaarn met een alkalisch tot een mid-

denzout.
Neuvaine, f. fr. (spr.

neuwn'; v. neuf,

negen), een ncgendaagsch gebed in de r. k.
kerk, z. V. a. het it. novena; ook eene oude
fr. korenmaat.
Nevat M. ceis arabisch gewigt, 5
drachmen.
Neveu, M. fr. (spr. n"we'u; oud -fi-. nepveu, v. h. lat. nepos), de neef, broedersof zusterszoon.
,

Nevralgie nerriticum , nevrologe,

enz., z. neuralgie, neuriticum, neurolo-

gie enz.
Newgate, n. eng. (spr. njóeglteet; d. i.
cig. nieuwe poort), liet groote gevangenhuis te Londen.
Newkerry, f. eng. (spr. njóekeri),

Merc.,

eene soort van surinaamsche boomwol van
geringe hoedanigheid.
Nexus, m. lat. (v. nectre, knoopen), za-

menhang , verbindtenis , hand ; en nez-u
verbindtenis met
hem zijn; hij kooplieden : geene rekening
meer met hem hebben; in nexu, in verband, in maatschappelijk verkeer; nexus
met iemand zijn, buiten

feudãlis, leenverband.

nab1e, niabel, fr. (v. nier, ontkennen,
loochenen), ontkenbaar, wat ontkend, ge
boeiend kan worden.
Niais, n. fr. (spr. ni; v. nici lat. nidus, nest), eig. een nesteling, nestvogel,
; een onervaren, eenvon
zeer jonge voei
0
dig, onnodzel, dom znensch, een hals, bloed,
botterik , zotskap, sukkel; als adj. dom,
eenvoudig, onnoozel; niaiserie, f. (spr. ni
-

éz's.Ie), de eenvoudiglseid , onnoozeiheid,
dombeid , kinderachtiglicid , de domme
streek, zotte kuur.

Nibelungen-lied, n. (spr. u = oe), een
oud -dnitscii heldendicht uit den aanvang
der 1 3de eeuw, geschreven in het aleniauniseh dialect; het onderwerp daarvan is de
worsteling der Bourgondiërs en inz. van de
magtige familie der N i b e I u n g e n tegen
den vermaarden Etzel of Attila. Het schijnt

thans, na Lachnian n's onderzoek, voldingend bewezen, dal dit dichtstuk ontstaan
is uit de zausenvoeging van 20 nog herken bare epische volksliederen, die weleer
afzonderlijk gezongen werden, zoodat alle
gissingen omtrent eenen bepaalden dichter
(Ofterdingen of Kliusor) vervallen.
nicoeisch of niceenisch concilie, n. de

beroemde kerkvergadering, ten jare 325
te Nicica in Bitbynië door Constantijn
den groote ter vereffening van de Ariaansetje twisten bijeen geroepen , op welke
het ariaii isus us (z. a.) veroordeeld en de
nicuenisehe geloofsbelijdenis aangenomen

werd, die nog tegenwoordig bij alle christehijke godsdienstpartijeu als onomstootelijke geloofsregel geldt.

Nice, f. gr., de zege, overwinning; Myth.,
de godin der zegepraal bij de Grieken, bij
de Roineinen Victoria gehseeten; Niceph$rus, mansu., de zegebrenger; nieeter jen, ph. (gr. niketeria), overwinnaars -belooningen, zegeprijzen; zegefeesten; Nicodëmus en Nicolãus, m. gr., afgek. Nikolaas
en Kians, mansn., letterlijk: volksoverwinnaar, volksbeheersciier; nicolaleten, ph.,
eene kettersche secte in de eerste eeuw
der chr. kerk, die onder anderen de gemeensehap der vrouwen. en het huwelijk
der piiesters toestonden ; eene soort van
wederdoopers in de 1 6cle eeuw; ook iron.:
r. k. priesters, die den geestelijken stand
-

verlaten out te kunnen trouwen.
Niche, f. fr. (sp. niesj'; v h. it. nice/ho,

sehelp), Arch., eene nis, eene schelpvormige uitholhirig of indieping in de dikte
van eenen muur, om daarin een beeld, een'

kagchel enz. te plaatsen.
Nichihiánisten, pl., naam, in d0 1 2de
71
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cct1v gegeven aan zekere leerlingen van
Abeillard, die het wczentljk bestaan van
J. C. loochenden.
Nicholieten, pl., leden ccner kleine secte
van kwakcis, in 1iarylatid gesticht door Joseph ]Nicho Is; zij houden het voeren van

Ilorentijnselie goudwerkers in de middeleeuwen uitgevondene kunst.
Niepa. een oostind. gewas, waarvan men
kadjang- matten maakt.
ni jaulor, lat., zoo ik mij niet vergi.

Ier verdediging des vaderlands

, nevelverblijf, oudmi. Myth. , liet
koude noordelijke gedeelte der wereld; ook
dc onderwereld , dc voorloopige of eerste
hel, de woning van Hel (z. a. en vgl. Nas-

%, a pencil

voor geoorloofd.
Nichoznor, waarsch. eene aibastersoort,
die men weleer hij zich droeg, om liefde op
te wekken. liet woord is vreemd aan de
natuurlijke historie.
Nicodemieten, pl., leden cenet' voorm.
godsdienstsecte in Zwitserland, zoo gehee
omdat zij, ei en als Ni code in u s, van-ten,
\vicn in de evangeliën gewag wordt gemaakt, hun geloof in het geheim boleden.
Nicolaïssnus, n. de leer der nicolaleten, in de iste eeuw gepredikt, door Nicolaas, een der 7 diakenen van Jeruzalem; zij
stond, zegt niet), de gemeenschap der vrou-

ven !oe.
Nicolo, m. i%Iuz., een tenor-blaasinstrument, de alt 01) cie 1101)0.
Nicotiãna, f. (lat. herba ntcottãna), de

tabak, de labaksplant, naar den Fratischman N i co t (spr. nikó), die in liet midden
der 16(1e COUW dit gewas het eerst uit Portugal (alwaar het juist toen uit Amerika
door Spanjaarden en Portugezen was over
gevoerd) naar Frankrijk mede bragt, en
'1 bepaaldelijk voor Catharina de
1l e d i c i s , waarom men hei ook langen tijd
k o ni n gi mi ii c-k r i d noemde; nicotianino of nicotine, f de tabaksstof, een vloei
baar, scherp en vlugtig alkaloide, in den
tabak voorhanden.
-

Nictãtie,

f.

(lat. nctatio,

v.

nictäre,

blikkeren) , Med., het blikkeren met do
oogen, eene onwillekeurige, krampachtige
beweging der oogleden.
Nidor, ma. lat., een onaangename reuk,
stank sari iets, dat gebrand wordt; nido
reus , wat naar gebraden vet riekt of
si-naakt; Med., rotti g , bedorven; nidorositeit, 1 Med., eene galachtige oprisping,
gepaard met den smaak van onverteerd
gebraden vleesch.
Nidus, rn lat., een nest; ook een drinkbeker der Ouden, wegens de gedaante; nidukren, ook nidificéren, een nest maken;
ook het uitbroeijen van eijeren ; nidülus,
ITI. lat. (verkiw. V. nid'us), een nestje; een
afgezcnderd vertrekje, kabinet.
Nièce, f. fr. (spr. njss'; oud-fr. niepce,
V. h. lat. neptis), de nicht, broeders- of
zusters dochter.
Niéllo, n., pl. niéllen, it. (waarsch. v. h.
lat. nigéllus, a. urn, zwartachtig; vgl. nigella). eig. zwartplaten, di. metaalpiateri,
waarop eene teekening is gegraveerd, welker groeven niet metaalzwartsel zijn gevuld ; nielleren (it. niellare), in metaal
graveren en niet zwartsel vullen, eene door

l5flfl heim of Niffeiheim , rn. d. i. nevel\voIiiIig

trond).
Nigauci, m. fr. (spr. in1jhó; vgl. niais),

een onnoozele hals, ploinpert, uilskuiken;
f. zotteklap, beuzelarij, laffe
praat, de zwakheid van een' zot; nigaudéren (fr. nigauder), zich onnoozel of maal
aanstellen.
nigauderie,

nigélici, F. nw lat. (v. ii. lat nigéllus, a,

urn, zwartachtig, verkiw. v. niger, zwart),
Bot., zwarte komijn, velduigel le, narduszaad (semen ni, ellac), eene uit de levant
afkomstige plant, die in onze tuinen wordt
aangekweek t ; flif/ella arvensis, akkernigella , een onkruid; 1tiCll(t (lamascena,
nigelle v. Darnascus,juf1rtjes in 't groen.
nier, nigra, nigrum, lat., zwart, donher; hora flgi ( het doodsuur; dies niger
of ater, de st erfdag; /mic niger est! eig.
die is zwart! voor dien moet men zich wach
ten; niger dens, de zwarte God, Pluto; nigrin n. Min., ijzer-titaan, zwarte granaat,
een gekristalliseerd titaniu m-erts; nigrmne,
zwart bergglas, rooktopaas; nigrománt, m.
PP., een zoogenaamde zwarte-kunstenaar;
nigromantie, f. (waarsch. verbasterd uit ii.
gr. n e C r 0 m a n t i e) , de gewaande zwarte
kunst, tooverij en waarzeggerij door behulp
van booze geesten; nigrum, n. het zwarte,
de inhoud van een geschrift.
Nigua, f. sp. (uit (Ie taal van Ha y ti), z.
V. a. chike (z. a.).
ni/ui of nil, lat. , niets; nihil of nil
(facit) ad rein, lat., dat doet niets tot de
.

-

zaak, heeft niets te beduiden; nil desperandom , men moet aan niets wanhopen,
niets opgeven; ni/miluin album, in. wit niets,

zjnkl)loemen, witte ligte vlokkcn van zinkoxyde; nihilismus. n. nw lat., de nietbeid,
het riietzijn; de leer der vernietiging; nihilist, m. een nietsgeloovende; nergens toe
deugend, onbrui kbaar lid der maatschappij,
nieteling; nihiliteit, f. de nietigheid, het
volslagen gebrek aan waarde.
Nikaráguahout (naar de provincie en
stad iNikaragua aan dc westkust van
J1idden -Amerika), bloedhout, z. v. a. campeche-hoLt.
Nikkel n. een graauwachtig zilverwit,
sterk blinkend metaal, door C r o ns t ä d t
in 1751 ontrIekt. Het is hard, smeedbaar
zoowel koud als warm, laat zich tot draden
trekken en tot blik pletten, is magnetisch
en zeer moeijelijk te smelten.
Nikker, in. eig. hetzelfde als het hoogd.
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nix, z. nixen ook de duivel (eng. the old
nick); ook eene zwarte pajaverbloern, als
onkruid in liet koren; in N. Duitschiand
ook de beul (nekker), oaidat hij dete
hangen misdadigers den nek breekt.
Nikur, m. noord. Myth. de watcrgod.
nil, z. nihil.
Nil, in Suratt: cene som v. 100 padans
of 100000 millioen ropijen (ongeveer 120
millioen guldens)
Nillas, pl., oostind. en chin. sto fl en van
boornhast , met zijde gemengd.
Nilométer, m. gr., een riljimeter , een
paal tot metin der overstroomin3en v. den
Nijl, de hooidrivier van Egypte; niloscoop,
Jo. de nij1waamnener, rIijl Ijzer; njl
paard,

veranderd. De s Land beel den v. Ni ohe
en Ii are kin eIeren, thans te Florence,
Zijn een neesterstuk der oude beeldhouwkunst; niobida,, pl., de kinderen V. N io be.
Niord of Niordhr, in. noord. Myth.. eeq
der 12 groote scandinaysc!ie godheden
hij is beer van de winden en de rijkdommen dci' aarde en heeft tot eclitgenoote
Skada (za.).
Niou , m. eene siamesche lengtemaat,

g

z. hippopotamos; nijlreiger ,z. ibis.

Nimbo, ook bepole, maleisch, ccii boom
op de kust van Malabar, uit welks olijFachtige vrucht cciie olie, oleum de nunibo,
wordt gemaakt, die men in 0. Indië voor
zenuwsterkend houdt.
Nimbus, rn lat. (oorspr. storm, wolk
cnz. , clan een vrouwen -voorhoofclsband),
de liclitkraus, straalkring om het hoofd v.
de afbeeldingen der heiligen, ook om het
hoofd van sommige keizers op oude muiiten; oneig. de bijster en glans, die uitste
kende personen omgeeft.
Nimetulahieten. pl , naam der leden
van eene turksclie monnikenorde zoo gelieeten naar haren stich ter.
Nimf. z. nymph.
Nimiëeit, f. lat. (nimtas), overvloed,
overtolligheid; aim/urn, te veel, al te, hovenmate ; nimia farniliartas pant contésnturn, te groote gemeenzaainheid baart
mmach Li ug.
Nimrod of Nemrod , m. een achterkleinzoon van Noach, eerste koning der
Chaldaers en stichter van Babylon, door
sommigen als Saturnus, door anderen als
Bacchus of Mars beschouwd, ook wel ten
onregte met Ninus verward. Dc bijbel
noemt hein een' geweldig'jager; van daar
in 't alg. : een groot liefhebber der jagt,
een jager.
-

Ninsing , ninstwortel of ninsiwortel
( siurn ninsi), een voortrelTeljk chineesch

gewas, dat om Zijne geneeskracht beroemd
is, cmi naar den suikerwortel gelijkt.
Ninxit, m. in Japan de hoogste geestelijhe na den dairo.
Niöhe , f. gr. Myth. , dc dochter van
Tantalus en Dii5ne, gemalin van den
thehaanschen koning A in p h i o n. Trotsch
op het bezIt van 7 zonen en 7 dochters,
verhief zij zich hoven Laton a, die slechts
twee kinderen, Apollo en Diana, had;
doch die overmoed kwam haar duur te
staan: al hare kinderen werden door de
pijlen van Latona's telden doorl)Oord , en
de ongelukkige , nu kinderlooze moeder,
stom van wanhoop en smart, werd in steen

omtrent

=

,3 duim.

Nippes, P1 fr. (s-pr. niepi)'), vrouwentoni , -o schik , versierselen, modewaren,
snuisterijen , kleinoodiën ; nippéren (Ir.
nipper), met rnodetooi, voorwerpen van opscuk voorzien of uitdossen.
Nis, z. niche.
Nusan, ni. heir. (izîthn , misschien voor
nî:dn, V. né, nizzalt, bloem), eene 1ente
maand , de eerste van liet kerkelijke, de
zevende van liet burgerlijke jaar der joden,
overeenkousende met de laatste helft van
riaart en de eerste helft van April.
Nisehandi of 1. nischandschi, in. turk.
( v. Ii. perz. niscittin, teekeri , brief van
eenen vorst), de geheimschrijver of staats
secretaris des sultans.
Niscif, nisfie, m. eene kleine goudmunt
in liet ottomansche rijk,2 gl. ruim.
nisi, lat., ten zij, ten ware, indien niet,
in zoo verre niet; een nisi, een maar of
indien , eene hindernis. bepaling, beper—
king.
Nisnagrodski, m. russ., eene soort van
pelterij van zwarte siherische eekhoornp

vellen.

Nispie, 1'. eene turksche goudmuiit, bijna = 2} gi.

Nisroch, rn naam van een' assyrischen
god (waarsch. de krijgsgod), van welken
de bijbel spreekt. 0e vulgata noemt
hem Nesroc en hij de zeventig heet
hij Mesorach en Asarach.
Nisus l), in. lat. (v. niti, streven, zich inspannen), de streefkmacht, inspanning, het
streven, pogen; nisus formandi of n.formativus, de vormdrift; nitirnur in vet itum,
sprw., wij streven gaarne naar het, verbodene, liet verbod prikkelt de begeerte
Nisus2), ni. gr. Myth., een koning v. Nisa (later Megawa geheeten), toen ILinos een
inval in Attica. deed. Dc godspraak had.
zijn lot en dat des rijks afhaimkelijk gemaakt van een zijner hoofdharen,. dal
purpeikleiirig was ; doch zijne dochter
Scylla . in liefde voer Minos ontviamd
sneed hem dat noodlottig haar af en bragt
liet haren geliefde. Nisius werd in eenen
speraer, Scylla ilL eenen leeuwrik veranderd.

niuirnur in vettum, z. Grid. nisus 1).
Nitrum, ii. lat. (v. h. gr. nItron), het
salpeter, z. a.; nitreus, salpeterig, salpeterhoudeu d, salpeterach tig; nitrãten, Pl.,
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salpeterzure zouten; nitrogenum, fl gr
salpeterstof, stikstof, z. v. a. azotum (niet
azoten, gelijk er door eene zetfout in dit
woordenboek staat).
Niveau, D. fr. (spr. niwó oorspr. liveau,
V. h. lat. libella, z. libelle 1), een waterpas, werktuig om te onderzoeken of een
vlak horizontaal of waterregt is, een rigtsnoer, meetsnoer, niveileer-werktuig; au
niveau, de niveau, in gelijke vlakte, op waterpashoogte, gelijk ; niveléren (fr. niveier) of nivelléren, waterpas maken, met
het waterpas afmeten; gelijk maken, effenan; ook beuzelen, lanterfanten; nivelle;

ment, ii. (spr.niwell'mdng) of nivelléring,

f. het waterpassen, de geljkmaking of afmeting naar het 'waterpas; niveleur, m.
( spr. niew'le'ur), een walerpasser; gelijkmaker, aanhanger eener volstrekt politieke
gelijkheid; ook een beuzelaar.
Nivétte, f. fr., eene groote, langwerpige,
zoete perziksoort.
Nivose, f. fr. (spr. niuóos'; van het lat.
nix, gen. nivis, de sneeuw), de sneeuwmaand , van 21 dec. tot 19 jan. , in den
nieuwen kalender der voorin. Ii'. republiek.
nix antirnonzi f. lat. Chem., eig. spiesglanssneeuw, zilverglanzige spiesglansbloemen, uit poedervormig antimonium- oxyde.
,

Nixen, pl. v. nix, nixe (oudd. nicitus,
niches, v. neic/ten, besproeijen, begieten),

oudn. Myth. , boosaardige watergeesten of
verdichte wezens, die in liet water leven
en vaak menschen tot zich naar beneden
trekken.
Nizain of nisans, m. de titel van eénen
vorst in het zuidelijk gedeelte van VoorIndië, in Golconda, die van Engeland af
liankeljkis: de nizam van Dekan.
Nizam - dschedid , n. arab. (nitthn
djedîd. d. i. nieuwe orde of inrigting, v.
nitsdm, ordening, rij, reeks cay., v. natsama , aan elkander rijgen , en djedîd,
nieuw), het op europeaansche wijze nieuwingerigte of georganiseerde turksche krjgs
-wezn.
Noach , hebr. (nôac/t , d. i. r U 5 t V.
nsîach, zich neder zetten, rusten), mansn.,
naar het verhaal van het 0. T. de uit den
zondvlocd alleen met zijn huisgezin geredde patriarch en stamvader van een nieuw
menschengeslacht; noachs- ark, f. N. H.,
eene arkvorznige sclielpdiersoort in de Middellandsche Zee; noachs-znossel, noachs
scheip (citama gigas), reuzenmossel, de
grootste onder de bekende mosselsoorten,
inz. in 0. Indië; noachide, f. een helden(licht, waarvan het onderwerp de geschie
denis van Noach is; noachiden. Pl.,
Noach's zonen, Scm, Clam en Japhet en hunne nakomelingen.
Noaille, f. fr. (spe. nodij'), kroonpistool,
een fr. louis'dor van 2L2 karaat fijn, geslagen van 1716-1718.

Nobiliteit, f. lat. (noFilI'tas, v. nobilis,
e, edel), edelheid, beroemdheid, adel, de
adeldom, ridderschap; nobilitéren (lat.
nobilitãre). adelen, tot den adelstand verheffen; nobfli, pl. it., voorheen de adel)ijke
geslachten in Venetië., die deel aan de regering hadden; noble par fratrurn, lat.
iron., een paar bekende gasten , vrolijke
snaken , beruchte drinkebroers, nobele
passiën, Pl. iron., liefhebberijen van aanzienlijke lieden, als liet houden van vele
honden, paarden enz.; noble, fr. ook nobel, edel, edelmoedig, grootmoedig; voortreffelijk , verheven , waardig , heerlijk,
prachtig, voornaam, beroemd; ook adeliijk,
V. adellijkegeboorte; noble,nobel, m. eene
aangenomene (gefingeerde) rekenmunt in
Engeland, = } pond sterl. of ongeveer 4 gI.;
noblesse , f. fr. , de adeldom, adel, adelstand, adellijke waardigheid, adelljkheid,
ridderschap; noblesse d'epee , adel door
krijgsverdiensten verworven; n. de robe,
adel dooi- hofdiensten verkregen; n. de lettre, adel uit brieven van adeldom voortgevloeid,
nocens, m. lat, (v. noeëre, benadeelen,
schaden), Jur., ieder, die schaadt of beleedigt.
Nocéren , nosairen , nosairieten, ook
wi e l ansarërs, pl, eene secte, of liever een
volksstairi in het landschap Semmak aan
den Libanon , islamitische naziraers, die,
schoon van Ah's secte, zich niet uitsluitend aan eene bepaalde godsdienst houden,
maar zich schikken naar de eeredienst van
hen, onder wie zij zich bevinden.
noctaznbuIlus, m. uw lat. (v. nox, nacht,
en (Imbuldre , wandelen) , een nacht- of
siaapxvandelaar,, vgl. somnambule; noctambulismus, n. het nacht- of slaapwan
delen; - nocteparätus, des nachts bearbeid, vervaardigd, met moeite en zorg bewerkt.
Noctûrnus, m. (sri!. cantus), lat. (iioc-

tsirnus, a, urn, nachtelijk), een nachtgezang in kloosters; Nocturnmnus of Noctür-

nus, rn rom. Myth., de god des nachts, dec
duisternis, soms ook de naamderstei-van
Venus; nocturlabum, n. nw lat., nachtwijzer, een graadboog tot meting van de

poolstershoogte.
Nodus . m., pl. nodi , lat. Med. , een

knoop, hard gezwel aan de gewrichten en
vlechten enz. ; een knobbel, b. v. noclus
syp/ziiiticus, een venerische knobbel ofgezwel; nodes gorclius, z. gordiaansche
knoop; noduilus, m. eig. een knoopje; een

zakje met geneesmiddelen, welker kracht
zich in 'wijn of eene andere vloeistof moet
-

oplossen; nodeus (lat. noclOsus, a, urn),

knoestig, knobbelig; ingewikkeld, verward; nodositeiten, P1 knoestige gezwel-

len of builen.
Noël , m. fr. (v. Ii. lat. natâles,scil. dies,

NOE MA.

NOMEN.

d.i. dc geboortedag v.Chr. ), h. kersfeest; ook
een kerslied lied op de geboorte v. Christus.
Noéma, n. gr. (v. noëin, waarnemen,
denken), het gedachte, de gedachte, inz.
eene geestige; noésis, f. de verstandswerk zaamheid, het denken.
Noen, m. (v. h. lat. nonce, de negende
ure), middag; in de kloosters het negende
uur van den dag, d. i. des namiddags ten
drie ure; noenstonden, middaguren, van
elf tot 1 ure; noenmaal, middagmaal enz.
Noëtianen, pl., leden eener secte, gesticht door N o ë t o s , die in de 3de eeuw
te Ephese of te Smyrna leefde; hij noemde
zich een' tweeden Mozes en erkende in God
slechts éénen persoon; deze secte draagt ook
den naam van monarchisten en p a-

Noma, f. gr. (noiné, eig. weide, v. numein,
weiden, ook om zich vreten), Med.,

;

tripassiërs.
noir d'Allemag ne, n. fr. (spr. nod r dall'-

Mere., eig. duitsch zwart, het
frankforter -zwart voor den koperdruk ,
plaatdrukkers- inkt, uitgebrande wijnrnoêr
bereid; noir de cerf (spr. --sir), eig. hertshoornzvvart, beenzwartsel, beenderzwart,
datgene, wat er in den retort over blijft, nadat men uit den hertshoorn den feest , het
vlu tir; zout en de olie heeft getrokken;
noir de terre, aardzwart, aardkool, bij het
fresco- schilderen gebruikt.
noj óso, it. (fr. noj a, verdriet), verdrietig, langwijlig, vervelend.
mdnj'),

nolens volens, lat. (v. nolle, niet willen,
en velle, willen), willens en niet willens,

kwaad- of goedwillig, gaarne of ongaarne,
goed- of kwaadschiks, met of tegen zin, vrij wviilig of gedwongen ; noui Ine tangre,
raak mij niet aan ! mijd mij ! weg van mij!
benaming van verscheidene soorten v. voel
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eene om zich vretende, voortknagende
zweer, waterkanker; nomaden, pl. gr.,
herdervolken , rondzwervende volken ,
doorgaans ruwe, doch ;oedhartige en gastvrije menschen; nomadie, eene nomaden horde; nomadisch, rondtrekkend, omzwervend, zonder vast verblijf; nomadiséren,
als herders of naar de wijze der herdervolken rondtrekken, omzwerven.
Nomantie, f. barb. -gr., de naamwaarzeggerij, de kunst om uit de letters van
iemands naam zijn lot te voorspellen.
Nomarch, nomarchie, nomen, pl. gr.,
z. nomos 1).
Nomen, n., pl. nomina, lat., de naam,
de benaming; nomen et omen (vgl. omen)
de naam en zijne beteekenis te gelijk, of de
naam niet de daad, b. v. Bakker, Molen aa r enz., te gelijk naar naam en bedrijf;
nomen est omen, in den naam ligt vaak
een diepe zin; nomen fictum, een valsche
naam; nomen nescáo, as =gek. N.N., den naam
weet ik niet of de naam onbekend; nomen
tectum, een bedekte naam; in nosnz'ne, in
naam; nomine mandatarzo, z. mandata rius; — Gram.. nomen, een naamwoord ,
waartoe de zelfstandige en bijvoegeljke
naamwoorden of de nomina substantive en
adjectiva behooren, z. substantief en adjectief; nomen appellativum, m., z. appel lativum

; nomen collectivum of collec-

tief, n. een verzamelwoord , een naam
waardoor men vele gelijknamige-word,
dingen te gelijk aanduidt, zonder de soort
te noemen , waartoe ieder voorwerp behoort, als Bosch, koren, leger enz.,

en van het gemeene-plante(z.

n. gentile, een geslachtsnaam, volksnaam,

springkruid, welKs rijpe zaaddoosjes bij de
minste aanraking open springen, alsmede
van de zoogenoemde vliegenknip (dionaea
snuscipula); voorts draagt die naam: eene
Vuile, opene, kankerachtige zweer in het
gelaat; cie voetangels; de t r e m u l a n t of
triller aan een orgel; eene bitse schoone;
noli turbáre círculos nieos ! verstoor mijne
kringen niet ! d. i. werk mijne, plannen
niet tegen.
Nolis, nolissemént, n. fr. (spr. —liess'sndng; oorspr. naulis enz., ook naulage ,
V. li. gr. naulon , vrachtgeld , v. nous,
schil) , it. nolo en noleggio, n. (spr.
lédzjio), de huur of bevrachting van een
koopvaardijschip, scheepshuur, sclieeps-

b. v. Nederlander; n. materiále, een stof
steen, ijzer enz.; n. pro--nam,b.vwter
pr um, een eigenaam, lands-, plaats- of persoonsnaam enz.; n. patronymïcumn., de va
naam des vaders afgelci--dernam,v.
de bijnaam v. iemand; in het rekenwezen:
nomen, een geldpost, schuldpost, schuld ;
van daar nomina activa, pl. Jur., uitstaan
gelden, vorderingen ; n. inexigibilia,-de
oninbare of niet invorderbare schulden ; n.

mimosa)

vracht , inz. in de ital. handelsteden der
Middel!. zee, dc charte-partie; noliséren (Ir. noliser), een schip huren.
Nollbrüder, noi.lhardsbrüder, hoogd. ,
nolharcien, pl., eerie soort van barrevoc-

ter- monniken, die niet in een klooster leven, maar als ziekenoppassers en doodgragravers rondtrekken; graauwe capucijnermonniken.

passiva, schulden; nomenclátor, m. een

naamnoemer, bij cie Romeinen een bedien de , die zijnen meesier de namen noemde
van de personen, die hij ontmoette; in de
middeleeuwen iemand, die in 'naam v. zij
heer gasten ten disch noodigde; thans:-ne
een naamregister, naamsopfave van zekere
voorwerpen., zonder verdere verklaring; nomenclatuur, f. de benoeming, de naamlijst, het naamregister, de iezarnentlijke regelen, naar welke men in eene wetenschap
cie vereischte nieuwe namen vormt; nom inaal, den naam betreffende;, volgens den
naam, b. v, nominale definitie , f. eene
bloote naam- of woordverklaring (geese
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zaakverklaring); nominale distz'nctie, de
woordonderscheiding; nominale waarde,
d. i. de waarde van geld of staatspapier,
Qoals die hij de uitgifte door den Staat is
bepaald, in tegenst. met de r e ë e w a a rd e, z. a.; nominalisten, pl., naamgeloovi
die scholastieken der middeleeuwen,-gen,
welke beweerden, dat de alaemeene begrippen der dingen slechts woordenen namen
zijn of buiten de mensclielijke voorstelling
bestaan , in tegenst. met de realisten,
z. a.; nomjnalisrnus, fl de leer der nominalisten; nominãtim, hij name, met name; nomineren (lat. noininãre), noemen,
benoemen (ook denoniineren); nonsinãtus, in. de benoemde tot een ambt; nominativus,Z. casus; nominatie, f benoeming
tot een ambt; het regt tot die l)enoemirlg 5
de lijst der can(hdafdn naar eene bedienin g ; nominatlo auctOris, Jur., aangifte
van den bedrij v er erner daad; nominator,
Hi. benoemer, die iemand tot een ambt moet
benoemen of benoemd heeft; nominãtors
Pl. Jur. personen, die voor eenen onmon
dige bij dc overheid iemand tot voogd
voorstellen (nomnant) en voor dezen moeten instaan.
Nomos, 1), m. gr. (noinos, eig. weideplaats, woonoord enz.) , een landsgebied,
district of provincie, inz. in het oude
Egypte, Pl. nomen; nomârch, overheidspersoon, landvoogd, stadhouder van eenen
nomos , gouverneur cener provincie; nomarchie, f. de landvoogdij.
Nomos 2) , rn gr. (ndmos, eig. het toegedeelde), gebruik , gewoonte, wet . verordening, formulier; Muz., de wijze, de
soort van toon , melodie; een lied, een
deuntje ; van hier nomisch, dichtmatig,
melodisch ; nomocánon M. verzameling
van staats- en kerkwetten, bet in de gr.
kerk geldende handboek van het kerkenregt, door Photius omstreeks 883; nomocratle . f. of nomocrâtische regering,
vetheerschappij , eene zoodanige wetge
ving, waarbij dc wet liecrscht, gelijk bij de
oude Israelieten; nomodidâctes of nomo
didáct, m. een wetgeleerde, leeraar der
wetten; nomograaph , in. een wetschrij
, verzamelaar der wetten; nomogra--ver,
phie, f. de wetschrijving schriftelijke
wetgeving; nomologe , f. de wetgevingkunde, de leer der wetgeving ; nomomá
chen , pl., ctbestorrners , tegenstrevers,
ruwe bestrijders van dc wet, de staatsregehug enz. ; nomomachie , f de wetbestrij(ii ng ; nomoph1ax. ni. een we thewaarder
of vaker voor het in stand blijven en de
ilaleving der wetten ; nomoteletiek, f rig.

de leer derwetvervulling, kerkentuclit;
nomothesie , f. de wetgeving, de gegevenc
vet; nomotheet, in. een wetgever; nomo
thetiek, f. de wetgeving, Ii. ren (Ier landsregering om wetten te geven ; ook de vet-

-

gevingskunst ; nomothétisch , hetgeen de
wetgeving betreft.
non, lat., fr. non (spr. nong), niet, neen.
Non, f. (oudd. nunna, mid. lat. nonna,
d. i. eig. moeder, volgens Erasmus ,een
egypt. woord, volgens Bilderdijk verbasterd
v. h. gr. mónos, alleen), eene klooster-juffer , eene koor-, ordes- of kloostervrouw;
ook eene gesnedene big (door Adelung in
deze beteekenis afgeleid van nij den, nu
S n ij d e n); nog: een gedraaide arm aan
een spinnewiel.
Nonactiviteit , F. (fr. nonactivite) Mil.,
de toestand van eenen officier, die niet in
werkelijke dienst is en die verminderde ( )
soldij trekt.
nonagenarïus , m. lat. (v. ncnagmnta,
negentig), een negentigjarige, negentiger;
nonagum, n. mid. lat. (v. ii. lat. nonus,
a, nat, de ofliet negende), een negende
deel. liet negende deel eener nalatenschap,
dat de geestelijken in de middeleeuwen ten
behoeve van vrome stichtingen voor zich
eischten; nonagönus, rn lat.-gr., een negenhoek; nonandra, P1 lat.-gr., eig. tiegenmannigen , de negenhelinige planten,
met 9 meeldraden bij (le mannelijke blocseiris, de 9de klasse bij Linnus, beter gr.
enneandria ; nonandrisch. negen helmig;
nonantéren, fr. (v. nonante negentig)
, in
't piquet-spel: 90 punten maken; ook 90
jaar oud worden; nonarire, pl., ontuchtige
vrouwen te Rome, die niet voor het negende uur hare huizen openen of zich vertooiien mogten, om niet de lusten der leerende jeugd le prikkelen.
non avenu, fr. (spr. nong aw'ntij, niet
geschied, ongeheurd.
Nonbattu, in. fr. Mere., eene soort v. gemeen fr. lijnwaad, inz. uit Laval, dat voornamelijk naar Spanje en Portugal wordt
uitgevoerd.
non bis in idem, hat Jur., niet tweemaal
over hetzelfde, eene stelling, volgens welke
een 1)eschuldig(le. die wegens een feit heeft
teregt gestaan, niet meer wegens dat zelfde
feit kan vervolgd worden.
nonchalant, f1'. (spr. nongsjaldng; v. L.
verouderde c/taloir , zich om iets bekoaime
zuimach-ren,gsomv)alti,
tig, onachtzaam; nonchalance, 1'. (spr.
gs'), de nalatigheid, onachtzaamheid,
verwaarloozitig van hetgeen de goede toon
der wereld vereisclit.

Nonconductor, m. uw hat. Phys. ,

een

niet-geleider (vgl. conductor).
Nonconformisten, ph., naam, dien de bisschoppelijke kerk in Engeland aan de pro-

testantsche dissenters, met uitsluiting
van gereformeerden en Itith erschen. geeft.
fl011 CUÏVIS itornini contingit aclire

Co-

sprw., liet gelukt niet iedereen naar Corinthe te gaan, d. i. niet iedereen heeft fortuin.
nmot/mm, lat.

IONS.

NON VALEUR.

None, rf . (v. h. lat. nonus, a, um, de of
het negende), Muz., de 9de toon van den
grondtoon; in de kloosters(nona, stil. hora),
de n o e n, het negende uur des lags, 3
ure des namiddags; ook het gezang op di t
uur; nonidi, fr., z. decade; nonétto, m.
it., een muzijkstuk voor 9 stemmen.
Nonen, lat. (nonce) , pl., in den oud rom. kalender de 5de dag in alle maanden,
behalve in maart, mei, juli] en october, in
welke he t de 7de was.
Nonens of non -ens, n. nw lat., een on-

les, wat geoorloofd is, is betamelijk, welvoegelijk, braaf enz.; non omnla possum.us
oornes, wij kunnen niet allen alles, wij zijn
niet allen in alles even bekwaam, de Gene
heeft deze, de andere gene bekwaamheid.
non omnibus dormzo, ik zwijg niet opalles,
ik zal eindelijk ook eens spreken; non om.
nis rnoriar, ik zal niet geheel sterven.

ding, niets, een ding, slat niet bestaat en
niet bestaan kan ; nonentiteit, liet niet-.

daarzijn, nietzijn.
Nonétvo, m. it. Muz., een muzijkstuk
voor negen stemmen.
Nonexisténtie, f nw lat., het niet aan
-wezig
zijn, liet niet - bestaan, niet-zijn.
non ex quovis liyno fit Mercurius, lat.
sprw., niet uit elk blok hout laat zich een
Mercurius houwen, d. i. niet ieder kan een
geleerde worden.
Nonintervéntie, f. nw lat., de niet -tusschenkorust, het niet tusschenbeiden trcden bij twistende partijen ; noninterventionist, m. de aanhanger van het stelsel
der niet -tiusselienkomst.
Non jurors, pl. eng. (spr. ----dzjóerurs),
i iiet-zweerciers, eedweigeraars, de engel
eed aan het nieuwe-schejaobitn,d
koningsgeslacht weigerden.
Nonius, in. ook Vernier (spr. wernj e)
genoemd, de graadverdeeler, een ^viskunstig hulpwerktuig om de graden van den
boog in zeer kleine deden te verdeelen
welks uitvinder P. Vernier (1631) en
niet _P. Ni o n i u s of N u ii e z is , ofschoon
het doorgaans naar dezen laatsten wordt
benoemd, omdat Vernier het werktuig naar
de aan^sijzingen van ]Nunez in diens Wiskunstige schriften zou vervaardigd hebben.
non liquet, lat. (vgl. liquet), of afgek,
N. L., liet is niet klaar of duidelijk, het
blijkt niet genoegzaam, men kan daarover
-

niet oordoelen.

non motto, it. Muz., niet veel, niet te zeer,
b.v. allegro non molto, niet zeer vrolijk.
non multa, sed inultuin, z. multa.
Nonnaat, m. nw lat., een door de keizer
geborene; ook een kleine witvisch.-sned
Nonnaturaláa, pl. nov lat., niet natuur
dingen.
-lijke

non nuanerduda, sed ponderdnda Bunt
argurnenta, lat., niet op liet getal, maar op
het gewigt der I)ewijsredenen komt liet aan;
men moet de gronden of bewijzen niet tel-

len, maar wegen.
Nonobstántie, f. nw lat. Jur.. de oor
acte van herstelling.
-kondef
Nonod.ecirnaal, n. ow lat., liet negen
prisma met een negenvlakkig en een-zijdg
eenvlakkig einde.
non omnne licitum lionestuin, lat., nietal-

591

Nonoseptiniaal, n. nw lat., het negen-

zijdig prisma met een viervlakkig en een

drievlakkig einde.
Nonpareille, f. fr. (spr. nongparéij'; v.
pareil, pareille. gelijk, overeenkomstig),

zonder wederga, onvergelijkelijk, wat zijns
gelijke niet heeft, naam van verscheidene
dingen, die in hunne soort uitmunten, b. v.
eene soort van smal zijden lint; eene soort
van kamelot, ook 1 amp a r i 11 a s genoemd;
kleine suikerkorrels; ook eene kleine soort
van drukletter (z a.); groot nonpareille,
de grootste soort van drukletters.
anon-plus ultra of net plus-ultra, lat.,
niet verder! niet daarboven! hel non-plus ultra, het on overtreffelijke, uiterste, hoogste, beroemdste enz. in z ijne soort, bei toppunt, de kroon, het laatste of uiterste doel
cener zaak, dat niet kan of mag overschreden worden.
non procedátur, lat. Jur., men ga niet
verder.
Nonprofcient, ni nw lat., die Beene
vorderingen maakt.
non qua itur, sed qua eundum est, lat.,
niet op den gemeenera, maar op den regten
weg moet reen laan; non quam diu, sed
quam

bene vixëris, refert, het komt er

niet op aan boe lang, maar hoe braaf men
geleefd heeft ; non luis, sed quid, niet wie,
maar wat ; non scholae, sed vitae discenduns est, niet enkel voor de school, maar
voor hei leven moet men loeren.
Nonsens, m. nw lat. (non-sensus, van
sensus, de zin), onzin, dom gesnap, louter
onverstand, hoogdravende woorden zonder
zin ; nonsensicálisch, niets zeggend, onverstaanbaar , onzinnig (gelijk het woord
zelf, wat zijn' vorm betreft).
non,

si male nuns, et olim sic erft,

lat., het zal niet altijd zoo slecht gaan
als nu.
Nonsunt, ni. nw lat., een ontmande,

een castraat.
non tanto, non troppo, it. Muz., niet zeer,
niet te zeer.

nonurn prematur in annum, lat., het
worde (het geschrift, opstel, boek) tot aan
liet Ode jaar of negen jaren lang bewaard;
men Naaste zich niet met het openbaar
maken, in h. licht geven van een geschrift.
non -usus m. uw lat. (vgl. usus), Jur.,
het niet - gebruik van een regt.
Nonvaleur, f. fr. (spr. nongwaleur; vgl.
valer), de onwaarde, het te kort korrend
bedrag; de onzekere achterstand van pach•
.
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ten, renten enz. , oninvorderhare schuld
wegens het onvermogen des schuldenaars;
oninbare post op het belastingsregister.
non volat

in buccas assa columba tuas,

lat., er vlie g t ti geene gebraden duifin den
mond.
NoochirTe, f. gr. (spr. no-o—; v. noós,
verstand en c/ter, hand), de geweiddadige
aantasting van iemands verstandelijke vermogens, de miS(laad aan het zicleleven van
een ander gepleegd; noogenie, f. de kennis
ofde leer van de voortbrenging of het outstaan der begrippen; noologie, f. de leer
van de zuivere verstandshegrippen; noologist. fl1. een aanhanger van die leer.
Noordkaper,

m. de ijsvisch, ijswalvisch,

ook deiphijn.
Noordpool, z. pool.
Noormannen, pl. (d. i. Noordmannen),

de germaansche bewoners van het scandi
navisch schiereiland in de middeleeuwen,
vermaard door hunne groote zeetogten en
stoute ondernemingen.
Nop, 1'. ( nederd.. verwant met k n o o p,
k nobbel enz.), de lakenvlok , het voi
de mazen van het fluweel--knopje;
weefsel, die, na opgsnedcn te zijn , het
haar van het flowed daarstellen noppen,
het laken van zijne kleine verhevenheden
of noppen zuiveren, hetwelk ouder ande
ren door de nopmachine der gebrs. We sterman II geschiedt.
Nopal (mexicaansch nopa 11 i), z. v. a.

opuntie (z. a.).
Norbertijnen of norbertmners, pl., eene
rnonnikenorde, door St. Norbert omstreeks
1092 gesticht; zij worden ook prnmonstratenser-mon nike n geheeten.
Nork, m. hoogd. Min., eene soort van
leisteen of schiefer, die ijzersteen bevat.
Norm, norma, f. lat. (norma) , eig.
maatstok, rij, winkelhaak; de regel, het
rigtsnoer, voorschrift, voorbeeld ; bij boekdrukkers: de verkorte titel van een boek
aan den voet der eerste bladzijde van ieder
vel; a d normam, naar het voorschrift, het
rigtsnoer of den voorgeschreven regel; normaal (lat. normãlis, e), voorschriftmatig,
eom., regtnaar den regel, voorbeeldig;
hoekig , te lood; normale, f. (lat. linda
norntälis), hoogere Math., de loodlijn, de
lijn , die in het raakpunt op de tangens
opgerigt en tot aan de lijn der absciss en
G

verlengd wordt; normaalboeken, pl., svm

bolische hoeken , die boeken , waarin de
geloofsartikelen eener gezindheid zijn vervat; normaal-idée, II. het eigen denkbeeld,
algemeen rigtsnoer, naar hetweik men ccii
zinnelijk voorwerp beoordeelt, inz. wat den
vorm of de uitdrukking betreft; normaaljaar, n. bet regeljaar, rnodeljaar; het jaar
1624, dewijl bij den westphaalschen vrede
(1648) werd vastgesteld , dat die gods-.
dienst, welke in den aanvang van dat jaar

KOSTEN.

de heerschende was, het ook blijven zonde;
normaalregt, n. het riatuurregt, regt der
rede; normaalschool, f. modelschool, zulk
eene, welker inrigting anderen ten voorbeeld en ri g tsnoer moet strekken; normaliteit, f. nw lat. , regelmatige , met' het
voorschrift overeenstemmende gesteldheid,

1). V. de volkomene gezondheidstoestand,
ligchaamsbouw enz. ; norméren, lat. (normare) , cig. naar den maatstaf regelen;
ordenen, voorschrijven, regelen ; norma-

tief, nv lat., tot regel of rigtsnoer dienende.
Nornen, pl. noord. Myth., de drie godinnen van den tijd en het noodlot. Zij
heeten : Urda, d. i. liet verledene, V erande, het tegenwoordige, en Skulda,
het toekomstige.
nos, lat., wij, soms ook ik, b. v. Nos. . .
dei gratid, wij.... hij tie gratie Gods enz.
Nosairen, nosairieten, z. noceren.

nosce te ipslim, lat., ken u zelven, leer
ti-zelven kennen ; noscibel, nw lat., vat
gekend of geleerd kan worden.
Noselie, f.

gr. (nosëleIa , v. ndsos ,

ziekte), Med., ziekelijkheid; ook ziekenverpleging en artsenij ; nosocomie 9 f. de
kranken verzorgi ng, zieken verplegi ng; nosocomum, fl. een ziekenhuis, hospitaal,
ook nosodochIum geheeten ; nosocoom
nosocomist, fl1 , een ziekenoppasser, krankenverpleger; nosogenie, f. het ontstaan
der ziekte, de ziektevoortbrenging;nosographie, f. de ziektebeschrijving; nosograaph,
m. een ziektebeschrijver; nosoloog, m., z.
,

v. a. patholoog, z. a.; nosologie, f., z. v. a.
pathologie; nosológisch, z. V. a. pathologisch; nosonomie, f de leer der ziektewetten; nosopoëtisch, ziekmakend, schadelijk; nosotrophie, f de ziektevoeding.
nos poina natäsnus, lat. spew., wij appelen zwemmen, uitdrukking, die wordt
toegepast 01) lien, die, ofschoon weinig of
niets beteekenende, eene hooge borst zetten, zich de verdiensten, den rang enz. van
anderen als toeeigenen enz.; nos Poloni
non curãinus quantitãtem syilabãrum. wij
Polen bekreunen ons niet om de maat der
lettergrepen, iron. van hen. die de latijn
sche woorden uitspreken zonder op dc
lengte of kortheid der lettergrepen acht
te slaan.
Noss. m. (naes, nos, nes s), in sommige noordschc talen z. v. a. landspits
kaap, voorgebeegte; ook neus.
Nossa, £ nOOi(l. Myth., de godin der bevalligheid, schoonheid, voortreffelijkheid;
van daar nossen, pl., kostbare kleinoodiën.
Nosten, pl. ge. (nostoi, v. h. sing. nostos, m. terugkeer, huiswaartsche gang), terug reizen, grieksche epische dichtstukken,
die den terugkeer van de grieksche helden
van Troje verhaalden, gelijk de Odyssea;
nostalgie en nostomanie, f gr., het heirn-
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der onzen, van onze lieden, van ons volk,

tiierken, opmerken, opteekenen, aanschrijafek. NB., let
wel! iperk op ! geef acht! een notabene,
een teeken, eene herinnering, waarschu
wing; met een notabene teekcne9,
met een kenteeken voorzien, oneig. niet eene

een landsman, tijdgenoot ; nosr ficéren,
nw lat., tot den onze maken ; ook inheernsch maken , het burgerregt geven

nomen, aijck. N.N., riien lette op den naam!
notãbel (lat. notabilis, e), merkwaardig,

wee. het zwaarnioedig verlangen naar liet
vaderland, naar huis; nostálgsch , h. heimwee betreffende of daaruit vo:rtkomende.
Nostraat, M. lat. (nostras, pl. nosträtes,
V.

noster, nostra, nostrum, ons, enz.), een

ven, boeken; nota bene,

oorvijg., muilpeer enz. kenmerken; notetur

F. de verleening van het bargerregt, het burgerrnaken.
Nota or noot f lat. (nota), een teeken, kenteeken. liernneiingsteeken, merkteeken ; eene schriftelijke aan'vijzing, opmerking, aanrnerkng ter verklaring of opheldering erner plaats; Mere. ., korte rekening, koopopgave van ontvangene waren;
een beijs van gelden, briefje, b. v. banknoot; een gezant schappelijk (diplornatisch)
schrijven, een herigt. ene verklaring ofdgl.
bevattende .-, Mere.. een toonteeken, ook de

gewigtig, aanzienlijk, voornaam; notabi
liteit, 1. IIW lat., de aanzienlijkheid; Pl.
notabiliteitsn of notabelen (ft. notables),
(Ie aanzienlijkste, voornaamste burgers v.
den staat. liet eager committé of snrro
der rijksstenden in het voorn. Frank--gat
rijk; notd;tclum, hetgeen op te merken is;
quod bene notancluin , waarop vel moet
gelet worden; notéring, i het opteekenen,
aanschrijven , boeken.

toon zelf; nota buona, it., goede noot; nota

bastaard; notha, pl. Jur., erfdeel van natuurlijke of onechte kinderen.
Notie, 1'. lat. (notzo), een begrip, verstandsbegrip, denkbeeld eener zaak, door
het verstän'1 alleen verkregen.
notificéren, lat. (notificare), kond doen,
bekend maken, aankondigen, melden, narigt geven, berigten, ter kennis bi-erigen,
inz. geregtelijk, met inaclitneming van zekere vormen; notificãtie, E. de bekendmaking, mededeeling van een narigt, aankondigiug, melding, aanduiding.
Notiologie, notiológisch, gr. (v. nótios,
a, on, vochtig), z. v a. hygrologie enz.;

nostrilicãtie,

cattIva, slechte noot, waarvan de eerste op
het goede, de tweede op het slechte maatdeel valt; nota caracteristica, de noot, die

den dor- of moltoon van een stuk aanwijst;
nota carnbidta, Mere. , wisselbriefje, orderbriel]e: hij (le oude Ptomeinen was nota
ook cciie afzonderlijke letter in een geheim
schrift, een teeken op wijnflesschen ter
aanduiding van het jaar en de soort; van
daar een wijntje jrintae of optimae notae, een wijn van de beste soort, kabinetwijn, in tegenst. met vulçjãris notne, gewane wijn, tafelwijn; interiöris notae, van
voortreffelijke hoedanigheid, van de beste
soort; iets ad notarn nemen, er op letten,
liet voor gezegd honden, bet achter 't oor
knoopen; nog beteekent nota: een teeken,
dat-de eras oritloopen slaven te Rome aan
het hoofd kregen, van daar schandv l ek,
vlek; nota genitiva of n. mate'rna, Med.,
eene moederv l ek.
nota bene, notabel cnz. , z. ond. noteren.
Nota1gie, f. gr. (v. nötos, rug) , de rug-

gepijil.
NotarTus, lat. ofaf ek. notaris, ni. oorspr. een snelschrijver hij de Roeicinen, die
niet verkortingen of teckens (notae)
schreef; dan in 't alg. een schrijver; thans
inz. een door de regering aangesteld en
bcëedigd die het regt heeft zekere geregteljke handelingen ( testameiten, volmagten, schuldbekentenissen, protesten, inventarissen enz.) in tegenwoor
digheil van getuigen te voltrekken en
daarvan cciie geloofwaardige oorkonde
notariële acte op te maken; notaries pu
g

-

biicu.s caesar 'usjurätus immatriculãtus,

of algek. not. pubi. cacs. jur. inirn. een
keizei!tjk, opetitlijk bededigd en tee roile
ver; notariaat, ii.
i ugescil reveti acte -schrijver;
uw lat., bet ambt van cenen notaris.
notéren, lat. (izotãre), merken, aan'

•

Nothus, m. gr. (nJ&hos), een onechte,
natti tirlij ke, bui ten h ti welj k verwekte zoon,

notiométer, z. hygrometer.
Notst, m. nw lat., een notenschrijver,
b. V. bij eene opera.
Notitie f. lat. (notitit), kennis, wetenschap, k tinde, aanteekerii ng, opgaaf, na-

rigt, korte melding of beschrijving; notitie
van iets nemen, zich iets aantrekken, zich
ergens aan gelegen laten zijn, het zijner
kennisneming , opmerking enz. waardig
keuren; nôtitie -boek, aanteekenboek.
notörisch, notoor, lat. ( notorius, a, urn,
eig. aanduidend, kenhaar makeilLl ), algeineen bekend , openbaar , wereldkundi 4.1
notorieteit, f. nw lat. (fr-. notoriété), hei
kendheid , openbaarheid , wereldkundigheid; acte van notorieteit, eene wettelijke
opgeinaa ktc verklaring omtrent de bekendheid dec comparanten met den staat van
ceiicn persoon of eerie hein betreffende
zaak, ter vervanging van de eigeutlijke
acte, die niet kan geleverd worden.
Notre Dame, f. f1. (spr. nottr' dom'),
onze lieve Vrouw, benaming der maagd
Maria ; ook dc naam der grooic cathiedraci

-kertPaijs:onze-livVrouwe-kr,
Maria kerk.
Nottorno, notturno en notturnhio, ti.
(v. Ii. lat. noctOrnus, a, urn, nachtelijk),
nachtmuzijk, nachtgcang.
75
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pl. lat. io1!ilae, veiklw. van

itott\ klei ne aanmerk in gen,aan I ekcttiii gcIl, rekeningen; schriftelijk verslag van
h eug een CI in t(HC v er g adering behandeld iS
Notu5 , UI. lat. (gr. 1,(;loS). de 1111(1e_% d. of i1aati L(L1Ii(1 : ztiidw CSte 11(1
(lIJk elke onstuimi g e wind.
FJoüinnon, II. ge. (v. flOe/fl, in (lefi geest
w aarnemen. (iclikill ) , (111 verstandswezen,
1)OV(11ZiI1 1)11 ij L voorwerp ill dat bloot
gedacht w ordt,'lInt OI11i1 t bereik lIe
ZiIIII(1I val t ., 1). V. God, geest enz.: in tegenst. met 1 ii a e n o fl1 C H.
rotirrice , ! fl. (pr. 1ioei'I'u'.s' V. none1 il , voeden), cciie voedster, min, minnemoeder ; nourrisson, H. (pi . flOCI 1lC.I(;1I).
(411 HIhuIICkLtl(1, \OC(iSteIkiIl(1, zoogkind ;
flO%aTritUre 1. (spr. J1Oe11i1l(1(1 ), Vi lsel
'

-

.

-

-

V)11iiI, I)1I(l1IIIO1l(.
flOUVOiICfl, CIIZ., I1CV11

no-

vaal . IIOVatIe ('11.. 7. 011(1. rIcvum.
?()vatijrII1 . pl., a a n han g ers van

leti

FO()1lICII(11 I)iC!U)) 0 V l t

i i 11 II S _

e, (iLL (IC afvalligen '1I1 liet (hiSbew eerd1.
a
tCIldO1II niet weder I1I(Ig (II opgenomen
I( Zij boetI L. 111 Cs (lall niet wann11 eer
w orden
vaardig tPiiIg keerden ( 11I (l ó'de tot de
G(le eeuw).
Novelle, novellist, enz., Z. on d.
J1OEeiil. IleRIl . (IC
lat.
November,
Si (' !(ICLII (i VF()egCI \ i ((dn(aan(1 CI( ((1 CH ,
de 1 1 de maand (1(S • ( a(-; (oorspr. (le Ode
v olgens (1(11 ('011(CIHSC I (II kaf ender); novena, F. it., ((C1C(1(IaaSCI(C godsdienstoefening; novcrara, pl. lat., II(( 111Ia:I;se1(e
1JI1W CII gebeden, zielmissen; novendii(".

les 01 novendiies ferïne , p!..

selie feesten in liet O11(IC Rome, (lilt ('CatsSt i Istal! paaed ; novenóte, it. . of novemole C. Muz., (((gIll z;ilIi1Ir ((JkL(I( notIll, (lie eig. uit: (IliC \eFl)O1(dCI(e I. r i 0 I e n
best aan: novensiles dii , pl. t n ieuw
iI18(S1)i()I1g((( gode n ,. ( IC door '(L i US te
JOi 1 ingevoerde sn hij 1St_lI C gO(li(CtlCH
Novum, H. LIE. (v. i!O(ll.S, (1, 1101. nieuw),
iei.s (lieliw 5 .JI1C., Cclie (I111St((1(liIRi(l (lie
1L ((C(IS gesloten (( ) t S la uh. I tot eene
nieuweC 1'( Eszaak aalllCi(li (( ee l t ; nova,
pL, Z. noviteten ; 1CC 1101CC , nieuwigheden, (1eJ(11ÇOiSCi(e woelingen; !IOV.S homo,
(i. rijen". iiiai mI 111(1, (lie l(CL eerst (ICII
adel in zijii geslacht brengt; ook een in 't
tIi(.(1\V {(kICC(1e ; (IC 1(0(0. op HiCtl\V. van
VO(C(1 af, novuut ie$1((mImL'Imim(mn . ot algek.
N. T., liet nieuwe Testament , (IC schriften
van het nieuwe Verbond; movcIejumm(Iutt()1(1_s, van nieuwe stichting,; ncvi_siiflI5e, ZCCI
()iilau(gS, l);1s geleden ; nov-antiek, nw lat.,
.

nieuw-oud; novantic-kon, pl ., iuici i a c-end-

Iie(i(fl, nieuwe zaken met een antiek voei- -

kOflICfl ; novaiè . Ii. lat., ei novlialiana,
nieuw OiIL(}(1iiCiI land; nocrale tienden,
(IC tiCui(lCui, van Z[ilkC (eeuw OuItOflh(euI

gronden; novãtie, f. vernieuwing; Jur.,
de opheffing eener dusverre bestaande
sCIlIiI d of veibindienis door bet stellen
van eene nieuwe in bare plaats; novãtor,
H]. een vernieuwer, die nicuwighedetï invoert, inz. in lietgodsdienstige ; soms ook
de naam dec sXncretIsten; novelle, f.
( it. novella, V. h. lat. nove'llus, a, nm,jong,
frisch), fr. nouvelle (spr. noewéll'), eng.
novel (spr. nóvv'l), eig. nieuwigheid, tijding, nieuw berigt, nieuws; naam der kleinere historieverdichtingen en verhalen,
kleine romans; novellen , pl. Jur. , de
nieuwe verordeningen of wetten van Jus
na de openbaarmaking van den-tinaus,
tweeden codcx, een deel van het corpus
jam is ; novellétte, f. it. (novelletta), een
vrolijk vertelsel, sprookje ; novellist, of
fr. nouvellist (spr. noew-), in. een schri '
ver van novellen, van kleine vertellingen
in prozalschen vorm ; een liefhebber en
verspreider van nieuwigheden, een nieuwtjeskramer ; dagbladscli rij ver ; noveillstisch, nieuw, nieuw berig-t; in den vorm
eener n ovelle; ncmvicïus of novitus, m.
lat , novice, fm-. m. en f. een nieuweling,
beginner, nieuw aangekomene, Proefleerhug, een proefkloosterlin g , d. i. die nog
geene gelofte heeft gedaan ; noviciaat ,
H. nV' lat., het proe fjaar, de proeftijd, de
Icerlingsstaat in kloosters; het nieuwelingschap in eene wetenschap of kunst; novi
lunïum , n. nw lat., de nieuwe maan ; noviteit , lat. (novitas) , of fm. nouveauté
(spr. noewote'), nieuwheid , het nieuwe
iets nieuws en vreemds; pl. noviteiten,
ook nova, fr., nouveautés , nieuwbeden,
nieuwigheden; Mere., versche waren, modevoorwerpen, hij boekhandelaars: pas uitgekomen boeken.
Nox * f. lat., de nacht; M yth. de nachtgodin, gr. Nyx. ccce dochter v. d. Cha o s.,
de gade van den Erebus.
noxa , f. lat., schade, schuld, misdaad;
inz. Jur., schade of beschadiging en van
daar verlies aan vermogen door een voor
zich-zelven in regten niet verantwoordelijk
wezen, b.v. een dier, een' slaaf; noxae da0ó , de overlating dec zaak, door welke de
schade veroorzaakt is, in de plaats v. scha
devergoeding.
Noyade, f fr. (spr. noajdad'), verdm-inking in het water hij wijze van teregtstelling, tijdens de fr revolutie, waarbij men
de ongelnkkige slagtoftbes in eene schuit
plaatste, die men door het openen eener
klep deed zinken
Noyales, noyalles, pl. fr. Mere., dik en
sterk linnen inz. tot zeildoek, zoo geheeten
naar de fransche stad N o y a I e.
Nozrim , pl. joodsch , z. v. a. nazare -

-

,

ner (z. a.).
Nuance, f. fr. (spr. nUdflgs'; eig. omwolking, tempering van het licht; van nue =

NUi1E Ht. E1JS.
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lat. nubus, wolk) , de schaduwing, scha
-duwverling,tapswjzeo-fatwing,

kleurmenging, k le urspeling, de oninerk
hare overgang, ineensmelting, tint, schake ing, het fijne onderscheid eener hoofdkleur ten opzigte van het heldere en donkere ; nuancéren (f1-. nuancer), hescha
duwen . ineen smelten, schakeren, trapswijze , allengs of onwerkbaar doen overgaan, doen toe- of afnemen; genuanceerd , gesehakeerd , beschaduwd, ineen
uancéring,
gesmolten, gernengeld enz.
1.. de trapswijze toe- ol afncming, schaduwverdeelirig. ineensindhing enz.
r

n
;

nubecüla,f. lat., z.v.a. nephelion (za.).
nubiel, lat. (nubilis, v. nubre, trou

weri), huwbaar, ma n baar, in staat om te
hu•en (v. meisjes); nubiliteit, f. nw lat.,
de manbaarheid, huwbaarheid., geschikt!ieid tot het huwelijk.
Nucléus, Ui. lat., de kern of pit cener

vrucht; nuclipersicöru'in, perziken-pitten (hij droogisten): nucleipini, pijnboompitten; nucleo li then, pl. lat.-gr., kernsteenen , eene soort van versteende zeeegels.
nodus ('/urograpltaslus, m., pl. nitdi
c/zirogiap/sarii (v. li. lat. nudes, a, urn,
naakt), Jur., schuldeischers enkel op handschrift; nudacautio, Jur., eene bloot m ondelinge belofte., zonder eed, borgen of
handschrift; ook nudo prosnissio ; nuda
possessio, bloot bezit zonder eigendouis
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het getahuierk 0, dat de ledige plaatsen in
ccii iziet eij Iers uitgedrukt getal aanvult; oneig. nietzjn, zonder waarde, oubeduidend,
ongeldig; nulpunt, ii. het overgangpiint
van de eene schaal o1 graadverdeeliug tot,
de andere, bij den thermometer van de

warmte tot de koude; nulla dies sine line'a,
geen dag (ga voorbij) zonder eene lijn of
streek, d. i. zonder dat mcii iets nutligs
gedaan heeft, eene bekende zinspreuk van.
A. p e 11 e s ; nulla ratiöze, op geeuerlei wijze, nulla regüla si n e exceptiöne, geen regel zonder uitzondering; nullius rnorne'nti,
van geen beteekenis, onbeduidend, on -rewigtig ; nulithi, nergens; nullibiliteit, f.
nw lat., het nergens zijn; nullibinieten, Pl.,
bij sommigen den naam der Car tesia
ne n, omdat zij den geest, met betrekking
tot de ruimte, voor n u 11 i b i houden; nullificéren, lat., vernietigen, voor nul en
tig verklaren; nullificätie, f. vernietiging,
geringschatten; nulliporieten, pl., gladde
koralen in liet zaridmergel en jongere kalkgesteente; querla nullitãtis, nu ll iteitsvordering, waarbij de klager verlangt, dat
iets, b. v. een testament. voor ongeidig vei,-

klaard worde; nulliteiti-syiteem, ii . eene

bijzondere leer van de iegtskundige hulpmiddelen tegen een nadeelig testament.
Numérus, in. (ph. nurnri), lat., liet ge-

tal, cijfer, is o in m e r, van daar nunzro of
aigek. Nro., Y. olJV., d. i. volgens ni onder

bet getal of cijfer; ook aantal. menigte;

i'egt ; nuda traditio, i bloote overgeving of
overgave; nude pacta, Pl' overeenkomsten of verbindtenissen zonder fbrwaliteiten, zonder opgave van beweegredenen en

Log., de afgemeten redekunstige wellui
dendlieid, klankivaat. de afneting van korte en lange lettergrepe n ; vgl. rhythinus ;

andere omstandigheden; nudis verbis, met
dorre, drooge woorden; nude crude, naakt
en ruw, slecht weg, achteloos; nudäta, p1.
( v. nudãre, ontblooten, openbaren), (luidelijk, open en bloot liggende dinçen ; nudéren, ontblooten ; nuditeit. f. (lat. auditas), de naaktheid, blootheid, behoeftigheid ; de naakte menschengestalte, naakte
figuur; oneig. slordige,onredehijke uitdrukkingen; nudipedãles , pl., barrevoeters, een gezelschap van dweepers in (he
1 6che eeuw , dat zich liet eerst in Moravië
ophield, en het geschoeid zijn voor zondig
rekende; nudipedaIën P1 bij de oude

woorden; numerair, naar het getal, b v.

Itomeineri plegtige oaiinegangen of processiën, aai-bij men blootsvoets ging.
nuçjae, pl. lat., potsen, grappen, hans vorstenstreken , beuzelpraat , zottek l ap
nugaciteit, £ nw lat., beuzelachtigheid,
praatzuelit : nngatoriuin, n. ijdel, onbe-

duidend. gesnap, zinneloos gebabbel, gew awel ; nugtor, rn een lianswoi-st, potseri maker . babbelaar.
Nujeebs, najeebs. ph. eng., naam van liet
ongeregelde voetvolk der eng. oostindische
compagnie.
Nul, 1. (v. ii. lat. nullas, a, urn, geen),

riituisras î-otsmndus, een roudgetal, dat zich
gemakkelijk laat onthouden ofdeclen, J. v
100 in plaats van 97 of 103 enz., 1000 voor
990 enz., al nurnu-o, it., z. al marco; nurné:i, ph., eig. de getallen, het Ide boek
van i%Iozes, omdat daarin (le voikstehling
der is:ahieten is vervat; numerãle (scil.
nornen), n., P1 numerala, Grain., de tal-

numeraire waarde, de getal waarde,

van acne munt de waarde , waarvoor zij
overal ontvangen en uitgegeven wordt; als
subst.: het bare, hetin omloopzjnde geld; ,
nuinereus, lat. (nurnerösu$, a ant) , talrijk, menigvuldig ; voikhiukend, wcllui
(l end, evenmatig (r Is y t him i se Ii); flumeréreü (lat. nurnerire), tellen, getallen behoor l ijk schrijven en uitspreken; met cijfers of getalmerken teekenen, nouimeren;
Mee. , de prijzen der waren door letters,
cijfers of (alleen. aan dcii verkooper beken
de) teekens merken of nommeren ; flumeratie, f. Arithde telling, liet schrj ven en
uitspreken (Ier getallen; numerator, in. de
teller van eene breuk ; numerist, 'ni. ie
maiI(h, die uit getallen waarzegt; flumenek. numérisch, (hoor getallen uit te drukken. uit te spreken; Mui., volgens barmo-
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Iiie en tact, maar arm aan melodie; numerotéren, fr. (numeroter), met cijfers teeke
nen, benommeren; nuinerotâge, f. de no rn
-mering.
NuniidTërs, p1., de bewoners V. Numidië, oudtijds een koniiigdjk in N. Afrika, dat omtrent met liet tegenwoo r dige
Algiers overeen komt; en beroemd as door

mend of genoemd, volgens mondeling
verklaring ; als subsiantief n. (testamenturn nuncnpatvum), een mondeling, onder plegtige omstandigheden uitgesproken

Zijne ruiterij, Zijne leeuwen, zijn marmer
enz.; de Numidirs behoorden tot den menscheiistam, die zich in de Iie dendaagsc li e
erbcren of Kable n (z. a.) heeft voort-.
g eplant; nu,nidische steen, z. v. a. obsL d i a a n (z. a.).
nuniisch, numisch jaar (v. Ii. gr. nuvnënIa, nieuwe maan, beginnende maand).
lat. annus numaeus , een doorloopend
maanjaar, waarvan liet cewone uit 12, Iet
schrikkeljaar uit 13 maanden bestaat.
Numismatiek, f. (v. h. gr. nómisma,
lat. numisma ii. en numus oInuniinus, in.
munt), de muntkunde, penningku n de, de
wetenschap der munten en gedenkpenningen; numismateus, ifi. een muntkenner,
penningkundige; numismátisch, munt of

be.
hoorende; numismatograaph, m. eer, penfling- of muntbeschrijvcr ; nurnismatographie, f. de munt- of penningbeschrij
pcnninkundig; tot de

1)CllIIiflgktInde

ving ; numismatográphisch , niunthe
chrijvend; numophy1acum, n. lat.-gr.,
een muntvoorraad, eene verzameling van
penningen, een penningkabinet; res numinarIae, geldzaken; nummulieten, pl uw
lat., of linzensteenen, hekpen
-

s

ningen, duivelspenniugen, z. v. a. phacie
ten; nummus confessionarlus, de biechtpenning; numu1arus, rn een wisselaarof
-

bankhouder.
Nun, m. turk., eig. lichtgiaris; eene mos•
kee, die eeiien keizer tot stichter heeft.
Nuncius of nuntius, m. lat., een bode,
b oodschapper, een pauselijk gezant, geen
kardinaal zijnde (vgl. internuntius en legaat ond. legeren); nunciéren (lat. nundare), verkondigen, melden, aanzeggen,
enz.; nunciánt, m. de aanklager, inz. Jur.,
l)erigten vie legen zijnen buurman met bet
verbodv. herbouw, vernieuwing enz. op zijnen grond in of buiten regten optreedt; nunciaat, ni de aangeklaagde, hij wien verhodcii wordt; nuncitie , f. de aanzegging,
aankondiging, vermelding. aanklagt; nunciatuur ofuuntiatuur, 1. n lat., gezantschap, het ambt en de waardigheid v. een'
pauselijker) gezant; diens bureau.
nuncupéren , lat. ( nuncupãre) noemen,
bepaald verklaren ot' uitspreken, in vorm
van repten hij monde verklaren; nuncupz
ta voluntas, f .Ini'., de bepaald uitgesprokene laatste -wilsbeschikkirig; nuncupãtie,
f. de benoeming , plegtige verklaring of
mondelinge aanneming tot erfgenaam;
nuncupatief, uw lat. mondeling noc-

testament.
Nuntius, nuntiéren

enz., z. ond. nun-

cius.
Nupta,

f. lat. (v. nubëre, trouwen), de
pas gehuwde vrouw; nuptiae claiidestinae,
p1., geheim huwelijk; n. nefarïae, bloedschendg huwelijk; ii. noxïae, verkeerd hiiwelijk, L. v. tusschen een' jood en eene
cliristin; st. proldbitae, verboden huwelijk;
nuptiaal (lat. nuptiãlis , e), wat tot de
hruilof'i betrekking heeft, bruiloftsachtig;
nupturiéren , uit vrijen gaan 1 trouwlustigzijn.
Nutlilu , 1 lat. (nutatw , v. nutãre,
knikken, waiikeleu) , het kiiikkcn, wenken; liet waukelen, waggelen, ii. v. van de
as der aaide; de overbuiging der planten
naar de zon; nutbeL waiikelend, aan wankeling onderhevig, daarvoor vatbaar; nutéren, wankelen.

nutréren . lat. (nutrre), voeden, 1)1e-

gen, opkweeken nutrisnént, ii. (lat. nu-

trirnéntum), het voedsel, voedingsmiddel;
nutitie, i de voeding, opoeding; het zogen; Chem., de doortrekking of s in p r
ii at i e; nutritief, voedend, voedzaam; nutritören, j)l., de verzorgers, a ii r a t o r e n
van scholen en universiteiten; nutrix, f
eene voedster, min: kinderoppasster.
flux, f. lat. (gen. nucis), de noot; nux
vomica, de braaknoot, zoogenaamde kraaijenoogen, de vruchtkernen van een oostind.
boom, die braking verwekken en voqr ratten en muizen veriftig zijn; in nuce, cig.
in eene noot, cl. i. in 't kort of beknopt
zaailigevat, in 't klein.
Nyctalopie, f. gr. (v nyx, gen nyA'tós,
de nacht), het nacbtzien, de daghuindbeid,
(eene oogziekte); nyctalöps, of ft. nycta
1 6pe H). een riachtziende ofdagblinde, die
bij nacht beter ziet dan bij dag; nyctelia,
Pl., nachtelijke fiesten ter cere v. Bacchus,
die N i e elms werd bijgenaamd; nycee
mron (gr. nyc/it/tëneron); dag cii nacht,
een etmaal ; nyetohatësis , f. Med. , het
slaap- of naciitwandelen ; nyctograaph,
m. een iiachtschrijver, werktuig ow in duister te schrijven; nyctographie, f. de
nachischrijfkunst; nyctophten. pl. N. H.,
uachtplan Len, riach tgewassen; nyctostratgus, HI. een kapitein van de nachtwacht.
Nymph, nimf, f. gr. (nfrnp/të, oorspr.
in 't alg. jonge vrouw, huwbaar meisje),
Myth.. onder- oflialigodinnen hij de (ii'ieken en ilomeinen onder dc gednante van
jonge meisjes, die niet onsterfelijk waren.
maar duizendenjaren leefden, de voorwerpen der natuur beheersch ten en bezielden,
en daarvan hare namen ontleenden, als daar
de Auloniáden , dainymphen;
zijn:
to
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Oreaden, bergnymphen, Leimoniád e n, weidenymphen; L i in n a d e n poel-,
moeras-, vijver- en meirnymphen; Na p a
en, dal- en boschnrmp li en; 1erelden,

Myth. , volgens de eosmoiogie van Berosus
een monster, half meuseb, half viseli, uit
de Erytreisehe zee gekomen, waaraan Bahylon zijne eerste beschaving te danken
had.
I
Caristys, f. oarismus, in. gr. (v. oar,
Ii uisvrouw), eene eclitelijke samenspraak,
doorgaatis in dichtmaat.
Oartes, f. gr. (v. ôcirion, eitje, eijerstok,
verklw. v. ôóït ei), Med., de ontsteking der
eijerstokken.
Oars, pl. eng. (spr. oors), kleine overvaartsclsuiten op den Theems hij Londen.
Oase, £ kopttsch (gr. Oasis), vruchtbare
streken te midden der groote zandwoestijrien van Afrika, als waren het eilanden in
de Zandzee.
ob, lat. voorz., 1) wegens; 2) tegen, in
vele zamenstellingen, waarbij het voor eene
U in 00 voor eene f in of en voor eene
P in op verandert, en (leels tegen beteekent, deels met ons aan-, over-, be-,
v e r- overeen komt, zoo b. v. o bj i c i é r e ii,

en OceanIden, water- en zeenyinphen;
.Najaden en Potamiden, bron- en

riviernymphen ; Dryâden en Hania
dryáden, boom- en oudnymplien; oneig. beteekent nymph ook ccii liçtvaardig
meisje, een meisje van pleizier, eene hoer;
—nymphen (nymphae), pl. Med., de kleine of inwendige schaamlippen, waterlip
pen; nymphaa, f. de water- of zeclelie;
nymphaum of nymphëum, n. een nymphentempel, eene heilige plaats der nymphen, met vele fonteinen enz.; eene zomerbadplaats voor vrouwen; hij de eerste christenen een waschbekken, waarin zij zich
voor het Gebed de handen wiesehen; nymphagoog, m. een bruidgeleicler; nyrnpholepsïe, f verrukking, hegeestering
nymphomanIe, f. vrouwelijke mi unewoee, liefderazernij, mansdolheid, de hevige,
onbevredigde vrouwelijke wellust,, z. v. a.
d

andromanie ; nymphonanie , vrouwelijke ze l fbevlekking; nymphóncus, in. ge.
zwel der schaamlippen; nyinphotomie, f.
Med., de verkorting of afsnijding van den
kittelaar; het oostersch gebruik om de voorhuid des kittelaars te besnijden.
Nystâgmus , II). gr. (v..nystddze'in,
knikken), eig. het knikkebollen, inslapen;
Med. , een krampachtig rollen van den
oogbal.
Nytur, m. oude graanmaat. te Vale n
ciennes, = 2 kop bijna.
Nyxs, f. gr. (v. nyssei1l, steken), Chir.,
liet steken, de insteking.
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opponeren, occurrereii, offcrere n

ens.
obaerãtus debilor, lat. z. debitor ond.
debent ; geobrmeerd (Ir. obe'rv), diep in

schulden stekend, meer schuld dan veriiiogers hebbende.
Oban, eene gouden rekenmnnt iii Japan, = 3 c o P a ii g s (z. a.); eig. eene gouden medaille van verdienste.
Obba, f. lat., eene soort van vaas in den
vorm van een' aieknotten kegel, waarvan
men zich bij de plenooffers voor de dooden
bediende.
ohcórdisch, uw lat. (v. cor, gen. cordis,
het hart), omgekeerd hartvoriiuig.
Ob. C. S. , lat. verkorting op sommige
monumenten, = oh cirrus servãtum, we-

gens het redden eens burgers.
oh defectum, lat. (vgl. defect), wegens
0, lat. afkorting van omni, omnibus,
omiiiurn, optimus, z. a. ; 0., ned. afkort.
voor Oost, en fr. afkort. voor Ouest, west en; ook voor onvert, b. v. C/O compte
ouvert, open rekening; 0 als laatste letter
V. lh gr. alphabet of co, o sne'çja, lange
o), z. v. a. einde, besluit, h. v. A en 0,
aanvang ei) einde, eerste en laatste; 0',
beteekent voor it rsche namen z. v. a. of,
V(1I1 en geelt of eene adellijke afkomst te
kennen, ofwel het duidt op de afstam m ing
van vroeger onafhankelijke opperhoofden
b.v. O'Connell, O'Meara enz.; 0. A.
D. G. := oninia ad Dei gloriam , z. ond.
omne. 0. M. openbaar ministerie; o.

=oude stijl; 0. T. = Oude Testament;
Oct. October. - o , it, of; les 0 de
Noèi, Ir., eig. de Os v. kersmis, benaming
der 9 met 0/t beginnende liederen, die gezongen worden gedurende de 9 dagen, die
het kersfeest vooraf gaan.
Oanes, Oannes, ook wei Oes, m. assyr.

gebrek, bij gebreke.
obducéren, lat. (obducre , gew. overtrekken, bedekken, maar ook reeds in oud-

latijn voor ontlilooten, openen ; mid. lat.
voor beleedigen, besciadigen), lijken openeii of OpSlIIJdefl en bezigtigen of schoti-

w n ; obducént, Lu. een lijkenopenaar
lijkschouwer, een eiees- of heelmeester
als ljkschouwer; cbductie, 1 de geregtclijke opening eiischouwing v. ccii lijk.
obdurren, lat. (obdnrãre), verhai'den,
verstokken, halsstarrig maken ; obdartie,
f'. de verharding , verstokking ; verstoktheid, halsstarriglieid, onboetvaardigheid.
e

Obediéntie, f. la. (obedientia, v. obedire , gehoorzamen) , gehoorzaamheid,
(iienstpligt, de on voorwaardeljke bli ode1 j°{P"t-'
" onderworpenheid en gehoorzaaiix-

heid, inz. in kloosters en bij de jesuiten ,
een kloosterlijke geleidbrief voor reizendu
ordesgeestehijken; de bezoldiging der domheeren uit liggende gronden; obedientie

OBELISK.
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schrijven, eertijds een schrijven (les duit schen keizers aan den paus, waardoor hij
aan dc r. k. kerk zijne aanhankelijkheid
betuigde, en dat dikwijls door een bijzonder obedientie - gezantschap werd
afgegeven; obe€lientiarius, m. nw lat., een
dienstdoende, hij, die, eene kape l in naam
eens kloosters bedient ; obediéren (lat.
obedire), gehoorzamen.
Obelisk, m. (gr. obelis/os, het verklw.
V. obelós, spiets, staak) , Bene spitszuil, ge denkzuil , eene vierzijdige zuil van 50 tot
150 voet hoog, meestal uit een' enkelen
steen gebouwen; waarvan men nog heden
vele in Egypte vindt; zij zijn meestal met
hieroglyplien voorzien en werden óf tot sicraad of ter gedachtenis van gewigtige gebeurtenissen op opene plaatsen opgerigt.
®bélus, m. gr. (obelós), eene liggende
spiets, een streepje of teeken. dat de critici
bij verdachte plaatsen, verkeerde uitdruk kingen enz. zetten (in de oudere uitgaven

objectief be- schouwen, haar op erg
voor zich-zelven , niet in betrekking tot
ons-zelven. beschouwen ; objectief-glas ,
voorwerpglas, het glas in tenen verrekijker, (lat naar liet voorw erp is gerigt 5 in
tegenst. met liet oculair-glas; objectiviteit, f. de voorwerpelijkheid of betrek
een uitwendig voorwerp; uiterlijk--kingop
heid, gesteldheid eereer-buiten ons liggen de zaak; objectivéren iets als een gegeven
object voorstellen; het onderwerp of liet
subjectieve tot voorwerp maken; naar bui
voeren en verwezentlijken wat vroeger-ten
enkel als voorstellin g of gedachte in ons
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o benigna l lat., o gebenedijde! gezegende! aanhef eener aan Maria gewijde
hymne ; van - daar eene kruipende , laag
vleijende toespraak.
Obesiteit, f. la . (obesztas, v. obésus,
vet), de dikte, vetheid des ligchaams.
Obex, m. lat., een grendel, klink, slagoom, dam enz., een hinderpaal.

obiit, lat. (v. obire, sterven, ondergaan),
hij of zij is gestorven, overleden (inz. op
grafschriften); obitum, n. de ondergang,
of bij vork. obit, eene zielmis in de r. k.
kerk voor de afgestorvenen ; ob tus, m.
dood : van daar obitus fur /urn. Jur., de
ondergang of het verlies van zeker e regten
of aanspraken door verjaring, obitus, mid.
lat., eerre jaarlijksche zielmis; obituargum,
n. eene . doodenlijst , een doodenregister;
het zielrnissenboek ; obituarius , m. een
geestelijke, Wien de dood zijns voorgangers
eene betere plaats verschaft.
objectéren of objiciéren, lat. (objicere,
verl. deelw. obj éctus), tegen werpen, tegenwerpingen maken , inbrengen, v oorhouden; objéct, n. (objecturn, d. i. eig. liet
tegengew or ) ene , voorleggende), het voor
zaak of persoon, waarbij wij onze-werp,d
beschouwing bepalen , waarop onze aan
onze begeerte enz. is gerigt, het-dacht,
doel of eindoogmerk eener werkzaamheid
of verrigting (in tegenst. met Subject
z. a.); ook in het gem. leven eerre zaak var!
gewi ,t of belang: Grain., het voorwerpelijk
woord. het doelwoord, de regtstreekscl e
belieersching van liet bedrijvend werk
objectie , f. de tegenwerping, te--word;
genspr aak; inbrenging; objectief, nw lat.,
voorwerpelijk, wat voor ons een voorwer p
is of worden kan; het werkelijk bestaande
of r e a l c. in tegensi. met subjectief,
onderwerpelijk persoonlijk ; e e n e zaak
,

;

,

,

woonde.
objurgéren, lat. (objurgáre), berispen,
bekijven, verwijten, doorhalen; objurgatie,
f. de berisping, bestrafling, wraking.
Oblaat rn. (v. h. lat, oblata, v. offerre,
aanbrengen : liet brood en den wijn, welke
de chr istenen in de vroegste tijden tot hun
liefdemaaltijden of a g a p e n mede brag--ne
ten), het gewijde avondmaalsbrood, offerbrood, bij de R. K. het hoogwaardige, de
li o s t i e ; ook een ouwel tot brievenstuiten
enz.; oblátus of oblaat, m. een aan liet
kloosterleven gewijd kind; iemand, die, al
zijne goederen aan een godshuis schenken. de, daarin woonde, zonder geheel aan den
regel onderworpen te zijn; eene gift aan
kerken of kloosters; oblátie, lat. oblatió,
f., pl. oblatiónes, overreiking, aanbieding;
offer. gave, geschenk; Jur., aanbod, voor -•
stel; oblatio ad recipróca,, het a anbod tot
wederkeerig dienstbetoon; oblatio delicti,
het aanbod tot verschuldigde betaling; obi..
juraménte of ad jurcindum , de eed -aanbieding, aanbod orn den eed af te leggen;
obi. reclis, de aanbieding der ger eecle betaling eener schuld; obi. verbalis, de belofte der betaling; sub oblatióne ad recipróca, onder aanbieding van wede.vergelding, tot gelij ke weder keerige dienst: obla
tioiiarius, in. de geestelijke, die dc offers
of geschenken der reilde leeken in ontvang
neemt; ook de brood- en wijnaanbrenger
bij het avondmaal; oblatori^ n. pl. nov lat..
Mere., gedrukte aanlbiedin }s - of aanbeveliugsbriev en, kennisgevingen, rond aande
brieven (circulaires), w aarin men de
oprigting van een handelshuis, of ook de
daarin voorgevallene verandering v. firma
enz. snede deelt; oblie (verbasterd v. oblata), eene soort van dunne wafel.
oblectéren, lat. (oblectáre), ver maken,
verlustigen; oblectarnént , n. liet vermaak,
de verlustiging, het tijdverdrijf.
;

-

obligaat, lat. (oblicjátus, c, urea, v. obligaat, toe- , aanbinden, verbinden . ver
verbonden, pligtig; obli--pli;ten),vrg
-

gaat of ' obligate , it. Muz., oorspr. den ge-

bandenen of strengen fuga-stijl; thans gebezigd van die instrumenten of stemmen,
die, hetzij alleen of verbonden niet andere,

OBLIGEREN.
de hoofdrnelodie van het stuk voordragen
dus: hoofdstemmîg, in cciie volsternmige
rnnzijk tot de hoofdstem hehoorende en die
begeleidende (a c c o m p a g n e r e n d e), van
(laar obligaat-fluit. obligaat-viool,
obligaal-spelen enz.; obligãtie, f. lat.
(obligatio ), de verpligting, verbondenheid,
verhindtenis, het verband, de gehoudenbeid; Jur. , het persoonlijk staan of verantwoordelijk zijn voor eene verpligting;
van den kant des regthehhenden: eene vordering, een eisch; ook eene schuldbekentenis, een schuldbrief, landsschuldbrief;
obilgatio accessorla, Jur. , eene bijverpligting , toevallige
obi. a
lege reprobãta , eene met de wet strijdige vordering of verpligting; obi. alternat7va, eene wederzijdsche verpliti ug
of schuldbekentenis; obi. civ il s , eene
verpligting of verband naar het strenge
regt , een in regten vettige eisch ; obl.
commnis . gemeenschappelijke verplig hug; obl. correälis in solidurn , de
gemeenschappelijke verpligting .of gehou
denheid van velen, leder voor hei geheel;
in tegenst. met obi. pro rata, de verant\voordelijkheid van ieder, enkel voor zijn
aandeel; obl. consensuãlis, acne slechts
op weerzij toestemming berustende
verpligting; obl. imperfécta, eene onvol
komene, d. i. niet in reglen vorderbare verpligting ; obl. inänzs, eene krachtelooze
verpligting; obl. litterãrum, eerie schrifte
lijk vastgestelde en dus voor geen tegenbewijs vatbare gehoudenheid; obi. mutuia,
eene wederzijdsche—; obl. perfe'cta, eene
volkomene of af te dwingen verpligting;
obl. reãlls , eene schuldbekentenis , die
zaken of goederen betreft; obl. secundaria, z v. a. accessoria obl. sub fide noblij, verpligting op adellijk woord; obi. cub
puma infamiae, een verband op straffe
van eerloosheid; obl. subccliarua, de gehoudenbeid in een zeker geval (wanneer
nl. de eigeutljke pligtige zich niet kwijt of
kan kwijten); obli g atoor, obligatorisch
( lat. obuigatorluc, a , um) , verpligtend,
verbindend, noodzakend; J iw., persoonlijke
gehoudenheid of verband betreffende.
obligeren (spr. —zjéren), fr. (obliger,
v. Ii. lat. obligare) verbinden, verpligten;
noodzaken, dwingen; dienst bewijzen, beleefd of hoffelijk bejegenen; iemand geobligeerd zijn , hem verpligt of dank
schuldig zijn; oblige! verpligt! bedankt!
ik dank ii; obligeance, f. (spr. —zjdags'),
dienstvaardigheid, beleefdheid, hoffelijkheid , het verpligtend gedrag; obligeant
(spe. —z) cing), dienstwillig, dienstvaardig,
hoffelijk, verpligtend, beleefd.
obligo, n. it. Mere., de verpligting van
den eenen koopman aan den anderen door
voorschot of wissel-giro; i n o b 1 i g o z ij n,
aan een ander schuldig zijn; voor ie-

verpligting;

;

0
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mand zijn obligo geven, voor hem
borg blijven, goed spreken; van het obligo ontslaan, in plaats van de verpligting eens anderen de aanwijzing op cenen
derde aannemen.
I
oblique, fr. (spr. obliek' v. h. lat. obilquus, a, urn) , schuin , scheef, zijdelings,
niet regt, dwars; op kromme wegen, ongeoorloofd, verdacht, slinksch, verbloerud,
l)edckt , langs sluipwegen ; oblquum , n.
liet scheeve, schuine, kromme, gebogene;
casus obliqui z. casus; oblique of scheeve
slagorde , die, waarbij de vijand slechts
met cenen vleugel wordt aangetast; obli
quiteit , f. (lat. obliqutas) , scheefheid,
schtiinte, scheeve rigting ; afleiding; arglistigheici, valschbeid; Gram., afhankelijkIseid.
oblitteréren, lat. (oluitteràre, v. littra,
letter), letters uitn isschen , uitdelgen, nitstrijken; Med. ook sluiten; oblitterãtie, 1.
de schriftuitdelging, vernietiging; Med., de
sluiting van wegen of vaten.
oblong, lat. (obluingns, a, urn), lang\verpig, langachtig, nicer lang dan breed;
oblóngum of oblong, n. een langwerpig
vierkant, regthoek.
obloquéren, lat. (oblóqui), tegen spreken, wcêrspreken; oblocûtie, f. de tegenspraak.
Oboe, it., z. v. a. hautbois (z. a.).
Obolus of obool, rn gr. (obolós), cane
kleine oud-ge. zilveren en koperen munt,
=drachma (z. a.),ongevecr I centen
( de Grieken plagten hunnen dooden zulk
een muntstnk onder de tong te leggen,
om daarmede aan Charon hun veergeld
te kunnen betalen); ook een artsenijgewigt
van 10 grei n en; oneig. cane kleini8hcid,
cent, penning enz. ; obole, f. fr., cçne middeleeuwsche Ir. koperen munt, = il dcnier; vol gens du Can g e had men ook goti
den en zilveren oboles ; ook cane rekenmunt op de lonische eilanden , waarvan
er 100 in een' dollar gaan en die ongeveer
2- Ct. waard is; zij wordt ook cent genoeind.
Obotrieten, pl., een slavonische volksstam.
obovaal , nw lat. (vgl. ovaal) , omgekeerd eivormig.
obrepiéren , lat. (obrepre), heimelijk
insluipen; langs slinksche vegen verkrijgen, mèt list ergens toe geraken, onderkruipen, verschalken, bedriegen ; obréptie,
f. de verwerving door list of misleiding, de
insluiping, bekruiping; obreptiefof oln-eptitle, ter sluik, steelswijzc, langs slinksehe
\vegen, door verschalking.
obruéren , lat. (obruère) , overladen,
overstelpen , belasten ; geobrueerd , met
;

bezigheden overladen.
obsceen of obsccen, lat. (obsccenus, a,

urn), oneerbaar, wulpsch, onkuisch, schan

coo

oBscuua.

OBSTAKEL.

(lelijk, ontuc li tig, vuil, geil; obscena, p1.
oneerbaarheden , vuile praat, otiluchtige
woorden. geschriften of (laden enz.; obscaniteit, f. (lat. obscanas), ontuchtigheid,
onecibaarlicid ., onbetamelijkheid, vuilheid,
wuipsehe, onkuische, geile redenen enz.
obscuur, lat (obsc/2rus, a, urn), donker,
(luister; Ofldtli(Ieljk, onverstaanbaar, onzigthaar, verborgen; onhemerkt , onbekend,
onhei-oernd, I). v. in obscnro leven, in 't
verborgen. in stilte leven, een onbemerkt,
ouberoemd, ambteloos leven leiden; obscu
ritet. f. (lat. ob3curtas), de donkerheid,
duisterheid ; onduidelijkheid , onbepaaldheid , onverstaanbaarheid; verborgenheid,
onbemerkt li eid. on beroemdheid; obscurité,

de zielen der afgestorvenen; eene plegtige
uitvaart, z. exsequien; ohsequént en oh5 lat., dienstvaardig. toegevend,
T
inschikkelijk . gehoorzaam , onderdanig,

f. of obscur, Ir., ook casco, ni. sp., in het

l'hornbre het nemen van nieuwe kaarten
oi:n eene daarvan tot troef te maken; ohscuréren , lat. (obscurãre), verduisteren,
verdonkeren ; verkleinen , den roem besnoeijen , in de schaduw plaatsen; in het
kaartspel: bedekt spelen, op goed geluk
kaarten ruilen; obscurant, in. Ncol., duisterling, verduisteraar , nachtverspreider,
vijand der verlichting, domperridder; ohrs
scurantismus, n. uw lat., teilit'
geest of -ijver , verlic h tingshaat , lichtschuwheid. het streven om door alle mogelijke middelen liet zelfdenken en den
voortgang der verlichting te belemmeren
en te stuiten, het volk in onwetendheid te
houden enz.; obscurãtie, f. lat. (obscuratb), verdonkering, b.v. van het hoornvlies.
obsecréren, lat. (obsecrãre), bezweren,
drinend
g of vurig Lidden, smeeken; ohse
crãtie, f. de bezwering; plegtige openbare
gebeden , een algemeene bededag bij de
oude Romeinen.
obsederen, fr. (obse'der, v. L. lat. obsdre), belegeren, bezetten; met aandrang,
ona Igebroken verzoeken, met heden hestoruien, plagen, kwellen, lastig vallen, ge(hing omringen, tot eene andere schaduw
zijn enz.; als van den duivel bezeten zijn;
o b s e ssie, f. (fr. obsession. lat. obsessio),
()ig. het beleg, de belegering; het kwelen. plagen, lastig vallen, veelvuldig onwelkom bezoek; de schijn hare bezet en heid
van den booze; obsidie, f. (lat. obsido),
do insluiting, belegering, b lo k k a d e ; ohsidionaal-ruunten , helegerinsmu ii ten ,
helegerde vestingen genoodmunten
slagen.
Ohseqïum, U. lat. (v. otslqui, vv ilvaardig zijn), gedienstigheid, gehoorzaamheid,
volgzaamhei d , toe gevendheid, ; ook een
kloosterkerker voor dezulken . die het
hoofdgebod dec on voorn aardelij ke gehoorzaamheid (obedie n tie) overtreden; ob-

(iSflfCOS , veritas odium partt.
sprW. , inschikkel ij kheid maakt vrienden,
waarheid wekt haat obsequien, p1. nw lat.
( obsequiae), hij de fl. K. de missen voor

sequiurn

eerbiedig, volgzaam.
ohservéren , lat. (observäre), watirnemen, gade slaan, opmerken, naauwkeurig
beschouwen , bespieden, opvolgen, waarnemen; ohservãbel (lat. observabilis, e),
opmerkenswaa-dig, merkwaardig, %at verdient in acht genomen te worden; observabila of observahiBën , pl., zinnelijk
waar te nemen of aanschouwelijke voorwerpen; ohservánda, pl., in acht te nemen
dingen; ohservántie, f. lat. (observantia),
de waarneming; het gebruikelijke, dege
woonie, het gebruik, de doorgaande regel,
de zeden; trant, inz. het regtsgebruik in
niet hoidzakelijke of wezentlijke dingen:
ook de strenge (stri cte) , of slappe en
zachte (Ia te of mxe) kloosterlijke ordes
regel, de kloosterregel; ohservánten, pl..
franciskaner monniken van den ouden
strengen ordesregel; observatie , f. (lat.
observatio), waarneming, opmerking, beschouwing, bespieding ; observatie-armee,

een waarneiningsieger, dat den vijand
zoekt in het oog te houden enz ; ob3ervttor , m. een waarnemer; sterrewachtei.
sterre n waarnemer; observatorium, n., Pl.
observator ia en observatorïën , uw lat.,
een sterretoren, een toren of gebouw tot
sterrekisndige waarnemingen ingerigt.
obcessio enz., z. obsederen.
Obsidïaan, m. (lat. obsidiânus 1ttns
naar den Romein 0 b s i (1 i ii s , die deze
steensoort liet eerst uit Etiopië naar Rome
1)ragt), ijsiandsche agaat, lux-sapphir. la~
va-glas, een natuurlijk, niet zeer cloorzigtig
glas van zwarte, graanwe ofdonkergroene
kleur, dat eene fraaije politoer aaniieeint
obsi ,liaan -porphir, in. obsidiaan met in gemengde witte. veidspathkorrels.
Obsidie, z. oud. obsecleren.
obsignéren, lat. (obsiqnãre) , verzegelen, bezegelen, bevestigen, beamen, goedkeuren, onderschrijven; obsgntie, f. (le
verzegeling; bevestiging, hekraclitiging.
obsistéren, lat. (obsistre) , wederstaan,
tegen staan; obsisténtie, 1. het wederstaan.
weclerstreven, de wederstand.
obsolescéren en obsoléren, lat. (obsolesc?re, obsolëre), verouderen, buiten gebruik
geraken, uitslijten ; obsoleet (lat. obsolétas, a, urn), verouderd, nit het gebruik geraakt, utgesleten , afgebezigd. vervallen.
obstagiiim , n. mid. lat. ,liir. , in liet
duitsche regt: eene soort van lijIsdwang
voor schulden.
Obstkel , n. (lat. obstacülum, v. ob
(„ re, fr. obstacle), ook wel obstaat, uw
-st
lat. n. hindernis, tegenstand, zwarigheid,
belemmering; olstéren, tegen staan, in (100
weg staan, hinderlijk zijn, hinderen..
f.

-

-

obstetrTdsch,
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lat., wat tot de geboorte-

hulp of de verloskunde (ars obstetricYa)
behoort, verloskundig ; obstëtrix, f. cene
vroedvrouw
obstinéren. lat. (obstinãre), zich hardnekkig of halsstarrig toonen , verstokken,
verharden, weêrsspannig of haistarrig worden ; obstiriaat, hardnekkig, halsstarrig,
onvcrzettelijk, koppig, stijflioofWg; volliar
dend ; obstinãtie , f. de hardnekkigheid,
eigenzinnigheid, koppigheici enz.
obstipéren ow lat. (obstipãre, v. h
lat. stipãre, stoppen), verstoppen, bardlijvig maken ; obstipte f. de verstopping,
hardlijvigheid.
Obstipiteit, f. ow lat. (v. h. lat. obcti
pus), scheef, zijwaarts g'bogen), Med.. de
scheef- of kromhalziglcid, een kromme
of scheeve hals.
-

schending, kwaadsprekerij, laster ; obtrectãtor rn. een kwaadspreker, lasteraar.
obtrudéren, lat. (obtruc1re) , opdringen , tegen wil en dank doen aannemen op den nek laden; beneficium nernI'ni ob
trudiur, niemand wordt cene weldaad'
opgedrongen.
obtundéren , lat. (ôbtundre) , stomp
maken, afstompen ; moê en mat maken,
verdooven, bedwelnien :, obtuus (lat. ob tüsus , a, urn), stomp; verdoofd ; bot,
plomp ; zwakhoofdig ; obtus -angulair, nw
lat. stomplioekig; obtüsie, f. de afstoinping, stompbeid.
,

obturbéren,

lat. (obturbüre), verwar-

ren , storen , verstoppen ; obturbãtie , f.
nw lat., de verwarring, storing, verstop
ping.
obtuus, obtusie, z. ond. obtuncléren.

lat. (obvenîs-e), tegen ko
men, te gemoet komen , wedervaren , te
beurt vallen, ten deel worden ; obvéntie, f.
J]et tegenkomen, de ontmoeting ; Jur., iiikomsten ; vrijwillige gift, opbrengst, inz.
kerkengift.
obvotuut, lat. (eig. ingewikkeld, van
obvo1vre, inwikkelen, omhullen), bui t
waarts gebogen, goot- of groefvorm i g . cnvolütie, 1. Med., omwikkeling met windobveniéren,

Obstrict, obstrietie, z. ond obstrin

-gern.

Obstrigillãtor, in. lat., een vitter, muggezifter, onverstandig of ongegrond bedillaar.
obstringéren , lat. (obstringre), verbinden, verbindend maken ; obstrict, verhonden, schuldig; obstrictie f. nw lat.,
de verpligting, verbondenheid, gehouden-

lieid.
obstruéren , lat. (obsti-ure). betimme inderen ; verstoppen,
ren. belemmeren
hardlijvig maken ; geobstrueerd, verstopt,
bardlijv ig ; obstruentia. pl. , verstoppende
middelen; obstrüctie. f. de betiminering,
afsluiting, verhindering zwarigheid ; verstopping, hardljvigheid ; obstructief, nw
,h

lat., verstoppend.

obstupescéren lat. (obstupesc?re), ver-

baasd, vervaard. ontsteld worden, ontzetten, verschrikken, verstornmen : obstupefacens, a. nw lat., een verdoovend of slaapwekkend middel.

obtemperéren, lat. (obtemper?ire), gehoorzamen , toegeven, zich schikken, opvolgen; obtemperãtie, F. de inwilliging,
gehoorzaamheid.
obtestéren , lat. (obtestãr), smeeken,
dringend of vurig verzoeken ; obtestãtie,
f. cene vurige, dringende bede, bezwering.
obtinéren. lat. (obIinre) en obtenéren,
fr. (obtenir), liebben hezi tten, behouden;
verkrijgen , bekomen , zijn (bel bereiken, iets doorzetten ; winnen, de overhand
houden.
cbtorquéren, lat. (obtorquëre), verdraaijon, omkeeren ; obtórtus, verdraaid, verwrongen; obtórto collo, eig. met omgedraaiden hals, d. i. met geweld, gewelddadig(h v. iemand voor de regtbank
brengen).
obtrectéren lat. (obtrectãre), iemands
lof benemen ofverkleinen, smalen, kwaadspreken , schenden , cerrooven , lasteren;
obtrectãtie, 1. Jur. boon, smaad, eer-

seTs of zwachtels; obvo1venta, pl., omvikkelende geneesmiddelen, die ontvelde
of gewonde plaatsen met een genezend
bekleedsel overtrekken.
0e, in het romanisch dialect, dat men
in de 1 3de eeuw in 't zuiden van Frank-

rijk en in Catalonië sprak, z. v. a. ja ; de
taal van oc, oc -taal,

het dialect der ro-

manische taal.
Qca, f (uit de peruaansche taal), eenc
plant met vocclzamen wortel (oxãlic tuberösa, L.).

Occallescéntie, f. nw lat. (v. Ii. lat. occallesc é -e, v. callus, eelt) , de huidver

-

harding, het hoornachtig worden der huid.
Occãsie, f. lat. (occasio), gelegenheid,
aanleiding , geschikte tijd tijdsgelegen heid ; occasio facitfures. sprw., de gelegenheid maakt den dief; bij occasie, hij
gelegenheid, te gelegener tijd, als liet pas
geeft ; par occasion, fr. (spr. —okazuhig),
op adressen afgek. p. o. , met ofbij gele-

genheid, toevallig, ook occasloneel (fr.
occasionnel) en als adverb. nw lat. occasíonalter; occasionalismus, n.

nw lat.,

Phil., dc leer of meening der cartesiaansche
school, volgens welke God overal onmid
dellijk werkt en zich van den mensche
cii het dierlijk instinct slechts-lijkenw
als gelegenheid tot werken bedient;
occasionalisten, pl., aanhangers van dat
stelsel ; occasionéren (fr. occasionner),

aanleiding of gelegenheid geven ; occasio m. een partijganger.
Occident, m. lat. (occYdens, m. van

nair,
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OCCIPUT.

OCTAAF.

OCCdre, vallen, onder gaan), de ondergang der zon avond, liet westen, de avondlanden, in tegenst. niet orient; occidentaal, westelijk, tegen of naarhetwesten liggende; occidentale rijk , n. het
westelijk romeinsche keizerrijk.

de vello n oforntrent cent; in Navarre
ongeveer 1 cent , in Ma1
ij 1 i b r a of
rocco = 2 uk ins bijna 79 cent; ocha
vons, Z. octavons.
Ochma, rn gr. (v. ocltëin, dragen),
eig. een draag- of houdmiddel (vehikel);
Med. een vloeibaar verdunnings- of voermiddel voor te droop of te sterke artsenijen, nra die te verdunnen of te 'verzachteri.
Ochiocratie. f. gr. (v. óc/slos , m. volkshoop, gepeupel. en kratein , heerschen),
(le gemeen e volksheerscha ppij , regen ng
van het graauw of (le heffe des volks,
onderscheiden van democratie, z. a.
oehiocraat , rn een aanvoerder, beheerscher van het gepeupel ; oehlocrátisch,
tot de gemeene -volksregering helioorende.
Ochriäsis, 1. gr. (v. öc/trian, bleek wor
den, van ãc/trds, bleek, geelachtig), Med.,
geelachuige bleekheid van het aangezigt;
ochrotet. rn , gr., z. v. a. cereriet, cerin.
steen; ochropra , f. gr. Med. , de gele
koorts.
Ochthödes, n. gr. (v. dc/tt/të, heuvel),
Med., eene zweer ofverzwering met harde
ra n den.
Ockamy , a. (spr. ókkesnie), eene eng.
metaal-compositie.
Ocke, 1. oka (z. a.).
Octaaf, n. (v. h. lat. octãvus, a, um, de
of het achtste, gevormd v. octo, acht, en

Occiput, a. lat. (v. ob en c(put, z a),

het achterhoofd , achterdeel des schedels
occipitaal, mv lat. , het achterhoofd betreffende of daartoe behoorende.
occludéren , lat. (occiudre), toedoen,
sluiten, versperren, belemmeren ; oeclu
sic, f. nw lat, de sluiting, versperring.
Occülta, pl. lat. (v. occulére, verbergen), verborgene dingen, geheimen, verborgenheden, geheimenissen; occilte,
heimelijk. geheim , verborgen ; occulteren (lat. occuitãre), verbergen. versteken enz. ; occulttie, f. de verberging,
bedekking, verheimeljking, verheliug; (Ie
verduistering eener ster ; occuititor, ni.
(le verberger, verheler, inz. van eene misdaad.
occuinbren, lat. (occunibr€), vallen,
zinken, te gronde gaan, onder liggen
verspelen; occumbéntie, f. het onder liggen ; de verpligting, gehoudenheid.
occuperen, lat. (occnpãre), innemen,
bezetten, in bezit nemen, overvallen, zich
van eene zaak meester maken; bezig houden, te doen geven ; geoccupeerd, bezet,
ingenomen, bezig, met bezigheden overladen, druk ; occupãtie, £ (lat. ocenpatlo),
de bezetting, inneming,. bemagtigi ng, bezitneming eener Plaats ; Jur., de bezitneming van cciie te voren niemand toebehoorende zaak (van daar de jurstische regel:
res nullius ceclit prima oceupdate, eene

=

dit van het gr. 0kW), Muz., den 8sten toon

van een' aangenomen grondtoon, ook de
geheele omvang van acht toonen; 1, noot;
bij het orgel een 4voets fluitregister; octa

chor, mgr., een tempel, \velks gewelf 8
afdeelingen had; oetachórd of octochórd,
n. gr., een achtsnarig speeltuig; octaëdron
ofoctaëcler, n, gr. G eom ., een achtvlak,
een door 8 geiijkzijdige driehoeken inge-

zaak, die niemand toebehoort, valt hein
ten deel, die haar het eerst in bezit neemt);
de bezigheid, verrigting, het werk, bedrijf,
beroep.
sloten ligchaam; octaëtëris, f. gr., een
occurrëren. lat. (occvrrre), tegen ko
tijdkring van 8 jaren, de niaan -zonnecir
ontmoeten, bejegenen, voorvallen,-ten, kels ; octandra, pl. eig., achtmannigen,
beletten, voorkomen; occurrént , voor- de achthelmige planten, met 8 vrije meelvallend, gebeurend ; occurréntie , f. de draden in hare bloesems, de 8ste klasse in
ontmoeting, het voorval, toeval, de gele- het stelsel van Iinnnus ; octangülum, n.
genheid.
lat. Geom., een achthoek, eene figuur met
Oceaan, fl1. lat. (oceánuz, v. h. gr. 8 hoeken ; een achtzijdig ligchaam ; octanökeanós), de wereldzee; oneig. (Ie a1jrond,
gulair, achthoekig; octánt, m. lat., een
eene groote menigte; Ocemnus of Oce
8ste cirkel, een astron. werktuig, dat het
, i%lyth., de zeegod of beheerscher der
-nos
achtste deel van eenen cirkelbevat,in 1731
\vereldzee enz., gemaal van Tetls, de uitgevon(len door Hadieij; ook de naam
moeder der stroomen en nmphen ; oce
van het sterrebeeld, dat het digst bij den
aniden of oceanitiden, p1., de 3000 dochzuidpool ligt ; octàpla (scil. biblEa), pl.
ters van Oceanus z. nynph.
gr., eene hijbelvertaling in 8 talen, een
océlius, m. lat. (verkiw. v. ocIlus, z. a.), in 8 kolommen gedrukte bijbel ; octa
een oogje, puntoog, b. v. aan kerfdieren of varuin a. lat., een tol of eene belasting,
insecten) a miocelie! 0 mijn oogje! mijn waarbij men het L der belasthare goederen
hartje! mijn liefl een gewone uitroep van inhetalinggaf; octãven, pl. lat.,de volgenliefde.
de 8 dagen na een feestofheiligendag, riaOchavo, m. sp. (spr. otijdwo ; eg. de feesten ; octaviarum , n. lat., het gebe
achtste of een achtste deel lat. octavus), denboek voor die dagen ; octãvo, n. lat.,
eene rekenmunt in Castilië,
1 1. reaal
het boekformaat , waarbij een vel 8 bla

=

ODIN.

iiJWRSiO!
den en 16 bladzijden heeft bij verkorting
uitgedrukt door 8 1 11 of 8° (vgl. formaat);
octavóns of ochavóns, pl. sp., kinderen v.

eenen Europeaan en eene quarteronin
(z. a.) ; octidi, f. , z. devarle ; octidium,
11. flW lat., een tijd van 8 dagen ; intia
octiduurn
innen 8 digen ; octiel , n.
lat.. Astr. de stand van 2 hernelligchamen als zij 45° van elkander verwjdercl
zijn ; octingénte lat., acht honderd;
tipclen , pl. lat. N. H., achtoetige dieren;
,b

octiphonum , n. lat.-gr., een achtstemmi g gezang, achtsternraig rnuzijkstuk ; 0etirmo , fl5. lat., een vaartuig met 8 roei-

banken ; - octöber, m lat., wij nrnaand,
in den oudsteii kalender der Eoiïieinen de
8ste, hij ons de lOde maand des jaars;
octodecmo, fl. (v. h. lat. octodcern , ach ttien), liet boekforrnaat van 18 bladen en
36 bladzijden op een vel, bij verkort. uitgedrukt 1 8 mo ; octogoon , in. gr. Geom.,
een achthoek , eene figuur mei 8 zijden
en 8 hoeken ; octogönisch , achthoekig;
octogonaal getallen, die p ol y g o n aal-

getallen, welke de sommen zijn van 2of
meer getallen eener arithmetische reeks,
welker verschil 6 is ; octonarus, rn lat.,
z. tetrameter; octopetâlisch , gr. Bot.,
met acht bloembladeren ,octoph11isch,

gr. Bot., achtbiaderig ; octostIon. n. gr.
Arch,, eene rij of reeks van 8 zuilen ; octunx, f. lat., een gewigt van 8 onsets of
16 boden of niedicinaal pond ; octüplum, n. gr. lat., het achtvoud ; octu
pléren (lat. octuplicãre), 8voudig nemen.
Octrooi, n. (fr. octiol; ontstaan uit Ii.
mid. lat. auctorzünc = auctoritas), handelsviij seid, ui tsluitend handelsregt ( vgL
privilegie), de vergunning derregering,
die aan een' bijzonder' persoon ofaan eene
compagnicschap het ;itslui t end regt verleent om zekeren handel te drijven, zekere'
voorwerpen te vervaardigen , zek ere waren
uit- of in te voeren enz.: de dus bevoor
regte handeiscompagnie ; ook vcl de gemeentel)elaSting, stadshelasting op eetwaren ; octroojéren (fr. octroyer), handelsvrijheid bewilligen , octrooi verleenen
bevoorregten.
-

-

Octunx, octuplum enz., z. end. octaaf.

ociulus, m. lat. (pl. ocIi li ), het oog; ook
de voorzanger in kloosters en andere gestichten . egens de bi hem gevorderde
oplettendheid ; octlus C h risti , Bot., het
christus-oog, de blaanwe sterrebloem; oc.
munch, z. hydrophaan; ad oculos Jenwustrãre,z. demonstréren; ocuuli, de 3de
zondag in de vasten of 4de zondag vóór
Paschen, (Ins geheeten naar de aanvangswoorden der mis: ocull mei sensper ad
DornInurn etc., mijne oogen zijn steeds op
den Heer gerigt enz , Ps. 25, 15; ocu1issmus, rn oculissima, f. een boezemvricncl,
eene geliefde; oculair, oogenschijnlijk,
-

.

\
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zigthaar; in zamenst. : het oog betreffend,
oog', oogen-, b. v. oculair-getuige, ooggetuige; oculair-glas, ooggias, het glas in
den verrekijker, dat voor liet oog gebragt
wordt; oculair -inspéctie, f. oogenschouc,
bezigtiging; oculéren, uw lat., griffelen,
oogen, inoogen, eene kunstbewerking om
vruch tboorneii te veredcleii (minder oud
dan het enten), l)estaande in het overbrengen van een zoogenaamd oog uit het lot
eens edelen booms in den bast van een'
wilden stam; ook inoculéren; oculãtie, f.
de gii!Thlng; oculist, in. een oogarts, oogmeester.
Ocygraphie , f. gr. (v. ók 's, snel), de
snelschrij fkunst.
Oda, £ turk. (eig. eene kamer vol, v.
ôda, kamer, woning), eene turk. soldatenafdeeling (compagnie); odabasehi, rn de
aanvoerder van zulk cone afdeeling , de
kapitein; odalisken, pl., eig. kamergenoo-

ten, die slavinnen v. d. turkschcn keizer,
welke geenen zoon gebaard hebben, noch
door bijzondere gunst tot den rang van
sultanes zijn verheven, incest circassische
of georgische schoonen.

Odaxésmus, in. gr. Med., het tandvleesch -jeuken, de pijn l)1j liet doorbreken
of uitkomen der tanden.
Ode, f. gr. (ödë, in 't alg. gezang, lied,
zamengest. uit aoidë, v. aeidein, zingen),
lioogiied, eene soort van verhevene, statige

lierdichten, die zich inz. kenmerken door
diep gevoel, levendige aandoeningen, treffende, verrukkende beelden en den meest
poëtiscben toon ademen; odëum, n. lat.
( gr. ode7on), pl.odëën, eene zang- en leeszaal; muzijk- of concert -huis bij de Ouden,
waarin inz. dichterlijke en toonkunstige
wedstrijden gehouden werden ; ook e ene
verzameli ng van lyrische gedichten.
od&int, duin inetuant (oderint , v. odisze, baten), fat. sprv., zij mogen mij vrij
baten, zoo zij iiiu slechts vreezen; odium,
n. haat, vijandschap; Jar., otigunst, achterstelling, verwerping onder gelijke omstandigheden ; odium iniplacab zie, on verzoenlijke haat; odium internecnumn, doodelijke haat; odius (lit. odiösus, a, urn,
Ir. odiens), Jiatelijk, gebaat, walgelijk, afschuwelijk, onuitstaanbaar, onijdbaar, verdrietig, ergerlijk; odiösa, pl., gehate, stuitende of verdrietige dingen; odiösus, m.
een gehaat, afschuwelijk, afkeerwekkend
mensch.
Odeum, z. ond. ode.
Odeur (v. h. lat. o (1or, reuk), geur, reuk,
in een' goeden of kwaden odeur staan,
te goeder of te kwader faam bekend zijn;
P1 odeurs, welriekende zaken, rea kwerken.
Odilia, oudd. vrouwenri , z. v a. Ottiha (z. a.).
Odin 1. Odhinn, in. de iioordsche vorm
voor Wodan (z. a.).
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ODOMETER.

Odometer, 1. hodometer (z. a.).
Odontagógum, n. gr. (v. odüs, odón(os. tand), Chir., de handtang; odontágra,
n. jïclitige tandpijn , ook de tandsleutel of
-tang; odontalgica of odontica, pl,, tand middelen , middelen tegen de tandpijn ;
odontalgie, f. lied. , tandpijn, kiespijn;
odontiasis, f, het (moeijelijke) tanden krijgen der kinderen, odontismos, m. het tandengekners; de muzijk bij de voorstelling
V. d. strijd tusschen Apollo en de pythische
draken ; odontitis , f. de ontsteking der

tanden; odontoglyphen , pl ., werktuigen
tot het reinigen of in orde brengen der
tanden; odontographie, f. de tandenbeschrijving ; odontoidisch , tandvormig;
odontolithos, m. de wijnsteen aan de tanden ; odontolithen, pl . tandversteeningen,
versteende tanden van zoogdieren; odontologie, f. de leer van de tanden, de tandenleer ; odontophyia , f. liet wassen of
uitschieten der tanden, liet tandenkrijgen;
;

OEl' E LA UM.

voorspoed verwerven; de orde,!door welke
een politiek ligchaam wezentlijk bestaat;
dierlijke eeconornïe, het geheel der ver
er. bewegingen, die het leven der-rigtne
dieren onderhouden, dierlijke liuishouc in T,

gezan.entlijke levensverrigtingen; weon®znisch, de huishouding betreffende; huis

spaarzaam,-houdelijk,sng;
zuinig ; eeconomische tak, de huishoud kundige maatschappij, een der oudste genootschappen in NNederland; ceconomiséren, huishoudelijk besturen, huishouden,
sparen, bezuinigen, spaarzaam leven; oeecononaist, rr,. een aanhanger van het p h ysiocratisch stelsel (z. a.); ook z. v. a.
eeconoom, z. boven; eecoscopie,. f. (oikoskopía), f. waarzeggerij uit (zoogenaamde)
buitengewone voorvallen in of om een huis,
b. v. liet afvallen van een' spiegel , liet

huilen van een' hond enz.
cecuménisch, gr. (oiku?nenikón), wat de
geheele bewoonde aarde (oikumen^, scil,

odontosmégma of odontotrimma , n.

g) betreft, algemeen, inz. eene cecurne-

tandpoeder ; odontotechnïe , f. de kunst
om de tanden te behouden en nieuwe in
te zetten , de tanden- en kiezenkunde;
odontotherapie , f. de tandheelkunde.
odor, m. lat., reuk ; stank; pl. odóres,

n.ische kerkvergadering (lat. conciliuin
c rumen cum), d. i. Bene algemeene kerk-

geuren, reukwerken, welriekende dingen,
geurige specerijen enz.; odor liircinus, in.
lat. , eig. boksreuk; de zweetreuk, okselstank; odorament, n. reukwerk, specerijen;
odoránt of 1. odoraat (v. odorare, welriekend maken), welriekend, geurig; odorata, pl., welriekende dingen; odorlitus, in.
de reuk als een der 5 zintuigen ; odorificéren, nw lat., welriekend maken.
Odur of IEder , m. oude . Myth . , de
gemaal der godin Freia , die deze zijne
gade tot hare diepe smart verliet en naar
vreemde gewesten trok.
Odysséa, f, het beroemde grieksche hel
Homerus, behelzende de lot--denichtva
gevallen en omzwervingen van den gr.
vorst Odysseus of Ulysses.

Ochins, in. hoogd. (spr. ódtsiens), eene
belasting op onroerende goederen.
(Ebisstruik of mbiswor±el , eene uit heemsche plant met klokvormig, zesvoudig ingesneden bloemdeksel (dioscorea).
(Ecographie , f. gr. (v. ózkos , buis),
huisbeschrijving ; aecolampadiërs , pl.,
aanhangers v. het gevoelen des beroemden
her vormer s (E c o 1 a m p a d i u s (eig. Johannes Hausschein); oeconoom, m. huishouder, waard, huishoudkundige; een hoogst
zuinig mensch , gortetelder ; ook ceconomist; eeconomie, f. de huishouding; spaarzaamheid; de landhuishoudkunde. verstandig beheer v. zijne bezittingen; landhuis
staats -eeconomie, staatshuis -houdkne;
staathuishoudkunde, de weten--houding,
schap, die de middelen omvat, door welke
de rnenschen zich welstand en stoffelijken

vergadering.
(Edéma, n. gr. (oidérna, v. oidón, zwel

plaatselijke waterzuchtige-len),Md.
zwelling; aedemnátisch of aedemateus, naar
zulk eene zwelling gelijkende; zich eedematiseren , door waterzucht aangedaan
worden, zwellen; aedephoon, n. gr., d. i.
zweltoon, een door van der Burg ui tgevonden muzijkinstrumnent, waarvan de toonen door eenen cilinder van metaalstaven
en Bene claviatuur worden voortgebragt.
Edápus, n. gr. (eig. dikvoet gezwollen
voet), een koning van Theben in Grieken
raadsel van den sphinx op--land,ieht
loste , onwetend zijnen vader doodde en
met zijne moeder trouwde, waarna hij zich
uit wanhoop_ de oogen uitstak ; een ge lukkig of bedreven oplosser van raadsels;

-

Davus sum, non (dipus, z. Davus.
ccil de boeuf, in. fr. (spr. uil j de beuf),

Arch., eig. ossenoo g , een rond dakvenster
of -opening; reil de verdrix (spr. —dri),
eig. patrijzenoog, een,. voortreffelijke, hel
-wijn; ook eene soort-derochampgn
van helder witte lava-steenen; ceilláde, f.
(spr. ui jdad') , een lonk , oogwenk, zij
blik; oeillere, f. (spr. ui j car' ),-wartsche
het oogleder aan 't hoofdstel v. een paard,
de oogklap.
Eneleeum, n. gr. (v. óinos, wijn), wijnolie, wijn met olie gemengd; cenogala, n.
wijnmelk, wijn en melk; cenographie, f.
beschrijving van wijnen; cenoloog, m. een
wijnkenner, wijnbouwkundige; oenologie,
f. de wijnleer, wijnkunde , leer van den
aanbouw, de keldering, gisting en Behandeling der wijnen ; aenol®gisch (oinolo-

gisch), wijnkundig, den wijn betreffende;
eenemanïe, f. de verzotheid op wijn, wijn-

OER.
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woede; eenomantie, f, de waarzeggerij uit
wijn, inz. offerwijnen; aa:noméli, n. de wij nhonig, honigwijn , wijnmede ; cenométer
(oinometer), n. een wijnmeter, werktuig
tot bepaling van de sterkte des wijris ;
mnopolie, I. de wijnverkoop in 't klein;
cenopolium ^ n. liet wijnhuis; ook het reg3t
tot wijntappen; cenopoot, m. wijndrinker;
cenostágma, n. wijngeest.
Oer of aehr , m. eene kopermunt in
Zweden, = h rijksdaalder; ook Bene
kleine zilvermunt,= 1 -g 2 rijksdaalder.
Oerlein, n. (spr. eurl—), eene zwitsersehe zilvermunt , omtrent = 23 ct. , te
Schaffhausen = 25 et.
Oertuig, m., eene oude zweedsche zilvermont,
214 mark.

ting, verschuldigdheid , ambtsverrigting,
dienstvervulling ; ex officio, uit dienst- of
ambtspligt ; v. ambtswegen, ambtshalve;
zonder betaling , om niet ; als opschrift
op brieven : dienstzaken ; officium abso,
lutum, een onbepaalde, onvoorwaardelijke, volstrekte pligt ; o. beátae virginis
(Marine), de dag elijksche Maria-dienst in
zevendeelige gebeden ; o. complétu7n of
o. nocturnuin, de laatste dienst, nacht
divinum, de gansche door den-dienst;o.
geestelijke bestuurde godsdienstoefening,
inz. in de r. k. kerk ; de verpligting der
geestelijken tot het bidden er zingen uit
het brevier; o. human tátis, een pligt der
menschlievendheid ; o. imperfectum, Bene
onvolkomene verpligting, waarbij geen inwendige dwang plaats grijpt; o. pert ectuin, een volkomen ol'dwtan 'plir ;t; o. pietátis, een-natuurlijke, niet door de wet voor=
geschrevene, maar in ieders hart gegrifte
pligt ; 0. plenum, Bene volledige. plegtstatige kerkdienst; o. suprëmurn, de laatste pligt of eer aan een' doode ; -- officiaal, m. (lat. o fficialis), een kerkendienaar, kerkbeansbtc of kerkopziener; ook
de geestelijke plaatsvervanger of vicar i s v. een' bisschop der r. k. kerk in wercldlijke aangelegenheden (die in kerkelijke zaken heet wij- of koorbisschop,
suffragaan); ofricialaat, n. nw lat.,
liet ambt en de waardigheid eens bisschop pelijken ofliciaals ; officialia, pl., ambtsverrigtingen, dienstzaken of -pligten ; ofhciant, m. (mid. lat. o, fficians), dienaar,.
de bediende; de dienstdoende persoon;
officiánten, pl., beambten, inz. ondergeschikte ambtenaren ; de mislezende priesters ; oflàciëel , am btsmatig , van ani btswege, pligtmatig , tot de dienst, den post,
het ambt bchoorend_e; al wat van honger
hand geschiedt, uitgaat, bevolen of ge meld wordt, echt, geloofwaardig, boven
twijfel verheven , authentiek ; o f f ic i eel h e r i g t, ambtsberigt, onbetwijfel-felbaar beri -);t , van de bevoegde autoriteit
voortgekomen tijding enz. ; officier, m. fr.
(officier, spr. offisjié), tig in 't alg. een
bediende, beambte ; inz. Mii.. een krijgsbeambte , ieder bevelvoerend krijgsman ,
meer bepaald, die den graad van luitenant
of een' hoo rgeren bekleedt, in tegenst. met
de onder-officieren, die een' lagergin rang
dan dien v. luitenant hebben ; ook in burl;erlijke betrekking : een ambtenaar; de
vroegere schout (hoofdofficier), liet hoofd
der politiedienaars en nachtwakers ; officier van justitie , regtsollicier, bij de
c o r r e c t i o n e l e regtban k wat de procureur- crimineel bij de c r i m i n e l e is;
officier In jour (spr. —zjoer), de officier,
wachthebber, bevelvoerder van den dag;
officieren , Z. v. a. functioneren (z. a.) ;
ofhciëns (lat. oficiosus, a, urn), dienst.

=

(gr. oisoplaágos), de slokdarm, spijshruis; cesopha(Esophagus of cesophaag ; m.

gitis, f. Med., ontsteking v. den slokdarm;
aesophagorrhagie, f. bloeding uit de vaten
van den slokdarm ; eesophagorncma , f.

uitscheiding van vochten uit den slokdarm ; eesophagotomáe , f. de slokdarm-

snede, opening des slokdarms.
E+ stromnanie, f. gr. (v. ®zstros, m. steek,
prikkel, hevige aandrift), de geslachtsra zernij, de onverzadelijkheid in het bevredigen van de geslachtsdrift; testrus venerëus, m. de hevige teeldrift der dieren, de
springtijd; ook de kittelaar, clitoris.
cEs pus, m. gr. (olsypos), Med., wolvet,
eene vette stof, die bij het uitkoken der
wol op het vocht drijft, en waarmede men
weleer verstijfde gewrichten inwreef.
oeuvres , pl. fr. (spr. uiwr'; v. h. lat.
opera), werken, geschriften.
offendéren, lat. (offend ere), aangrij pen,
heleedigen , aanstoot of ergernis geven ,
kwetsen; oflfénsie, L (lat. off ens o, fr. offense), de aanval, aantasting; beleediging;
offensief, nw lat., aanvallend, aantasten
; offensive , f. fr. de aanval , de-derwijs
verhouding als aanvaller; offensieve oorlog, aanvallende oorlog ; offensieve alliantie, f. een aanvallend verbond, in tegenst. met defensieve alliantie.
Offeréren , offreren, lat. (offerre, fr.
ofj ir), aanbieden , opdragen , offeren ,
opofferen ; oferánde , f. (fr. offránde, van
liet mid. lat. off Brenda , z. v. a. offer; o#férte , f. fr. , liet aanbod, de aanbieding,
voorslag ; ook de misofferande in de r. k.
kerk ; pl. o érten, aanbiedingen, inz.
schriftelijke; ofertor-non, ni. nw lat., liet
offergeld; een offerhoek :, liet opheffen en
vertoonen v. d. Eiera=jfie hostie bij de r. k.
mis ; ook liet gezang bij deze ceremonie.
Office, F. (spr offfies') of officie (v. h.
lat. officium), de linnen- en zilverkanjer
in aanzienlijke huizen ; ook (Ie voorraad of proviandkamer ; de keuken ; de kenkenbedienden ; het ambt, dc.post, bediening,
dienst, plugt, ambtspligt , taak , verplig-
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vaardig, gedienstig, dienstwillig , voljverig, wilvaardig , beleefd, wellevend.
Offi cina, f. lat, werkplaats, fabrijk, inz.
Ni de Duitschers , I)ij wie het meer bepaald beteekent : eene apotheek en boekdrukkerij ; officinaal of offi cineel, nw lat.,
in de apotheek voorhar-den, daar gebrui
kelijk, gangbaar ; geneeskrachtig, heelend,
enz. ; officina1a , Pl., artsenijen, geneesmiddelen, apotbekerswaren.
Offreren, z. offereren.
Ogre, m. fr. (naar men wil van het gr.
dgrios wild), een weerwolf, kindervreter,
vildernan, schrikbeeld.
Ogges, m. de oudste fabelachtige beheerschei van Attica, onder wiens regering de ogygische vloed geheel Attica
moet verwoest hebben; van daar oggisch , overoud, eerwaardig.
olie! jurn catis est! lat. sprw., och, 't is
mi genoeg! hei, nu opgehouden! houd op!
Oidëma . z oedema; oinographie enz.,
z. cenographie ; oisophagitis enz. , z.
cesophagitis

OLIGAMIE.
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enz.

Oka, turk., een gewigt van 400 drachmen of omtrent 1 ned. pond in Georgië,
Norea, Turkijë, Smyrna en ilongarijë; ook
eene vochtmaat in Wallachijd = 1} kan.
Oker, m. (lat. en gr. O e /Ira, v. h. gr.
öcltrós, a on, geelachtig), een aardachtige metaalkalk (inetaal-oxyde);inz. ijzer0 Ii er, ijzersaffraan, berggeel, aardvormige rood- . bruin- en geelijzersteen.
Okia, eene munt te fiarocco. = 25 ct.
Okshoofd, n. (hoogd. ox/toft, zw. oxitujrijd, eng. hogs/teed), eig. ossenhoofd, eene
groote vochtmaat of een wijnvat van ver schillende grootte in onderscheidene landen waaisch. zoo gehecten , omdat de
wijnvaten vroeger met eenen ossenkop gemerkt waren ; het oude amsterd. okshoofd
wasvat en verdeeld in 6 ankers.
Olampi -hars , D. een mit geelachtig,
doorzigtig liars uit Amerika.
Olax, f. (v. Ii. mid. lat. olax, riekend,
V. olëre, rieken), stinkbout, een hoorn in
0. Indië (lignum fceticium).
Olt1baley, n. dig. (spr. oold beeli), eene
straat in Londen, met het gevangenhuis.
Oleander. m. (waarscli. v. Ii. gr. olein,
óllyrni, bederven, vernietigen, dooden, en
anër, gen. andrós, man, mensch, dus eig.
menschenvernietigend) rozenlaurier, een
boomachtige struik met vergiftige eigenschappen, in de zuidelijke landen.
Oleáster, m. lat., de wilde olijfboom.
Olecränon , rn gr. Anat. , het haakvormig uitsteeksel van de ellepijp, de ciieboog; olocranarthrocice, f. de uitsteking
der g ewrichtsviakte van den elleboog.
oleronénsisch zeeregt, of' ft. roles cl' 0lêi-on, het nog tegenwoordig in Frankrijk
en Engeland als huipregt geldende zeeregt van het eiland 0 1 e r 9 n aan de west-

kust van Frankrijk, reeds in dc 1 3de eeuw
ingesteld.
oléum, Ih )l. olga, lat., de olie; olum
et oprasn perdicli, ik heb olie en moeite
verloren d. i. mij te vergeefs beijverd;
oleum animale, n. dierlijke olie ;' vi.
but5'ri, boterolie; vi. cornu cern, olie van
hertshoorn; vi. iavendulae, lavendel-olie;
vi. mi lijnolie; ol. wai-tis , ijzerolie
chloorijzer, dat door aangetrokken vochtdeden tot vervloeijing komt; ol. oröruîn,
ijzerolie; ol. pini of vi. templinum, pijnbooniolie ; ol. petrae, z. v. a. petroleum
(z. a.); vi. .cacc/idr'i, suikerolie ; vi. tai-târi

per cleliqulurn , vervloeid wijnsteenzout

ol viti-iOii, vitrioololie, zwavelzuur; oleOsa, pl, olieachtige artsenijen of geneesmiddelen; oleochalcographie, f. lat. -gr.,
de olie-koperdrukkerij.
Olibmnum, ii. mid. lat. (fr. oliban, v. h.
gr. ilbanos, hebr. lebônui/t arab. lubdn,
ieder uit een' boom druipend vocht) , de
;

wierook.
Olifant, rn. (ontst. uit elephant, goth.
ulbandus, oudd , olpenta. olbena'a, angels.
olfend omdat hij van elpenbeen was gemaakt?). de jagtlioorn der dolende ridders; olifants -papier, de grootste soort van
papier, met het merk van cenen olifant,
inz. voor tabellen en plaatwerk.
Oligamie,

f. (v. Ii. gr. oligos, e, on

weini g ). Med., bloedgebrek; oligarchïe, f
de regering van weinigen, committé -regering; oligArch , m. een medelid ofaanhanger van een' zoodanigen regeringsvorm
ológârchisch, in de magt van weini g en;
met zulk eene regering overeenkomstig
daarvoor gestemd; oligidrie, f. Med. , zweet
gebrek; oligoblennie, f. Med., de verminderde siijmaschciding; olygocho li e, f. dc
verminderde galafscheiding; oligochró
nisch , kortstundig, weinig tijds durend
vlugtig; oligocraat, in. een regent ofheerscher, die weinig mede-regenten heeft; ohgocratie, f. de heerschappij, regering van
weinigen ; oligodacr'a, f de beperkte afscheiding van tranen; oligochylie, f Med.,
de verminderde afscheidi n g en bereiding
van liet spijsvocht; oligochlisch en olygochmisch, weinig spijsvocht afg evendd
slecht voedend; ohygochymie, f. de verminderde bereiding van vochten; olygogalie, en oligogalactïe, f. de verminderde
zogafscheidin g ; oligohoemIe 1. oligmmïe
-

(z. a ); oligohidrie, 1. oligidrie (z. a.);
oligocoprie , £ de verminderde ontiasting van drekstoffen; oligophllisch, Bot.,
arm aan bladeren, weinig bladeren hebbende; oligopionie, f. de weinige, geringe
afscheiding van vet; ohigopistie, f zwak
hie, f.
geloof, kleingeloovigheid; ohigopsyc
verstandszwakte, armoede v. geest; oligosialie I-. Med., de geringe, verminderde
afscheiding van het speeksel; oligosper-
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mie, f. de verminderde zaadafscheiding;
oligotrophie, f. de slechteyoeding des ligchaams; liet gebrek aan eetiust, het vasten; oliguresie, f. de spaarzame of verminderde pisoritlasting.
Olijf, f. lat. (olva), de olijfbes, olijfvrucht, de vrucht des olijfbooms; oneis, een olijfvormig sieraad ook de metalen
greep aan dc deurklink; olijfMeu-, olijfgroen, olijferts, olijfkoper of o1iveniet
ill. nw lat., een olijfgrocn kopererts, arsearsenikzuur koper; o1ivtum, ii. lat., een olijfolijfbosch; olivétten, pl. fr.. olijfvorrnigc of langwerpigc koralen, glaspaarlen
enz; olivine, f. nw lat., basaltisch en vu1caniscli chrysolith, cciie steensoort.
ohm, lat., voorheen, eertijds, voormaals,
vroeger; inz. in de dagen van Ohm, weleer. VoOrheen enz.
Olmaden pl., fijne degenklingen uit de
stad Olirida in Brazilië.
Oliteiten pl. uw lat., weiriekende Oiiefl.
Oliveniet, olivetum, enz. z. olijf.
Olivetaen, pL, henedictijnen , (z.
a.). van Monte 0 li v e to in Italië.
Olivier, mansri. (eng. Oliver) , de
helper; Oliv - a, f dc helpende, smartver

zachtende.
Olin potrIda, f. sp. (1. olla podrula,
spr. olja poduIda), eene spiji , bestaande
uit fijn gesneden en sterk gekruid vleesch
van verschillende soort, een lievelinçsge
regt der Spanjaards; eer, poi met welriekende bloemen en kruiden gevul(1 (potpourri)., in 't algemeen een allerlei , een
po(spas, verkeerdelijk vaak een o I i p o(in gO geheeten.
O1mpos of 0 13 mpus, m. gr., een beroemde berg1 in Thessalië (nu Lacha),
Myth., de woonplaats van Zeiss en de he~
melgoden ; o1mpisch, hemeisch ; olyrnpisehe spelen, plegtige oud-gr. volksspe Ion, die in strijdoefeningen, vedloopen
enz. bestonden en bij de stad Olympia
ter eere van Jupiter., als een volksfeest
en vereen igingsband tusschen alle grieksehe voikstammen , steeds ria verloop van
4jaren gehouden werden ; van daar heet
zulk eene tijdruimle eerie olympiâde (gr.
olympids), een tijdvak van vier jaren;
O1ympa, vrouwen ii.: de h emelsch e; olym
piâden. Pl., de twaalf hooidgoden.
Omgra, n. gr. (v. ömos, m. de schotsder, M ed., jichtige pijn in den schouder,
schouderjiclit ; omalgie, f. schouderpijn,
jichtige aandoening in het schouderge
\vricht ; omarthrocce , f. gr., eene verzverin g van de oppervlakten des schoudergewrichts.
Omar , arab. (misschien van amara,
bouvien), mansnaam.
ornãruin , n. lat. , de derde maag der
herkaauwende dieren.
Ombrage, ni. fr. (spr. ongbrdazj', van
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ombre = lat. umbra), cu ff . de schaduw;
argwaan, verdenking, mistrouwen; onsbs-ageren (fr. onsbrager), beschaduwen; Piet.,
schaduwen , overdekken; verdonkeren
verkleinen.
Ombrometer, z. hyctometer.
Omga, n. gr. de groote, d. i. lange of
gerekte 0 (Ier Grieken (w), de laatste letter in hun alphabet (vergi. A en 0 ond. A).
Omelette. f. Ir., eijer- of pannekoek.
Omen, n.. pl omna lat., een voorteeken, cciie voorbeduiding, reis voorspook;
omenfaustusn, een gelukkig voorteeken
omirteus (lat. oiisiriösus, a , urn), voorbed uidend , gevaar dreigend, onheilspellend;
ominéren (lat. osninãri), voorspellen, profeteren, vermoeden.
Oméntüm , n. lat. Anat., liet net , de
netliuid der darmen; omentitis, fr. lat. -gr.,
de net- of netvliesontsteking.
Omfliron , n. de kleine , d. i. korte
griekscbe 0 (o).
omittéren , lat. (omnittre), uitlaten,
weglaten, over slaan enz.; omussum , n.
een uitgelaten punt, zindeel enz. ; casus
omIssi, pl. , in de regten, wetten enz.
uitgelaten gevallen, waarover de regering,

de regthank enz. naar gelang (Ier omstan
digheden uitspraak doet; omissie, f. uitlating, verzuim; omissie-zonden. zouden
uit nalatigheid begaan ; osnissve , uitlatend, overslaand.
Onimani , n. grof, in water gekookt
ma i s -meel, turkschc moesspijs.
OmmatophlIon, n. gr. Med., eig. ccii
oogblad, een vlies op liet Oog.
0-nine ssiiniurn itocet, lat. (olnnis, onine,
al, piles, pl. omnes , n. omnia) ook omne
nirnium vertitui- in vitluin of' omne ni
snzun-r natui -ae inimicuni sprw. , al te
veel schaadt, of al te veel is ongezond;
omne princip/unz grave ,' alle begin is
moeijelijk ; omne scibile, z. scibsTle omne
simile clau(licat , alle vergelijkin g gaat
mank, d. i. gaat slechts voor een zeker
gedeelte of tot op eene zekere hoogte
dooi omne trinurn perfe'ctum, al liet drievoudige is volkomen , alle goede dingen
bestaan in drieën; omne tuut punctum
qui nsiscuit utile duin , hij draagt den
algemeenen bijval weg , die het nuttige
met liet aangename vereenigt ; omni exceptiöne major, boven alle blaam of berispi n g verheven , onverwerpeli1k ; omni
jure, niet alle regt; omnimodo, 01) alle
wijze: omni tenspóre, ten alien tijde, altijd; omnia ad Dei glorarn, of afgek.
0. A. D. G. , alles ter cere Gods; omnia
cum Deo! alles met God! oninia mea
mecum porto, al het mijne draag ik bij mij
(de zinspreuk van den ge. wijsgeer Bias,
die zijne hoogste schatten in zijne wijsheid bezat) ; omnis amans amens, lat.,
ieder verliefde is gek of dwaas; omnbus, m.
;

;
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d. i. cig. voor alien, eene soort van zeer
ruime, met vele zitplaatsen voorziene huurwagens in de groote steden ; omnum, n.
eng. de gezawenthijke hoof'dgeldcn van den
staatsschat, die aan de schuldeischers van
den staat als onderpand zijn aaugewezen;
cmnno , lat. , allezins ; omniphaag , m.
lat.-gr., een alleseter; omnipotént, lat.,
almagtig, alverniogend ; omnipoténtie, f.

fluitstem in de orgels , om haren bevenden, schomrnelenclen klank dus genoemd.

tairnymphen).

de almagt , het aIvermogn ; omnisciéntie, f. uw lat., de aiwetend li cid.

on llt, fr. (spr. ong al), eIg. men zegt;
als subst. : een praatje, gerucht.
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Omoa1ge f. (I. onialgie, za.); omocotile. i1r.Med., de pan v. Ii. schouderhiad.
Omophaag (niet h o in op ii aag), in.
gr. (v. örnós, ë on, raauw, onrj)), een

raauwvlcesch -eter ; omophagie , f het
raauwvleescheten ; omotocie , f. het te
vroeg baren, de ontijdige verlossing, wiskraam.

Omphàle, gr. naam eener lydische koningin, die Hercules zoodanig aan zich
wist te boeijen, dat hij , als eene vrouw
gekleed, onder hare slavinnen aan het
spinrokken zat.
Omphaleloösis, f. gr. (v. omplsálôs, de
navel), Med., eene navelverzwering; omphalitis, de navelontsteking ; oznphalocële, f. eene navelbreuk ; omphaloinantie, f. \vaarzeggcrj nit de knoopen der
naveistreng V. een pasgeboren kind ; omphalóncus, m. en omphalophma, n. het
navelgezwel, vleeschuitwas aan den navel;
oinphalóptron, fl. eerie lens, linze, een
lens- of navelvormig geslepen vergrootglas ; ompha1orrhage, U. een hloedvliet
uit de navelvaten of den navel; ompha
lotoom, m. een M'erktuig tot doorsnijding
van de naveistreng ; omphalotomle ,
de kunstniatige doorsnijding van de navel-

streng.
Omra

of 1. omrah, arab. (v. arnara,

bouwen , vereeren bezoeken) , de bedevaart of plegtige pelgrimsreize der geloovi g en naar Mekka.
Onager, z. kulan.
Onanie, f. (naar Onan

, Gen. 38, 9.

benoemd) , de zeifbevlekking, onnatuur
lijke prikkeling der geslachtsdeehen ; onanéren (lat kwaad bedrijven ; onanist en
onaniet , m. een zeifbevlekker.
Onbeschlik , m. eene turk. rekenmunL
= 15 paras, of ruim 22 centen.
Once, f. fr., z. v. a. ons (z. a.) ; oncia,

it. (spr. óntsjia, onza , onca , f. eene re
kenmunt op Malta en Sicilic, = 2} scudi.
Oncle, m. fr. (v. li. lat. avunculus), de
oom, vaders of moeders broeder.
Oncotomie, f. gr. (vgl. oncus), Med.,
de kunstinatige opening van een ettergezwel.
Oncus , m. gr. (onkos , oorspr. bogt,
kromming, verhevenheid), Med., een hard
of vast gezwel.
Onda mans, f. hat., cig. zeegolf; eene

Ondatra, z. desman.

ondeggidie, ondeggiame'nto, n. it. (spr.
ondedij— V. ooda = lat. unda, go) f),
Mcd , golvende beweging, trilling; ondine,
f nw lat., een vrouwehjkewatergeest, eene
water - ii i x C watermaagd (vgl. elemen;

Ondulatie , z. undulatie.
Oneirodynie , F. gr. ( van óneiros . m.

droom), Med. , een ziekehijk, benaauwd
droomen ; oneiroloog, ook oneirocriet, m.
een droomuitlegger ; oneiromantie , ook
oneirocritie, f. de droomuitlegging. droomuitlegkunde ; oneirologTe , f. de leer van

de droomen ; oneiropölos en oneiromânm. een clroomuitlegger ; oneiroscope , f. de droornbeschouwing, het achtgeven op droomen.
Onera , oneréren enz., z. onus.
Ongul , m. eene rekenmunt te Samarkaud, =v'r tolerdak (z. a.).
Oniscus , m. gr. (onlskos, verkiw. van
tis ,

onos. ezel), eig. een ezeltje; duizendbeen,
pissebed.
Onocephlus , rn gr. (v. ónos , ezel),
een ezelshoofd ; onocrotilus , in. eig. die
als een ezel balkt; de kropgans , pelikaan (za.).
Onomastïcon , n. gr. (v. onlma , n.
naam). eene naam- of woordenlijst, mi. een
zakelijk, niet naar lettervolgorde ingerigt
woordenboek ; ook een gedicht op den
naamdag, geboortedag, een verjaringsvers;
onomatologie, f. de leer der woorden of
namen, de naamvorrningsleer; onomatomantle, f. de naamwaarzeggerij, het wâar
namen; onoinatomorphöse, f.-zegnuit
de naamvorming, woordvorming; onomatopañe, f. de naam- of woordvurming;
Gram. , de klanknabootsing ; onomatotheet, m. cu ff . woordzetter, uitvinder van
nieuwe woorden, inz. namen.
Ononychiet, m. gr. (v. ónos, ezel), een
ezeisvoeter, die ezeisvoeten heeft; onosce
liet, in. die ezelsdijen of -schenkels heeft;
onosciomachie, f. het anderitisch proces
over de schaduw des ezels.
Ons of once, f. het gedeelte van een
ned. pond, een kilogramme; van
een oud pond; mark trooisch; 1l- van een

me(hcinaal pond.
Ontologie , f. gr. (v. ón , gen. ontos,
zijnde, ph. neutr. ónta, het zijnde, deelwoord v , ëinai, zijn), de leer van de wezens , van het zijnde , grondwetenschap,
leer van de algemeene eigenschappen der
dingen, een gedeelte der hovennatuurkunde; ontológisch, de leer der wezens betreffende of daarop gegrond; ontostatiek,
f. de wetenschap van het evenwigt der

ONUS.

OPIITHÂLMIATER.

dingen, evenwigtsleer; onthotheologie, f.
de bovennatuu r kundige godgeleerdheid,
de godsicer uit de begrippen.

ope et concilto, lat., met hulp en raad,
of met raad en daad.
Opra, f. (uit het it. opera , d. i. eig.
in 't air,. werk, kunstwerk), een zangspel,
muzikaal of toonkunstig drama of tooncel-

Onus, n., pl. onera, lat., de last, bet
bezwaar; de pligt, verpligting, gehotidenheid, belasting; onus fabrzcae, Jur., de
taak v. het onderhoud der gebouwen; o.
personãle, een persoonlijke last, eene op
personen drukkénde belasting; o. probdn
di , de pligt , taak van te bewijzen; o.
reãle., eene zakelijke, op landerijen enz.
drukkende belasting; o. tutëlae, de taak
der voo g dijschap.; onrapublYca, pl., openbare lasten, staatslasten, landsbelastingen;
onera realia, grondlasten; o. personalia,
persoonlijke belastingen, b. v. hoofdgeld
enz. ; onereus (lat. onerãsus , a , urn),
drukkend. lastia, , bezwarend, inoeijeljk,
moeitevol; oneröso tituilo, Jur., uit cenen
regtsgrond; tegen betaling of vergoeding,
in tegenst. niet ttulo gratioso, z. ond.
titel; oneréren (lat. onerãre), bezwaren,
belasten, opladen; onerãbel, nw lat., belastbaar , belast , schatpligtig , b. v. de
onerabele standen, nl. burgers cn
Loeren; onerãtie, f. de bezwaring, belasting.
Onyx, in. gr. (onyx, gen. Onyc/tos), e ig.
vingernagel; de nagelsteen, acne als edelgesteente bekende variatie van den chalcedoon , zoo gehecten naar zijne kleur;
vgl. camée ; Med. , eene nagelvormige
etterverzameling tusschen de platen v. het
hoornvlies; onycha, f Med., een nagelgezwel; onychogryphösis, f. de pijnlijke
kromming van de nagels; onychornante,
f. de waarzeggerij uit de nagels der yingers ; onychophthorie , f. de ontaarding,
het bederf der nagels; onychophma, n.
een uitwas , de nitgroeijing van eenen
nagel; onychoptösis, f. bet afvallen der
napels.
Onza, f. eene napolitaansche goudmunt,
= 5,80 at. courant; vgl. oncia.
Oo g l a , oógla, n. ge. (v. ôOnlat.
ovum, het ei), eijermnelk, eijeren in melk
geroerd; oölith , m. de kuitsteen , een
kalksteen , die uit kleine, naar vischkuit
gelijkende korrels bestaat; oologie, f. de
leer v. de vogeleijeren en -nesteti; oomantie, f. de waarzeggerij uit eijeren; oophontis, f. Med., de eijerstok -ontsteking.
Oord, n., eene oude ned. zilvermunt,
een kwartgulden; oordje, n. eerie ingebeel
de munt, = - stuiver of 4 penningen.
Opaak, lat. (opacus, a, urn), donker,
duister, ondoorzigtig, beschaduwd; droevig, somber; opaciteit, f. (lat. opactas),
de donkerheid, ondoorzigtigheid.
Opaal, n. (lat. op?Uus, gr. opdllios),
een melkblaauwe, glasachtige, bijna doorschijnende edelsteen v. h. kiezelgeslacht;
opaliséren , den weerschijn of gloed des

opaals vertoonen.

609

spel ; opera buffa (spr. boeffa), f. een it".

kluchtspcl, zang-blijspel; opèra sera,
ern stige iroote opera; operétte, f. (it.
operetta), klein zangspel; operist m. een
opera- of tooneelzanger ; opera -kijker, z ,
1)

,

polenioscoop.
opera, Pl. lat.,

z. ond. opus.
opOra , f lat. de arbeid , moeite ; dc
dienst, het dienstbewijs ; pl. oprae, Jur.,
lieeren- of leendiensten ; o. determinãtae, bepaalde, afgemeten diensten ; o. indeterininãtae, onbepaalde diensten ; ope
operösus, a, urn), als adverb.-reus(lat.
ook operöse, mocijelijk, met moeite, bezwaarlijk.
operéren, lat. (operäri), werken, kracht
uitoefenen , van kracht zijn ; inz. heelkundig werken of iets verrigten om eene
genezing te bewerken , b. v. snijden, ste
ken enz. ; operatie , I de werking, onderneming, verrigting ; liandelwijs ; bij heelmeesters dc genezing door snijden . steken enz., de kunstbewerking; snede;
operateur , m. Ir., een opererend heelmeester, b. v. een oogarts , breuksnijder,
steensnijder, tandmeester enz.
Operette , operist, z. ond. opera.
Operment, z. ond. orpiment.
operôse, z. ond. opera.
Ophisis, f. gr. (v. oph'is m. slang),

Med. , eene kale plek , die tussehen dc
haren in slangvormige wendingen voortkruipt ; ophidTa of ophidirs, pl., slangvormige dieren ; ophicleide, f. een slang-

vormig blaasinstrument ; ophiolatrie , f.
of ophitismus, n , de slangenvereering,
aanbidding der slangen ; ophio li then, pl.,
slangenversteeningen ; ophiologie , f de
leer der slangen , natuurbesehrjving der
slangen ; ophiomantie , f. de waarzeggerij door slangen ; ophiophaag, m. een
slangeneter ; ophiorrhiza, slangenwortel,
ophiosãuirue, m. slangensehuldpad; ophiet,
z. terpentijn ; ophieten, pl., slangendienaars , eerie gnostisebe secte van de 2dc
tot de 6de eeuw, die de slangen vereerde;
ophiüchus, m. de slangendrager, siangenhoeder , een sterrebeeld ; ophiürus,
m. de slangestaart, een beenderviseh;
ophiuride. L Math., de slangestaartljn;
ophiurieten, pi., naar slangen gelijkende
versteeningen.
Ophthalrniäter, mgr. (v.

ophtIalmds,

fl1. oog), een oogarts; ophthalmiatrie of
ophthalrniatriek , f. de oogheelkunde;
ophthalmic, f Med. , de uitwendige
oogontsteking, oogziekte ; opthalmisch ,
oogenheelend, de oogen betreffende ; ophthaimische middelen of ophthalmca
77
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P' middelen voor de oogen oogwaters,

inwendige
ontsteking van den ganschen oogappel;
oogzalveu ; ophthalmTtis , £

ophthalmoblennorrhcea , 1. de oogdrui-per, eene ziekelijke slijmafscheiding in het
oog; ophthalmocarcinöma , n. de oogkanker ; ophthalmocële, f. de oogbreuk,
uitzakking v. h. oog; ophthalmoclulie, £
de oogendienst ; ophthalznodynie, f. oogpijn ; ophthalmographie , f. de oogbeschrijving ; ophthalmoloog, m. een oogkundige., oogarts; ophtha1nio1oge, f de
oogenleer ; ophthalinológisch , oogkun
dig, de leer der oogen betreffende ; oph
tha1mo1ma, n. de ontaardiug, vernieling
van den oogappel; ophthalznomëter, m.
een oogmeter, een werktuig ter bepaling
van de grootte der oogkameren ; ophthalmóncus , m. een hard ooggezwel in
-

of aan liet oog; ophthalmonosologie, f.
de leer der oogziekten ; ophthalrnophan toom, n. eene inrigting tot oefening in
oogoperatiën ; ophtha1mophma, n. het

ooguitwas, oogappel-gezwel;

ophthahno-

plegie, f. de ziekte der oogren (in ruime
beteekenis) ; ophthalmoptösis, f. de uitzakking van den oogbal uit Zijne beenige
kas; ophthalmorrhagie , f. de bloedvliet
uit den oogbal; ophtha1morrha, £ de
uitstorting van bloed of otter in het oog;
ophthalmoscopie, f. de oogbeschouwing,
waarzeggerij uit de oogen ; ophthalmostersis, f. het verlies of het ontbreken van
een der oogen ; ophthalmoterapïe , f.
de leer van de genezing der oogziekten;
ophthalmotornie , f. de oogontieding.
Opian en opiat, z. oud. opium ,
opiniâtre, fr., hardnekkig, halsstarrig,
stijfhoofdig. onbuigzaam, koppig, eigenzinnig; opiniatreté, f. dc hardnekkigheid, halsstarrigheid enz.; zich opinia-

tréren (fr.!s'opiniâtrer), zich halsstarrig
verzetten, eigenzinnig of hardnekkig op
iets staan.
Opinie, f. lat. (opino), de nieening,
het gevoelen, de schatting; de waan.
Opísma, n. en opismus, in. gr. (v. opIdzein, en dit van opós, plantensap), het inzamelen of opvangen (kr plantensappen.
Opisthnar, n. gr. (v. ópisthe, achter,

en thénar, de vlakke hand), de rug der
hand ; opisthoceph1on , n. het achterhoofd; opisthodömos, rn. Arch., het achterdeel eens tempels; opisthographie, £
het schrijven op de achter- of keerzijde
vaneen blad; opisthográphisch, van achteren of op de keerzijde beschreven; opisthocranïon, m. Med., het achterhoofd, de
achterschedel, enz. het achterhoofdsbeen;
opisthotSnos, m. de achteroverkromming
van het ligchaam.
Opium, n. (lat. opium, v. h. gr. ópzon,
verkiw. v. op os, sap), heulsap, het verharde
melkvocht der nog groene siaapbollen in

het Oosten; opiãn, n., z. narcotine; opiãt,

n. Med., een slaapmiddel. pijnstillend middel, met opium zamen gesteld; opiophaag,
m. een opiumeter; vgl. theriak.
Opobalsem, m. gr. (opobdisarnon), d. 1.
balsenisap, v. opós, plantensap), ook balsem van Gilead of van Mekka,

een kost-

hare, welriekende balsem van eenen boom
(amris gileadensis) in Arabië; opodéldok, n. jichtzal f. eene zalf van zeep, kamfer en geest van rosmarijn; opopnax, m.
ofpanax-gom, f. (v. h. gr.panax of pcmnakes, d. 1. eig. alheil), eene geneeskundige
gomhars uit den wortel eener soort van
pastinaken (pastinãca opopánax) in de
Levant, in Z. Frankrijk enz
opórtet, lat., het is noodig, men-moet
als subst. n. de dwang, noodzaak. Opossum, n. of philander, m. de buidelrat, het buideldier, in Amerika.
oppignoréren , lat. (oppignorare of 1.
oppignerãre, v.pignus, het pand), verpan
den, verzetten; decrëtu,rn de oppignordudo, verlof aan de oppervoogdijschap tot ver-

panding van de goederen der pupillen; oppignoratie, f. de verpanding, verzetting.
Oppilãtie, f. lat. (v. oppilãre, verstop
pen), Med., de verstopping.
Oppiëtie, f. lat. (v. oppiëre, vullen), de
overlading der maag.
opponéren, lat. (opponre), tegen stellen , tegenover zetten , bestrijden, tegen
spreken , tegenwerpingen maken ; zich
opponeren, zich verzetten, wederstreven;
opponent, m. cciie tegenpartij, een bestrijder , tegenspreker; oppostum of fr.
opposé, B. het tegendeel, tegenovergestel
de tegenspel, tegenstelling; pl. opposta,
tegenovergestelde dingen, tegenstellingen;
oppositie, f. (lat. oppostio), de tegenstelling, tegenstand, wederstand, tegenpartij;
Asir., de tegenoverstand van eene planeet
met eene andere; vgl. conjunctie; ep
positiepartij, de tegenstrijder of -partij, de
vcrzettingspartìj in Engeland , Frankrijk
enz., die dc heersehende partij of de regering tegen werkt.
opportuun, lat. (opporWnus , a, urn),

gelegen, geschikt, gunstig, tijdig, ten gelegenen tijde; opportuniteit, f. (lat. opportunitas), de geschikte tijd of gelegenheid, de gepastheid, eene welgelegen -ko
mende omstandigheid.-, ook de aanleg,
vatbaarheid of ontvangbaarheid, b. v. voor
eene ziekte; opportunist, m. nw lat., een
gelegenheidsmens eh, hij, die de gelegenheid weet waar te nemen en zich ten nutte
te maken.
oppriméren , lat. (opprirnre) , onderdrukken, overweldigen, verdrukken, dem
pen, beklemmen; oppressie, F. de beklemming, onderdrukking, verslapping , de
druk, strengheid, het geweld.
opprobréren, lat. (opprobrãi-e), verwij-

OPPUGNEPtEN.

ORANGE.

ten, beschimpen, tot smadelijk verwijt maken; opprobrätie , f. de beschimping,

Opuntie, f. de vijgdistel , bloedvijg of
geineene indische vijg (cactus opuntia),
ook nopal, eene plant in Amerika , op
welker dikke, eironde bladen de cochenille leeft ; het gebruik van hare zeer
zoete, bloedroode vruchten verwt de is
rood.
Opus, n. lat., een werk , inz een geleerd werk, boek, geschrift enz.; pl. opera,

smaad, hoon, schande, blaam; eene bonende berisping, een smadelijk verwijt ; ook
opprobrum, H.
oppugnéren, lat. (oppuçjnare), bestrijden, b ekampen, aantasten; oppugnatie, f.

de belegering, aantasting, aanval, bekarnping.
ops , F. Myth. , eene oud-rom. godin
zuster en gade van Saturnus, z. v. a. dc
griekschc Rhea.
opsiántisch, gr. (v. opse of ópsi. laat),
laatbloeijend; opsigamre, f het late hawelijk (eerst in den ouderdom); opsigônisch, laat verwekt of geteeld, laat ont
staan; opsimathie, f. liet late aanlecren
eener zaak in den ouderdom.
Opsus, f. gr. (v. ópfein, zien), de aanschouwing, het zich.
Opsomanie, f. gr. (v. ópson, gekookte
spijs), vraatzucht, verzotheid op lekkernijen; opsophaag, al. een moeskruideter; ook
een lekkerbek; opsophagie, f. het moeskruiden- of groenteneten: de lekkerbek-

-

kerij.
optãbel, lat. (optabilis, e, v. optãre,
wenschen), wenschenswaard , verlangenswaard, begeerlijk; optativus of optatief,
Z. modus; optáto, it., naar wensch.
Optasie, t:. gr. (opta$Ia), de vertooning;
de' verschijning van cenen geest in menschelijke gedaante.
Optsis, f. gr., het braden, roosten; het
branden der pottehakkersMaren.
Optiek, f. g (optikë, v. Optein, zien),
de gezigtkunde, lichtleer; de wetenschap
van de natuur des lichts en de wetten v.
het zien; optcus Dl. een gezigtkundige,
oogglasslijper, brillenmaker enz.; optisch e

tot de leer des heiLs beboorende, gezigtkundig; optisch bedrog, een ool- gezigtsbedrog ; optische glazen, ooggiazen,
kijkglazen; optische hoek, de gezigtshoek;

optométer, M. een werktuig ter bepaling
van de zienskraclit of van het gezitsvermogen.
Optie, f. lat. (optIo, v. optãre, kiezen,
wcnschen , willen) , de vrije keus , het

kiesreo't.
v. optemus, a, urn, de of bet beste), de voornamen, aanzienlijken; optimatie, f., z.v.a.
aristocratic (z. a.); optbna, lat., best,
zeer goed; optmus maximus, m. een bijnaam van Jupiter , de beste en grootste;
optimisilnus. In. lat. gr., de leer van de
beste wereld (v. Leibnitz); optimist, m.
een verdediger of belijder van die leer.
Optometer, z. ond. optiek.
Optimãten, Pl. lat. (optim&tes 1

opulent, lat. (opuléntus, a, urn), zeer
vermogend of rijk, overrijk , vel gegoed;
opuléntie, f. (lat. opulentia), groote rijkdom,overvloed, aanzienlijk vermogen.
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werken, geschriften; opéra ornn,á, al de,
werken, de gezamcntlijke schriften; o. misericordia, werken van barmhartigheid;
0. pOsthuirna, nagelaten werken ; opus
niallél, eig. een hamerwerk; eene geslagene of ge h amerde koperen plaat o. operãtuni, de werkdaad, een werk, dat gedaan wordt om slechts gedaan te zijn
zonder er op te zien hoe en waarom; o.
postititmum , een nagelaten of eerst na
des schrijvers dood uitgegeven werk ; o.
rusticurn , n. Arch. , een boersch bouwwerk, vgl. bossage; opus supererogatiÖI)iS . z. supererogatie ; opuscutlurn, n.
een werkje, kleingeschrift; pl. opuscuiia.
;

Or m., z. V. a. Horus (z. a.).

Or , e ene perzische rekenmunt , =
toman of ongeveer 3} gi.
ora et laböra, lat., bid en werk.
Oraculist, fl1. flW lat., die voor een o r ahel (z. a.) wil gehouden worden.

orageux , fr. (spr. -zjeu ; v. orage,

storm), stormachtig . onstuimig , woelig,
onrustig.
Orakel, ii. lat. (oracülurn), bij de oude
Grieken de voorgewende uitspraak der

goden, de godspraak; de openbari ngsplaats,
zetel der godspraak, b. v. die van Apollo
te Delphi; oneig. iedere raadselachtige of
ook als onwederlegbaar aangekondigde
uitspraak; ook een algemeene of allerwege
vereerde raadgever, cone vraagbaak.
oraal uw lat. oräiis , V.
I Ös
g, n.
Öris, de mond; liet aangezigt), mondeling,
?

:nondelijk ; orãle wet, eene mondelingsche, mondelijke wet; orãlis subrnissio,
Jur., mondelijk aanhangsel of toevoegsel
tot een vonnis enz.; orãle, n. de pauselijke hoofdsluijer, die om de schouders geslagen wordt en op de borst afhangt.
Orange 1), f. fr. (spr. ordn&zj'; it. aran-

cia , ontstaan uit het uw lat. pomum
aurantiun, d. i. goudappel), (le oranje-

appel; oranjeboom; ook de oranje-kleur;
orangeade, f. (sp. oi-angzjdad'), oranjewater, een drank uit oranjewater, suiker
en water of ook wijn ; in liet laatste geval
b i s s c h o p ; orangeat, m. (spr. orangzjd),
ingemaakte oranjeschillen ; orangerie, f.
( spr. orangzjerIe), eene verzameling van
citroen- en oranjehoornen enz. ; ook eene

broeikas; oranje -spin of curaçao spin,

eene bijzonder vergiftige spin.
Orange 2), (spr. oránqzj') ofOrânje, n.
eertijds een klein vorstendom ii i. Frank--

ORANG-OETANG.

ORDE.

rijk, dat van de tide tot de lOde eeuw

Orcanétte, f. fr. Bot., ronde ossentong.
eene verwplant ; orcanettmne, f. de ronde
verwstof dier plant.

612

eigene vorsten bad; thans voert de oudste
zoon van den koning der Nederlanden den
titel: p r I n 5 V a n 0 r a nj e ; orangisten
Pl., aanhangers van het huis van Oranje
in de Nederlanden, oranjegezinden, oranjeklanten ; ook de politieke partij der protestanten in Ierland (eng. orangensen),
welker zamenkomsten men oranj e-loges
noemt; oranje-kers, cciie geelroode, donkerrood gevlekte, aangenaam zuurachtige kers.
Orang-oetang , m. maleiscli (ôrang
i2tan, v. ôrang. mensch, en stan, wild,

wildernis, woud), ook wulock, de oostind.
woud- of boschrnensch, een zeer sterke,
omtrent 4 voet hooge, gemeenlijk regtopgaande aap op Borneo
OranItzen, pl., eene soort van turkscbe
lange, smalle vaartuigen op den Donau,
met plaats voor 10 1 12 man.
os-a pro nobis, lat., bid voor ons.

n. lat. (v. ós, gen. öris, aangezigt), een zweetdoek, een gedeelte van de
priesterlijke kleedij in de ro&msehe en gr.
Orarium,

kerk.
ãi 5 f. lat. (oratio , v. oi-ãre spreken) , eene rede, redevoering; oratiuncilia, f. eene kleine, korte rede; orator,
m. een redenaar; oratorTe , f. nw lat., de
redekunst; oratZrisch, redekunstig; nratorTuin , m pl. , oratorën Muz. , eene

soort van muzikale dramaas van ernstigen,
meestal bijbelschen inhoud, die eenehan
deling of eene gebeurtenis door gezang of
gebaardenspel vertegenwoordigen ; een
geestelijk zangstuk ; een bidvertrek, bedehuis; priesters v. h. oratorium,
de leden eener geestelijke orde, welke
Philippus v. Neri in 1574 te Rome stichtte.
orbiculair, lat. (orbiculãris, e, v. orbi-.

er , verklw. van orbis , kring, schijf),
kringvorrng, rond, ringvormig.
OrbiDus lat., of afgek. Orbiel, m.,
een knorrige. strenge schoo1mecster, brompot, schooltyran , cu ff . de eigennaam van
eenen knorrigen taalmeester, die te Rome
ten tijde van Horatius leefde en vroeger
raadsdienaar en soldaat was geweest.
Orbis pictus, m. lat. (v. orbis, kring,
aardbol, wereld), de geschilderde wereld,
prentenwereld, ook wel de wereld in het
boek of voorstelling der voorwerpen van
natuur en kunst, een kinderboek, het
eerst door Comenius opgesteld.
Orbta , £ lat. (eig. baan) , Med. , de
Cu

oogholte.
Orbiteit , f. lat. (orbitas , van orbus,
kinder- of ouderloos), kinderloosheid; ook
ouderloosheid, de weezenstaat.

Orcheoc1e , orcheotomie , z. ond. orchis.
Orchesiographe, f. ge. (v. órchësis,
dans, oî-c/ssthai , dansen) , de dansbe
schrijving , dansteekening ; orchest, orkest, fl (ie dans- en zangplaats hij de oude

Grieken, of die plaats v. h. tooncel, waar
het koor plagt te dansen en te zingen ; hij
de Romeinen de plaats van het tooneel,
waar de senatoren zaten, tegenwoordig de
speel- en zangplaats der toonkunstenaars
in concerten en in den schouwburg, ook de
gezamentljke muzikanten-zelven; orchestick, f. de danskunst; orchestron, n. een
door den abt Yoler
V,
uitgevonden snaar
orgel, ook orgeichordium genoemd;
ook een door K u n z te Praag in 1771 uitgevonden soortgelijk fluit- en snaarinstrument in de gedaante van een klavier.
Orchis, in. gr., de teelbal; eene plant
met klootvormige wortelknollen; orcheotome, f., z.v.a. castratie ; orcheotómus
of orchotooin, m. een dierensnijder of
-lubber; ook eene schaar tot afsnijding
der ooglidranden ; orchidéën , pl., orchis-acitige gewassen ; ôrchidocIe of
orcheocële, f. Med., de balzakbreuk; ook
een teclbalgezwel ; orchidóncus, m. een
hard teelbalgezwel ; orchieten, pl., stee.
nen, die in vorm naar de teelballen gelijken ;. orchitis , i: Med., de teelbalontsteking.
Orcus, m. lat., de onderwereld, het doodenrijk, z. V. a. Tartarus (z. ook Pluto).
Ordeal, n., pl. orclaliën, godsoordeelen,
onsch uldsbewijzcn, vu ur- en waterproefbij
de oude Duitschers; (uit het nederd. oord e e 1 werd het mid. lat. ordalum gevormd
en tot een kunstterm der regtsgelcerdheid
gemaakt.)
Orde, fl1. (v. h. lat. ordo, rij, ordening;
Pl. ordines), stand, genootschap, wereld-

lijke of geestelijke broederschap tot bepaalde oogmerken, met zekere o r d e s re
if e 1 e n, herkenningsteekens enz. (ridder-,
monnikenorde) , waardigheid, waardigheids- , eere- en onderscheidingsteeken ;
orde de Ia trappe, z. trappisten; ordes-

capittel, in. vergadering van de medeleden eener ridderorde (vgl. capittel) ; orcles-insigniën , ) l., Or(leteekens ; ordmnes
irnperÈi, pl., de rijksstañdcn; o.provinciãles, pl., de gewestelijke of landsstanden
ordinãle , in. , pl. ordinalia, Gram., telwoorden van orde, b. v. de eerste, tweede,
derde enz., in tegenst. met cardin alia;

Orbitolithen of orbulieten, pl. lat.-gr.,

ordinair (lat. ordinarus, a, urn, fr. ordinaire) , gewoon, regelmatig , gebruike-

eene soort v. versteende koralen v. vlakke,
bijna cirkelronde gedaante.
Orcaan, z. orkaan.

lijk; gemeen, gering, laag; ordinaro , it.
Muz., op de gewone wijze; ordinarus, m.
lat. (scil. p r o fe s s o r), een gewoon, met

ORDOEREN.

OIIGASMUS.
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bezoldiging aangesteld liooglceraar op hooge scholen, in tegenst. met extraordi
n a r i u S; in de r. k. kerk de bisschop, als
de eigentlijke kerkregent van zijn gebied;

name helden der grieksche t r a g e d i e;
vgl. ook Pylades.
oretenus , mid. lat. , mondelijk , bij
monde (in de pen gegeven).

ordinaten ofapplicãten, pl. uw lat. Math.,

Orexie, F. gr. (oréxis, v. orgein, uiC
strekken), de begeerte, het streven ; Med.,
inz. de eetlust, groote en gedurige trek
naar spijs.

-

evenwijdig aan elkander loopende regte
lijnen, die van delijn der abscissen (za.)
naar de punten van den ouitrck cener
kromme lijn getrokken vordcu ; ordinére,
lat. (ordinãre), iemand—, of hem de ordines mccle deden, de inwijding tot het
geestelijk leeraarsamht, benevens de daarmede verbondene regten en aml)Lsverrigtingcn opdragen, tot prediker aanstellen,
inwijden, inzegenen; bij de R. K. de priesterwijding geven; ordinándus, rn een kandidaat, die tot het predikarnht zal gewijd
worden ; ordinántie , f z. ordonnantie;
ordinãtie, £ de inwijding, bevestiging in
h.predikambt (hij protestanten), olin den
priesterstand (bij katholijken), de priester.
inwijding.
ordornéren , fr. (ordonner) , ordenen,
verordenen , bevelen, gelasten, voorsehrij ven, gebieden; ordonnAntie, f. (fr. ordonnance) , verordening , gebod , voorschrift
bepaling, verordening, die van het opper
hoofd der regering uitgaat; Mil., dienstwacht, een soldaat, die zich bestendig om
eenen bevelvoerenden ofFicier moet bevinden, om zijne bevelen uit te voeren ; in
eenige oorden ook z. v. a. e x t r a p o s t;
ordonnateur , m. een verordenaar, aanwijzer, opziener.
Ordre, f, in het fr. m., de o r d e; het bebevel, de last, het gebod, de verordening,
order; ook het wachtwoord , p a r o o 1;
ordre de bataille (spr. d'batd&'), Mil., de
slagorde; ordre de campagne (spr. d'kam
pánj'), veldorde; ordre de parade, par acl e o r d e ; ordre dit jour (spr. —zjoer),
dagorder, dagbevel.
Orduzeban, ii. de taal der Mongolen.
Ore, in. een zweedsche penning, =
schelling.
Oreáde , f. pl. oreâden, gr. ( Orejas, Pl.
Oreiddes v. dros, berg) , bergnymphen,
Z. nymph.
Oreillette, f. fr. (spr. oreijétt'; v. oreille
= lat. aurIcila, verklw. van auris, oor),

het oorringje ; oreillon, z. orillon ; oreil
ions, p . ( spr. oreljóng), ontsteking der oorl

klieren.
orëmus, lat. (v. orãre, bidden) , laat
ons bidden! (bij de r. k. mis vóór het ge-

bed.)
, m. naar de oud-gr. sage de zoon
van Agamemnon, koning van Myceme,
en V. Clytemnestra. 1-lij wreekte den moord,
aan zijnen vader dooi- Ciytamnestra en
haren boei Agistlios gepleegd, door het
ombrengen zijner moeder,, werd daarop
echter door de Eumeniden vervol d en
waanzinnig gemaakt. hij is een der voorOrestes

g

-

Orgaan , n. gr. organon

( van érgon,

werk , e'rgein , e'rdetn , doen) , 'werktuig,
inz. weleer een m uzijkinstrument (van daar
ons: orgel, mid. lat. orgánum ; orgáno
pleno , met vol orgel) ; werk- of hulpmiddel , h til plid ; een zelfwerkend deel v.
een geheel, inz. zinswerktuig of Zintuig;
spraakwerktuig, stem, b. v. van eenen
zangei, tooneelspeler ; oneig. de persoon,
door wien men iets laat zeggen of doen,
de spreker, optreder; organisateur, m. fr.
Neol., regelaar, bij die ordent, rangschikt,
inz. eenen staat regelt, eene orde sticht;
organisch , organiek , met organen of
werktuigen, inwendige vaten, buizen enz.
tot groeijen, leven en gewaarworden voorzien (gelijk de dieren en planten), bewerktuigd, levend, bezield ook aan organische
ligchamen eigen, daartoe behoorende ; b.v.
organische vetten, Jur., wetten door
welke liet staatsligchaam in zijn innerlijk leven wordt ingerigt; ook in 't alg.
gewigtige, beslissende wetten; organiseren, niet organen voorzien, bezielen; vormen, inrigten , ordenen ; georganiseerd,
Z. V. a. organisch bezield, gevormd, volle-

dig ingerigt ; organiséring of organisãtie, f. de vorming, inrigting, bouw van een
ligchaam ; de bezieling; organismus , n.
de organische bouw, de zamenhang der
leden van een geheel de levende, gelede
gestalte, het buizen- en vatenstelsel, het
geheel dei- verrigtingen , die de organen
volbrengen ; organist, rn mid. lat. (orqanIsta), een orgelspeler; organochorclium,
Z.

orchestrion , organogenie , f. de orga-

nen-vorming ; organognosie, f. de ken-,
fl15 en onderscheiding van bewerktuigde
ligchamen ; organographTe , £ de organen - beschrijving; ook beschrijving v. mu-

zijkinstrumenten ; organoiogie, f. de leer
der organen ; ook de instrumentenleer in
de verloskundige hulp; orgariopus, m.
een machine-maker; de eigenaardige levenswerkzaamheid der organen; organo
f. de rangschikking der schepselen-taxie,
naar hunne organen.

Organdijn of organdy, in. Mere., een
katoenen weefsel, elijkende naar het netel- en kamerdoek, van daar organdy-lint.
Organsijn, m. it. (organzino), of organsijn -zijde, kettingzijde, getwijnde of getweernde zijde.
Orgásmus, ni gr. (v. organ, zwellen),
golving, sterke beweging v. h. bloed en
andere vochten.
g
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ORGEADE.

ORMUZD,

Orgeade, f. Ir. (spr. orzjáad') of orgeat,
fl1.

(spr. orijd;

V.

orge, gerst), gersten-

drank, koeidrank ; amandeirnelk.
Orgel - harmonica, f., z. ca1estine.
Orgn, P1 gr. (órga), in 't alg. ge-

heirne godsdienstgebruiken ; inz. de met
dronken voestheid gevierde bacch us-feesten en -offers, oueig. nachtelijke zwelgerijen , zuippartijen ; orgiást Til. (v. orgidclzen , orgiën vieren) , de ingewijde,
(lie de orgiën viert; orgiástisoh, dweepachtg opgewonden, z. v. a. enthusiasisch, wild razend.
Orent, in. lat. (orz'ens. scil. .ol, de opgaande zon , v. oriri , opgaan , ontstaan
enz.), fr. orient (spr. orIdng), de morgen,
het oosten, het morgenland, de oostelijke
landen, in tegenst. met occident; onentaal, n. een katoenen weefsel, ook engeisch Ieder geheeten; onientaal (lat. on- entails, e), oostersch, morgenlandsch; onentailsinus, fl nw lat., dc oostersche taaleigenheid; orientalist, m. een kenner vaii
oostersche talen , inz. der semitische
( z. a.); zich oniënténen (fr. s'orienter), zich
oostwaarts nigten of eig. de plaats van den
opgang der zon zoeken, om aisdan ook dc
overige hemelstreken te kunnen vinden en
zich daarnaar te rigten, hetgeen door de
zeevarenden, vóór de uitvinding van het
kompas, moest geschieden ; zich met de
ligging en verhoudingen ecner plaats l)ekend maken; oneig. een standpunt aannemen , zich in den vereischten toestand
plaatsen, zich behoorlijk inlichten, naauw
berigten inwinnen, zichals te huis-keurig
maken ; onientéring , f het nemen van
een goed standpunt, het te huis worden,
inlichtingen of kondsehap inwinnen
Onificuzn, n. lat. , de mond, monding,
,

t

opening.
Oriflámme, f. fr. (v. Ii. lat. auni finns,na, d. i. cig. goiidvIam) de rijks- of krijgs
vaan, hootdvaan der oude Franken , oorspronkelijk eene lans van verguld koper
met cenen wimpel van vuurroode zijde,
die in drie punten uitliep, ieder met eene
gouden kvasL voorzien ; aanvankelijk de
hamer van St. Dionrsjus , later liet veld-

teeken der Franschen.
Origenismus n. de leer v. 0 r I g ó n e s,
die in de 3de eeuw te Alexandrid leefde;
hij leerde onder anderen , dat Christus
slechts door aannenling als kind (adoptie)
Gods zoon is geworden , dat de straffen
der verdoemden niet eeuwigdurend zullen
zijn, dat de zielen reeds vóór de schepping
bestaan hebben enz. ; origenhst , m. een
aanhanger dier leer.
,

oniginaal, lat. (oniginalis, e, v. onigo,

de oorsprong) of origineel (11'. origine1),
oorspronkelijk, aangeboren, dat Veen model heeft , zelf de oorsprong , het voorbeeld, model is, niet nagevolgd, eigenaar-

dig; als subst. a. een oorspronkelijk stuk,
het eerste in zijne soort, niet nagevoigde,
eene oorkonde, een eerst of oorspronkelijk
geschrift . afdruk enz. , in tegenst. met
Co p i e; een oorspronkelijke geest, een,huitengewoon genie, een zeldzame kop in zijne
soort ; ook een zonderhing , rare snaak
originele uitgave , de uitgave van een
werk door den regtinatigen uitgever, in
tegenst. met den nadruk; origineel genie,
n. lat.-Er. (spr. zjenIe), een oorspronkehijke, cigenaardige, zelf scheppende geest,
vgl. genie; originahiteit, f nw lat., de
oorsprorikeljkheid, cigeuaardigheid, eigenheid; ook zonderliugheid ; oniginaliter of
in ori&inãli producéren, lat. Jur., alsoorkonde, in liet oorspronkelijke stuk voorleggen; oniginellement, fr. (spr. onizjinell'

marig), oorspronkelijk, naar zij u' oorsprong;
originair , nw lat., oorspronkelijk , aangeboren.
Onignal, in. fr. (spr. orie )U,* dl, waarsch.
uit de taal van Canada), het elauddier of
de eland, een zeer sterk dier van het her-

teugeslacht.

Orillon, in. fr. (spr. onieijông; v. oreille,
oor), een oor, handvatsel; Mil., een basti.
ons- of bolwerksoor, liet bovenste gedeelte
van de flank aan een vestingwerk; Arch.,
hoeksieraad; onillons-passer, rn een wis-.
kundig werktui g , een fijn passerije. Orion, m. gr. (OnIôn), een schitterend
gesternte aan den zuidelijken hemel (naar
den naam van een' reusachtigen held en
grooten jager uit de gr. mythologie.
Oriönen, pl., peruaansche edelen, die

van de voormalige koningen afstainrnen.
Orkaan , m. (it. orcano , fr. ouragan,
eng. /tunnicane sp. Ituracan; uit de taal
van Hayti), een hevige storm ., of dc snelste
en geweldigste storrnwind, iiiz. ccii kustof zeestorrij.
Orkest, z. orchest.
Orlando funidso , ni. it., de razende
Iloeland, een heldendiclit van Ariosto tilt
de 1 6dc eeuw.
Onlean , ook roucou of oeroekoe , in.
eene schoone geelroode verwstof van den
dikken en rooden bast der kernen van
den orlean- of roucou- boom (bixa
orellcsna) in Amerika.
Orleans. een wel bekend wollig weefsel
tot darneskieeding cnz., naar de stad Orleans in Frankrijk.
Ormond-money, n. eng. (spr. —mónni),
naam van eene menigte noodmunten, door
den hertog van 0 r in o n d , tijdens den
opstand der iersche katholijken in 1642
uit het zilvergoed der kouingsgezinden
geslagen.
Orniuzd, m. perz. , de genius, die den
eersten dag van het oude perzische zonnejaar regeert ; naar de leer v. Z o ro a s ter
het licht of het goede beginsel, in tegenst.
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met A Ii r i m a ri , het beginsel des kwaads,
der duisternis.

luit en is door Böllig uitgevonden; orphsche feesten, eene soort van bacchus—
feesten; orphisehe myster i ën, geheimenis

Oma, f. (= lat. urna, pot ., vaas), eene
vochtmaat in Triest, omtrent = 70 ned.
kannen.
ornéren, lat. (ornãre) , opsiercn, versieren, verfraaijen, tooijen; ornamént, n.
lat. (ornamimnturn) , of fr. ornement (spr.
orn'mdng) , sieraad, versiering, versiersel,

opsehik ; ornaat, in. lat. (ornãtus) , opschik , sieraad enz. , inz. ambtstooisei
ainbtssieraad en klecding , staatsie of
arnbtskleed, inz. der geestelijken, de priesterkleeding ; kerk-ornaat , dc kleeden,
waarmede het altaar, de kansel enz. in de
r. k. kerk zijn l)eI)angen; ornataménte, it.
Muz., met versieringen voorgedragen.
Ornithoceph1us, m. gr. (v. órnis, ornthos, de vogel), eig. vogelkop, een versteend dier der voorwereld, volgens Sum
m e r i n g eene vledcrmnis; ornithogàlum,
U. de vogelmelk, een gewas; ornithographie, f vogelbeschrijving; ornitholith, m.
een vogelsteen, eene vogelversteening; ornithc-loog, rn een vogelkenner, vogelkundige; ornitho1oge, f. de beschrijving of
natuurlijke historie der vogelen, de vogelkunde : ornitbolôgisch , vogelkundig, de
vogelkunde betreffende; ornithoniánt, n.
een vogelwaarzegger ; ornithomuantie en
ornithoscopie , f. de vogelwaarzeggerij ,
'waarzeggerij uit de vlugt , het eten en
zingen der vogelen; ornitbon, in. een vogelliuis; ornithorrbnchus m. heL snavel(her, de snavelotter , een zonderling gesorrnd, naar den otter gelijkend zoogdier
met een' eendensnavel en met vier zwemvoeten, dat in de meiren v. Nieuw -Holland
leeft; ornithotheologie, f. bewijs van het
aanzijn Gods uit de beschouwing der vogelen; ornithotropie, f. de vogelteelt, de
kunst van eiijeren uit te broeijen.
Orograaph, m. tcr. (v. óros , de berg),
een hergenbeschrjver; orographie, f. de

berg- o gebergtebeschrijving; orologie, f.
gebergtekunde , gehergteleer; orotheologie, L het bewijs voor Gods bestaan uit
de bergen.
Orphanie, f.

gr. (v. orp/thnós, ouder-

loos), de weezenstaat, oiiderloosh eid; orphanotropïum, n. een veesImuis, eene ininrigting tot verzorging van weezen ; orphelin, m. fr. (spr. orf'léng), orpheline,
£ een veesjongen , weesmeïsje, weeskind.
Orpharon, n. (v. Orpheus'?), een
snarenspeeltuig, eene soort v. achtsnarige
either.
Orpheus, m. gr. , een beroemd zanger
en lierspeler in den oudsten, fabelachtigen
tijd der Grieken, die met de lielelijke toonen zijner lyra alles als betooverde ; orphca, f. een klein, draagbaar muzij k-instrument met snaren , die met hamers
bespeeld worden; het heeft den toon eener
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sen in de zedekunde, door eenige volgelingen van Pythagoras geleeraard en oor
spronkelijk voor leerstellingen v. Orpheus
gehouden.
Orpim ent, n. nw lat., operment, geel

zwavel -arsenik, een mineraal vergif, dat
Cello schoone, doch niet duurzame kleurstof oplevert.
Orrery, m. of orrerum , n., z. v. a.
p1anetarum, een werktuig, dat de beweging der hemelligchamen aanschouwelijk
maakt (dus geheeten naar den graaf Orrery, aan wien de eerste machine van
dien aard werd opgedragen.
Orrhos, m. gr. (orrhós of orós), wei,
bloedwater, het waterige bestanddeel van
de melk, het bloed enz.; orrhocbezTe. f.
Med. , waterige , weiachtige stoelgang;
orrborrhaa, f. waterachtige buikloop.
Orsade, 1. orgeade (z. a.).

Orseille, f. fr. (spr. orsélj'; oud-fr. orclie, misschien ontstaan uit roe, roc/e,

rots; li chen. roccella, L; eng.
rock-moss,
d. i. rotsmos) , de verwmos, die tot eene
schoone roode verwstof. ook tot bereiding

van het lakmnoes gebruikt wordt.
Or-so!, een woord Op fransche wissels,
waardoor de genoemde wisselschuld verdriedubbeld wordt, b. v. 100 livres or5 0 1, 300 livres.
Orsoy -zijde , z. v. a. organsijn -zijde.

Ort, m. eene deensche goudmunt, =
3 VI. 20 et.; ook eene kleine vochtmaat
te Lubeck en te Osnabrug, en eene graanmaat in Zweden.

Orthisehemachine , 1. een werktuig,
om het land, bij gebrek aan trekbeesten,
door nsenschen te bearbeiden (naar den
uitvinder Orth zoo geheeten).
Orthobiotiek, f. gr. (v. ort/sds ë, on,
regt) , de kunst of wetenschap urn wel te
leven ; orthoceratiet , m. eene versteende
kamerslak; orthóclos , in. eene soort van
veldspaib ; os-thocöon, n. Med , de stijf-

heid , onregelmatige uitstrekking van een
lid ; orthodidactiek, f. juiste leerkunst
of leerwijs , orthod6x, regtieerersd regtgeioovig. regtzinnig, echt- of oud-kerkelijk,

strenggeloovig, oud -geloovig, volgens de
aangenomen kerkleer; orthodoxie, f. de
regtzinnighed, regtgeloovigheid, de kerkleer of het kerkgeloof, in tegeost. met
heterodoxie; orthodoograaph, m.

een regtgeloovig, regtzinnig schrijver; orthodoxographie, f. de regtzinnige schrijftrant; orthodroinie , I. de regte loop of
koers v. een schip naar eene der vier hoofdwindstreken, in tegenst. met loxodr om i c ; orthodrónsisch , regtzeilend , den

regten koers van een schip betreffende
orthoëpie, 1'. de rcgtspreking, de leer van
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de ware uitspraak; orthoëpisch, regtsprekend, de regtspreking betreffend; orthoëpographie, £ de leer van juist te spreken
en te schrijven, de spreek- en schrijfleer;
orthogoon, n. Math., een regihoek; orthogonaal of orthogönisch , regthoekig
tie loodregte stand v. een vlak op een ander;
orthographie, 1'. de spelling, de kunst om
wel te schijven, regtschrijving ; ook de
teekening of voorstelling van een gebouw
zooals het zich aan het oog voordoet; orthographiek, f de leer der regtschrijving,
aanleiding tot eene goede spelling; orthográphisch, spelkunstig volgens de regelen
der spelling, die betreffende; b. v. orthographische fout, eene fout tegen de
regtschrijving of spelling; orthometrTe, f.
de regtmëting, de kunst van wel te meten; orthométrisch, regtmetend, de regtmeting betreffende; orthoznorphe , f. de
behoorlijke vorming of gedaantegeving;
Med. , de kunst om de krommingen der
wervelkolommen en ledematen te genezen;
orthonmisch, regtnarnig, juist benoemd;
orthopeedie, f. de kunst of de leer om de
misvormingen des ligchaams hij kinderen
voor te komen en te verbeteren; ook goede
opvoeding; orthopcedisch instituut, eene
geneeskundige inrigting, in welke scheef
gegroeide kinderen door kunstmiddelen
worden uitgestrekt en hunne gebreken
verholpen worden; orthoponte, f. de regtspreking, z. v. a. 0 r t h 0 ë p 1 e; orthophoniek , f. aanwijzing tot de regtspreking,
d. i. tot eene juiste uitspraak; orthopnoea,
Med., de kortademigheid, aarnborstigheid;
orthoptèra of orthoptéren , pl. I. H.,
regtvleugeligen ; orthotonle, f. de juiste

fende ; oryctographie, f. de beschrijvinif
der fossiliin, steenen enz.;oryctologre, f.,
z. V. a. mineralogie; ook inz. de leer
ofwetenschap van de versteeningen (pet r e fa c t e n); oryctometrie, f. de steenmeting, steenmeetkunde.
0 sancta simphcitas! lat., o heilige
( vrome) eenvoudigheid!
Oschitis g f. gr. (v. óscM, beurs, buidel,
inz. dc i)alzak), Med., ontsteking van den
balzak ; oschocële , f. een balzakbreuk;
oschóncus , m. een hard balzak8 ezwel;
oschophma, n. een balzakgezwel.

Osc illuni, n. lat., een klein beweegbaar

maskerbeeldje; ook een schommel; oscilléren (lat. osciliãre) , zwaaijen , zweven
schommelen, zich in eene schommelende
beweging brengen ; osci ll tie , de zwaai
i ing, slingering, schommelende beweging,
schommeling, z. V. a. vibratie; oscillatörisch, nw lat., heen en weder slingerend
schommelend , zwevend, schommelenderwijze.

Oscitãtie, f. lat., of oscitánte , f. mv
lat. (v. oscitãre , den mond opsperren
geeuwen ), het geeuwen ; de nalatigheid,
traagheid ; het onachtzarne , aehtelooze
vaak met herhaald geenwe n . verhondengedrag van vele grooten in liet gesprek met
hunne minderen, liet uithangen van den
grooten heer.
osculum, n. lat., verkiw. v. or, mond),
een kus , zoen ; osculum caritãtis , een
liefdekus; osc.judae, een judaskus; osc.
pads, een vredekus, inz. die, welken de
kardinalen van den nienwgekoren paus
ontvangen; osculéren (lat. osculãri), kussen; osculãtie, f. de kussing, het kussen;
ook de naauwkeurige aanraking van eene
kromme lijn of van een gebogen vlak met
een ander.
Osélla, f. eene goudmunt te Venetie,
omtrent = 22 gl. ; ook eene zilvermunt
derzelfde stad, = 94 ct.
Osemund of Oszmuncl, n. eerie soort v.
zweedsch staafijzer, naar eene ijzerhut v.
gelijken naam benoemd.
Osiris, m. egypt. Myth., de zonnegod,
de schepper van den tijd, de broeder en
gemaal van Is is enz.
Oskabron , m. ijslandseh , de kevermossel, eene soort van veelschelpige niosselen; oskabrionieten, pl., versteende ke-

toon- of klemgeving der woorden.
Orthopi1e, f. gr. (ortltopálë), het worstelen in eene regtop -staande houding.
Ortolaan, M. (it. ortolaao, fr. ortolan,
V. h. lat. /zortulãnus, v. liortus, tuin), de
tuinmeerl, korenvink in Z. Europa , die,
vooral nadat hij vet gemest is, als eene uitstekende lekkernij verzonden wordt.
ortus, m. lat., de opgang; onus cosm 'cus, de opgang cener ster gelijk met dien
der zon; 0. acronyctos, de opgang eener
ster gelijk met-den ondergang der zon.
Orvietaan, n. een tegengift, uit kruiden en wortelen bereid, zoo genoemd naar
de stad Orvieto in den Kerkelijken
Staat; ook als fr. woord (orvietan) , een
kwakzalver, wonderdoctor.
Orij, f. eene perzische munt, omtrent =

gebergte.

4 gulden.
Oryctocheme, f. gr. (v. orssein, gra.
ven, uitgraven, orykton, uitgegraven), het
scheikundig onderzoek der fossiliën , de
steen-scheikunde ; oryctognosie , f. de
kunst of wetenschap om de eenvoudige of
onvermengde fossiliën te onderscheiden;
oryctognöstisch 7 die wetenschap betref -

ottomanisch enz.
Osmin, n-i. russ. (osmina, v. osnj, acht),
eerie russische korenmaat. = 1 van den
ouden Karl, of 4 Tschetweriks, houdeude 104,99 kop.
Osmium, n. gr. (v. osnzë, reuk, van
ódzein, rieken) , ecn zwart metaal , door

verrnoseIs.
Oshar , oudd. mansn. : zoon van het
Osmánen, Osmanlis, pl., turken ; os-

znánisch rijk, z.

OSMUND
Smithson Tennant in 1803 in het platina
ontdekt, hetwelk van zijnen eigenaardigen
Prikkelenden reuk den naam ontleend
heeft; osmodysphore, F, het onvermogen
om zekere reukente verdragen; osmoolgie en osphrasio1oge, f. de reukleer, leer
van do riekende stollen ; osmonosologie,
f. de leer van de ziekten des reuks ; osznonüsi pl. , de ziekten van dcii reuk
osinozoom, beter dan osniazoom, nl (v,
dzömós, vleesehnat), liet eigene lioofclbe
standdeel van het spiervleesch , dat ter
bereiding van de osmozoons-chocolade
gebruikt wordt.
Osmund, oudd. mansn. : beschermer v.
het huis; Oswald , huisopziener, huisbestuurder; Oswin, de huisvriend.
Osmuschka of Osmucha, f. russ. (v.
osrIlJ , acht) , een achtste deel ; inz. een
achtste pond; een achtste emmer, eene
vochtmaat van ruim 1,3 ned. kan.
OsphrasTh, f. gr. (v. osm, reuk), het
ruiken, reukvermogen, de reuk.
Osphyalgie , 1. gr. (v. ospltfr, 1. de
heup), Med., de heup- of lenLlepijn ; osphtis f. ontsteking van liet celweefsel
op het heupbeen.
Oisatuur, f. uw lat. (v. os, gen. ossis,
het been) , Med., de beenderbouw; oss
tibia, f. lat., eig. de beenen fluit, een der
eerste blaasinstrumenten der Ouden; ossificéren , uw lat. , verbeenen, tot heen
worden; ossificãtie, f. de verbeening, de
heendcrgroei ; ossilegum , n. heenderle
verzameling van beenderen ;
-zing,
rmuin, n. liet beenderhuis, knekelhuis.
Ostàgra, f. gr. (v. ostéon, been), Chir.,
de koorutang, een werktuig om de beensplinters, door verettering losgemaakt, weg
te nemen; ook een werktuig om de beenderen behoorlijk te plaatsen; ostalgie, f.
of ostealgie, I. beenderpijn; ostalgïtis, 1'.
pijnlijke beendcroiitstcking.
Ostar, rn naam der maan of des maangods in de noordsche mythologie.
ostensibel, uw lat. (v li. lat. ostendére,
toonen) , toonbaar , wat vertoond kan of
moet 'worden ; ook toonenswaard ; ostensief, enkel aantoonend, zonder verklaring
der verschijnselen, b. v. o s t e n s i e v e in eth ode , aantoonende (niet verklarende)
leerwijs; aanschouwelijk , handtastelijk,
zonneklaar; pronkend, pralend; ostenso
rum Ii. het toonvat in de r. k. kerk
z. V. a. ni o n S t r a n S; ostentéren, 1. (ostentãre), ten toon stellen, vertoon thaken,
pralen, prijken, pronken; ostentãtie, f de
tentoonstelling , vertooning , vertoonmaking, pronkerij, opsnijderij, liet pronken,
pralen , prijken ; de praalzucht , grootspraak, ijdelheid.
Osteocachexie, f. gr. (v. osteon, been);
Med., de ziekelijke gesteldheid der beenderen ; osteocle , f. de beenachtige ver•
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harding van eenen teelbal; osteocopi dolaces , pl. gr.-lat. of osteodynie, £ gr.,
beenderpijn, heenpijnen; osteogangroena,
f. de vochtigebeenversterving, het vochtig
beenvuur ; osteographie , £ de beenbe
schrijving ; osteocólla, f. een witachtige
steen , versteende boomwortel enz. , waaraan men vroeger de kracht toeschreef van
gebroken beenderen aaneen te hechten,
tufsteen , beenbreuksteen ; osteolith, m.
eene beenversteening, beendersteen ; ook
heenbreuksteen; osteoloog, m. een beenkundige, beenkenner; osteologie, f. de leer
der beenderen, beenderleer; osteológisch,
beenkundi , de beenderlecr betreffende;
osteomalacie, £ de heenverweeking, een
beeuvleeschgezwel; osteoinaláctisch, door
beeiiverweeking aangedaan; osteóncus, in.
het beengezwel; osteonecrösis, f. de drooge beenversterving; osteopathologTe, f. de
ziekteleer der beenderen ; osteophthorie,
£ de winddoorn, het beenbederf; de heeneter; osteophma, n. het veeke beengezwel , de beenuitzetting; osteoporösis, f.
de beenopzetting met verharding der beenmassa; osteopFr, n. beenbrand, beenversterving osteosarcöma, n. bee.nvleeschgczwel ; osteosarcösis f. verandering der
beenderen in eerie vleeschaclitige zeitstan;

g

;

digheid; osteoscirrhus, m. de bovenmatige

hardwording der beenderen, beenkanker;
osteosteatözna , n. een beenspekgezwel;
osteotoom, ni. een werktuig tot beensnijding, eerie beenzaag; osteotomie , f. dc
ontleedkunde der beenderen; osteotIus,
n. het beeneelt.
Ostira of Ostra, f. noord. Myth., eene
vooral bij de oude Saksen vereerde godin
der lente, welker voorname feest in april
werd gevierd, waarvan deze hij de Duitschers den naam van Osterinonat en
het feest der opstanding van Christus
of het paaschfecst dien van 0 s t e r a
kreeg.

Ostera, f. it. (vgl. Itosteria), herberg,
logement, tapperij, in Italië.
Ostiarïus, ni. lat. (v. ost i urn, de deur),
een deurwachter , portier, deursluiter in
kloosters; in de r. k. kerk diegene, welke
de laagste der 4 kleine wijdingen heeft
ontvangen. (De andere drie zijn in op-

klimmende volgorde: lector, exorcist,
a ii. o 1 ii t h.)
ostindto, it. (=lat. obstinate:, a, urn),
hardnekkig, volhardend.
Ostitis, f. gr. (v. oste'on, been), Med.,
de beenontsteking ; ostösis, ! verbeening.
Ostracisinus , n. gr. (van óstrakon,

scherf„ schelp, mosselschelp ens.), het
scherveiigeregt of schelpvonnis , bij de
oude Grieken eene lOjarige verbanning
van eenen te magtigen en Le gevaarlijken

staatsburger uit Athenen, waarbij de stemmende burgers den naam van dengene,
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Wen zij verbannen wiIden op schervcn
schreven cnz. ; ostracieten, p1., verstecningen van oestervorruige schelpdieren;
ostracoderrnàta . p1., oesterschalen , dieren met harde schalen.
ostra edülis, f lat., dc eetbare ocster ostreopectinieten pl. gr.-lat., versteende kamrnosselcn.

mane, £ een turkseli rustbed, eenc lage
sopha zonder leuning.
Oturakli of Oturaks , pl. turk. (sing.

,

;

Oswald , Oswin z. Osmund.

Otigra, m. gr. (van üs, gen. ó tós, het
oor), dc oordwang. ecn foltertuig voor het
oor ; otacustiek , f. de kunst om den gehoorziri Ie versterken ; otalgie, f. oorpijn;
ota1gca , pl., of otalgisehe middelen,
middelen tegen dc oorpijn ; otenchta,
m. Med. , een oorspuitje ; otitis L de
oorontsteking ; otogIphis, f. en otoglphon, n. het oorlepeltje ; otographie, f.
,

de oorenbeschrijving ; otorrhagie , f. de
bloedvloeijing uit het oor ; otorrhcea , f.
de slijm- of etterachtigc vloeijing uit de
ooren, liet kopen der ooren ; ototomie, f.
de ontleding der gehoordeclen, oorontieding.
0
0

tempóra

, 0

mores! lat.

, 0

tijden,

zeden!

Otfried, oudd. (Otfrid), mansn.: de
bescherrner van net goede , fortuinbe
scherroer.
Othim fl. lat., de ledige tijd, rust lediggang, werkeloosheid p
; l. otia, lettersnipperuren ; per otum, tot tijdkundige
verdrijf; otki (hint villa, sprw., de ledigheid baart ondeugd, ledigheid is het berinse1 van alle kwaad of een duivels
,

)

oorkussen; otiëus (lat. otiösus, a, urn),
ledig, ongebruikt , b. v. geld laten liggen.
Olmar, z. Ottomar ond. Otto.
Othóne, f. gr. (ot/iónë), eig. lijnwaad,
een zakvorinig mantelkiced, mi. der s tolcijnen en cinikers; ook een sluijer,
zeil, onderkleed, tafelgoed.
Othónne , een koperkleurig egyptisch
erts.
Ottáve rime, pl. it., achtregelige versafdeelingen, de italiaansche s t a n z e (za.);
all' ottdva. Mtiz., in liet octaaf, acht toonen hooger; ottava alta, het hoogere octaaf; ottavmna , f. Muz. , klein octaaf,
(z. a.) , otte't , n. een achtsiemmig mu-

zijkstuk.
Otto, hoogd. mansn.: de gegoede , gelukkige; vr. Ottila ; Ott.5kar, mansn.
( v. kara zorg, zorgvuldigheid) : de voor
zijn vermogen zorgende; Ottomar of Ot mar, mansn. (v. mare, maere, beroemd),
de door rijkdom uitblinkende.
ottomânnisch ofosmánnisch rijk , het
rijk der Osinannen, hetturksche rijk (naar
Osinan of Ottoman, den stichterdaarvan in 'tjaar 1300); ottomannisehe of osinannische porte, ook hooge porte, het
turk. keizerlijke hof (naar de hoofdpoort,
die naar het keizerlijk paleis voert);o tto-

oturdk, v. ôturrnak, zich neder zetten
blijven), oude soldaten, die van de dienst
zijn ontslagen (invaliden, veteranen).
Oublietten, pl. fr. (spr. oebi—; v. oublier, vergeten), kerkers der vergetenheid,
onderaardsche gevangenissen, van hoven
met eerie valdeurvoorzien, waarin de onge
lukkigeti, die men heimelijk uit den weg
wil ruimen , onverhoeds nederstorten en
uit dc maatschappij verdwenen zijn;
blieux (spr. oebliëu), vergeetachtig.
Ouicou, m. (spr. oewikoe), de amenkaansche brandewijn.
Oulitis, f. gr. (v. ozilis, tandvieesch),
de tandvleeschontsteking; oulorrhagïe, f.
de bloeding uit het tandvlcesch.
Ourarig-outang, z. Orang-oetang.
Outil, n. fr. (spr. oetI; v. Ii. lat. utensue), werktuig, handgereedschap.
outragéren, fr. (spr. oetrazje'ren; v. h.
lat. ultra agre), beschimpen, grof of ge-

voelig beleedigen, voor het hoofti stooten;
outrage, f. (spr oetráazj') , grove beschimping, smadelijke beleediging , smaad, hoon;
outrageánt (spr. oetrazjdng) ofoutrageux
( spr. oetrazjeu) , smadelijk, honend, beschimpend, uiterst of hoogst belcedigend.
Outremer, n. fr. (spr. oetremér), "."z .v.a.
ultramarijn (z. a.).
outréren, Ii.. (outrer, spr. ceti-----; v. Ii.
lat. ultra, z. a.), overdrijven, te verdrijven,
te veel vergen, overspannen, tot het uiter-

ste brengen.

Ouvert ouverture, z. ond. ouvreren.
Ouvrage , n. fr. (spr. oewrdazj'; v. Ii.
mid. lat. operagiurn, v. h. lat. oper a re,
arbeiden), een arbeid, werk; ouvrier, m.
( spr. ouwri-é; lat. operarins), een handwerker, bandwenkaman, werkman, daglooncr ; pl. ouvriers, werklieden , de handwerkénde klasse.
ouvréren, fr. (ouvrir; v. ii. lat. aper7i-e),
openen, ontsluiten, onthullen, open slaan,
open breken, open leggen; aanvangen, op
de baan brengen, voorstellen (een gevoelen enz.); ouvert (spr. oewér), geopend
open, openhartig, vrijmoedig; opentljk
openbaar; ouvertement (spr. oewrtnidng),
openhartig, ronduit, onbewimpeld.

Ovaal, ovarium enz., z. ond. ovum.
Ovtie, 1 . lat. (ovatlo), een kleine triumph of zegevierende intogt bij de oude
Ftomeinen , waarbij de o v é r e n d e of zegepralende veldheer niet op eenen wagen
maar te voet ofte paard zijnen intogt hield,
en, in plaats van eenen os, een schaap (ovis)
.

offerde.

Overland-mail eng. (spr. overlandmeel), overland-post, die de depêches of
brieven tusschen Bombay en Londen langs
den weg over de bode zee, de landengte

OVthf.

OZOPHYLLON,

van Suez, de Middellandsche zee en Frankrijk over bragt, en dien men dank moet
weten aan den eng. luitenant Waghorn;
later is die weg in korter' tijd door Italië,
Duitschiand en België afgelegd , en zal,
naar men wil, ecriang geenc 20 dagen vereischen.
ovum, n. (pl. ova), lat., liet ei; van daar:
ab ovo aanvangen, van het ei, d. i. van
het begin of den eersten oorsprong cener

met azijnwater wasschen; oxydéren, gr.en oxygenéren , verzuren,
met zuurstof verbinden; oxydábel of oxy
deerbaar, verkalkbaar ,, met zuurstof te
verbinden ; oxydabiliteit , f. de verkalk-,

zaak aanvangen; ab ovo usque ad mala,
sprw., van het ei tot de appelen of het ooft
d. i. van het begin tot het einde (ontleend
aan dc oud -ronTi. maaltijden, die gemeenlijk met eijeren begonnen en met ooit emdigden); ovaal, nw lat., eirond, eivormig,
langwerpig rond of langrond; het ovaal,
het eirond ofeironde; ovarum, n. de eijer
stok, pl. ovara ofovarXën, eijerstokketi
bij dc dieren; bij dc planten de vruchtbeginsels, liet benedenste deel van dc stainpers, welke de eitjes en later, hij verkregen
rijpheid, de zadeii bevatten ; ovariférisch,
een' eijerstok dragende ; ovadsmus
n. de stelling, welke al de bewerktuigde
wezens uit een ei doet voortkomen; ovarist , in. een aanhanger van dat stelsel;
ovipáren, pL, eijerleggenden dieren, die
zich door eijeren voortpianten; ovovivipá
ren, pl., dieren, wier eijeren in het moederlijf uitkomen, of die uit eijeren levend gehoren worden; ovalieten, pl., versteende eijerslakken.
OwenIsmus, n. het stelsel van verbroe
, van zamenwerking, uitgevonden-(lering
door Robert 0 w e n, hetwelk berust op de
gemeenschap van den arbeid en zijne produel en; owenist, m. een aanhanger van dat

stelsel.
Owurokkufjakf eene soort van japansche munt, bestaande in 96 seni's (z. a),

aan een snoer geregen.
Oxacidum, n. gr-lat., Chem., de verbinding der zuurstof met een enkelvouclig
ligchaam ; oxàlis, f. gr., dc zuringklaver,
zurkel; aciduni oxalicnm, ii. zuringzuur ; oxalten , pl. Chem. , zuringzure
zouten.
Oxálme, m. Ir., zoutazijn; met zout bezwangerden wijn (mania acida).
Oxhoofd, z. okshoofd.
Oxyaphie, f. gr. (v. ox Y's, scherp; zuur
enz.), scherp gevoelvermogen, fijn gevoel;
oxide, n. Chew., zuurstofverbinding, metaalkalk, verbinding van een ligchaam niet
de zuurstofin bepaalde verhouding ; inzde met zuren zouten vormende verbindin
gen van ccii (zoogen. zwaar) metaal met
zuurstof; in engeren zin: de voor zoutvorming vatbare metaalkalk, die de grootste
hoeveelheid zuurstof l)evat, z. v. a. p e r o
xyde, integenst. met oxydule of protoxd e ; oxycraat D. azijnwater,,een
mengsel van azijn en water; ocycratérea
,
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lat. (oxydare)

haarheid, het vermogen tot verbinding met
de zuurstof; oxyclãtie of oxydéring of oxygenãtie of oxygenérin g, f verzuring, verkalking, verbranding, liet verbinden met
zuurstof oxyde -hydraat, n. verbinding van
een oxyde met water; oxyc.lüle of proto-

xycle, H. een voor zoutvorming geschikte
metaalkalk niet geringere hoeveelheid van
zuurstof dan in liet oxde; oxyderca of
oxydorca, pl. gr. (v. derkein, zien), Med.,
middelen tot versterking van het gezigt
oxyecoa, f. het te gevoelige gehoor; oxygala, n. zure melk; oxygirum, n. zuringsaus; oxygenTum, n. de zuurstof. zuurver
het hoofdbestanddeel der-wekndstof,
levenslucht enz.; oxygenéren enz., z. v. a.
oxyderen enz. (z. boven) ; oxygeusie, 1
het ziekelijk verhoogde smaakvermogen
oxygoon, H. Georn. , een spitshoek, eene
spitsboekige figuur ; oxygoon of oxygöde honischspiishoekig
, ; oxyhyap e, f.
venmatige verfijning van het gevoel
of den tastzin ; oxymél , n. gr.-lat.,
honigazijn, azijnmede ; oxyméter, n. gr.,
een zuurmeter ; oxymöron, n. Log., een
scherpzinnige onzin, eene spitsvondige of
scherpzinnige gedachte, die cone schij ubare
tegenstr ij dighei d bevat, b. v.: de dood is
geen dood - slechts de overgang tot een
beter leven enz. ; een niet onbehageljkea
woordentooi voorgedragen verzoek ; oxynosma , Ii. Med. , de haastige ziekte;
oxyopie , f. scherpzigtigheid; Med., acne

oogziekte , waarbij men in het donker
of hij zwak licht beter ziet dan bij klaren dag ; oxyosphrase , f. te scherpe
reuk, te sterk reukvermogen ; oxyphiegniasie, f. hevige, snelle ontsteking; oxyphone, schelle stem; oxyregmie, E Med.,
de zure oprisping, het m aagzuur; oxyorrhodhie £ de rosmarijn; oxysacchàruru,
n. azjnsuiker, een mengsel van suiker en
azijn; oxtës, f. de zure toestand. verzu-.
rin ; oxythymie , £ de opvliegendheid
het driftig gestel; oxytönon, n. de klaproos, de roode korenbloem ; Gram., een
woord niet het accent op de laatste lettergreep.
Ozeena , f. ge. (dzaina), Med., cane
kwaadaardige, sleehtriekende neuszweer.
Ozelot ut I. ocelot , in. mexieaanseh
(oceloti) , de tijger, katpardel in Brazig

lië en Mexico.
Ozophllon , n. ge. Bot. , reukblad,

stinkblad
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12
P., lat. afkorting voor Pub1ius, in opschriften Ook voor pater, pains, patriae,
Pius , pontifex , populus , post, pars;
P., fr. afkorting voor pied, voet, pouce,
duim, p re, vader; p. hal. afkort. voor
piano, zacht ; p. ofpag. = pagina; P. A.
= propriété assurée, kr., verzekerd eigendom ; p. a., op adressen van brieven,
par ami , ft., met vriend; P. A. C. I. =
proprieté assurde contre incendie , fr.,
eigendom tegen brand gewaarborgd; p. aeq.
= partes aequales, gelijke deelen ; p. c. =
pro cent, z. ond. cent 1), ook par couvert, z. couvert; p. cl. =par deliqulurn;
p. e. of p. ex. = par exemple, Ir. , of per
exemplum, lat., hij voorbeeld; p. expr.,
z. per expressurn ; P.f. a.f., z. oud. pastor; p.j. V. pour faire visite, z. ond.
visite; p. rn pour mille, fr., of pro
mille, lat. per duizend; p. o. = par occazion, Ir., of per occasiönern, lat., met gelegenheid ; p. p. C. pour prendre con.çfi,
z. congé; pl. pluralis, z. a.; P. ill.,
z. memoriaal; P. P., z. praemissis etc.
ond. proesnitteren ; p. p. piu piano, it.,
zachter; p. p. p. pianissimo it., zeer
zacht; fr., voor protesté , geprotesteerd;
P.R. =populusroinanus,lat., hetrom. volk;
P. B. C. =post Rornam conditarn, lat., na
de bouwing van Rome; Prof. professor;
psalm;
P. S. , Z. post-scriptum ; p5.
p. t. z. pro tempore oud. tempus; ook
voor post trinitãtis, na liet feest der heié

=

,

=

,

lige Drieënheid, of

voor pleno titüiQ of

praernissa titulo, met vollen titel, de vol-

ledige titel worde hier ingevoegd, bijge
-dachtenz.
Paamyliën , pl. , feesten ter cere van
Paamles, v.

S.

de Priapus der

Egyptenaren ; V. a. een der namen van
Osiris; hij die feesten droeg men een
zeer oneerbaar beeld van de godheid in
processie rond.
Paan, een stuk stof, dat de negerinflea om haar onderlijf slaan en dat de
plaats van een' rok vervangt.
Paap, m. (verb. v. h. g. papa, z. a.),
eig. vader, titel der geestelijken inde gr.
kerk, vroeger ook in de latijnsche, later
als verachtelijk scheldwoord gebruikt voor
de 11. K. in 't algemeen, en als zoodanig
verbasterd v. paapschen of p a p i s ten.
Pabulatören pl., eene monnikensecte
der 3de eeuw, die in de bosschen en Moestijnen een schier dierlijk leven leidde en
zich enkel de schaamdeelen bedekte.
pabI2lurn vitae, n. lat. Med., levensvoeding, oneig. voor lucht.
,

Paca of paka, rn (waarsch. brazil, in

verscheidene deden van Z. Amerika pak of
prig genaamd), liet gevlekte half-konijntje

of varkenskoniju , van het geslacht der
Scaviën.
Pacanvellen, pl., Mere., gevlekte wezelsvellen uit Brazilië.
Pacascas of pacoschas, m. depaimsap suiker van de Philippijnsche eilanden.
Pacco , m. it. , (v. h. dnitsche pa k,
P a c k) , Mere.. een goederen pak, eene baai
met koopwaren , een bumndel ingepakte
waren ; ook eene it.
= 25 kop.

graanmaat, ongeveer

pace tua, pacem, z. ond. pax.
Pacha, z. pascha.
Pachacamac , m. naam v, h. Opper.

wezen in Peru; zijn voornaamste ternpel stond in een dal hij Lima.
Paehomrter , m. gr. (v.pdclros, n. de
dikte, pacleys , dik, digt) , een dikterneter , werktuig om de dikte van belegd
spiegelgias te nieten ; pachyaimie , f.
Med., verdikking des bloeds ; dikbioedigheid ; pachyblephàron , n. en pachylepharösis , f. de ooglidverdikking , de
eeltachtige vergroeiji rig of onlaarding1ler
ooglidranden ; pachycholie , f. de gal-

b

verdikking ; pachydérma of pachydérmen, pl. N. 11., eig. dikhuidige dieren, die

zoogdieren, welke meer dan twee teenen
of hoeven aan eiken yoet hebben , veel-

hoevigen , b. v. olifanten , zwijnen cnz.;
pachydérmisch, dikhuidig ; pachymenie,

t:. (v. hysnen,vlies), verdikkingder vliezen;
pachyntca, pl verdikkende geneesinid-

delen ; pachtës, f. dikte, opgezetbeid, de
ceitachtige nuisvorming der ooglidranden.
Pacifieâle, n. nw lat. (van pax, gen.
pads, vrede ; cig. liet vredeaanhrengende),

een voorwèrp ter bewaring v. heilige zaken,
b. v. de hostievaas in de r. k. kerk ; pacfi céren

, lat. (pacificá )-e) , bevredigen,

den vrede herstellen , oneenigheden of
twisten lMjleggen, stillen, verzoenen, tot
vergelijk brengen ; pacifictor, lat., of fr.

pacificateur ,, m. een vredestiehter, hemiddelaar, verzoener ; pacificãtie, f lat.
(pacificatzo), de vredestichting , herstelli ng des vredes , vereffening , bijiegging,
bevredigirig ; verdrag , vredesonderhandeling.
paciscéress lat. (pacIsci), een vergelijk treffen, verzoenen vrede maken, zich
wederzijds verstaan , paciscénten , pl., of

de paciscerende partijen, de verzoenende, twist vereffenende partijen, de vredesiuiters.
Packen , m. een russisch gewigt, = 40

p u d (za.).
Packet-boat, f. eng. (spr. pékkitboot

;

vgl. pakét) , paketboot , een postschip,
ligt vaartuig , dat tot overbrenging van
personen, brieven en goederen op bepaalde

dagen van de eene haven naar de andere
vaart.
Packfbng , z. pakfrng.

PACO.P1EE)AGOOG.

Paco of pako , m. ook paco -kameel,
m. (peruaansch raco), een schaap in Peru
cene soort van I a m a, dat veel naar de
Vigogne of den schaapkameel gelijkt,
niet eene voortreffelijke fijne wol, paco
haar of vigogne -wol, die thans in
Engeland als kam- of kaardwol verwerkt
wordt; ook eene soort van erts in Chili,
welke eenig zilver bevat.
Pacotille , z. portage.
Pactölus , m. oude Geogr., eene rivier
van Lydië , vermaard door het goudzand,
dat bare bedding bevatte; oneig. de bron
van rijkdommen; al het goud van den
P a c t 0 1 u s , al de schatten der aarde.
Pactum of pact, n. lat. pacturn , eig.
deelwoord v. pacisci , z. pacisséren), pi.
pacta of pacten, het verdrag, vergelijk,
dc afspraak, overeenkomst ; ook verbood,
verbindtenis ; ex pacto, naar luid des verdrags, volgens overeenkomst; pactum acquisitibiis of acquisitivurn, verwervi o g s verdrag; p. addictiönis in diem, een verdrag, waarbij bepaald wordt, dat een
koopverdrag nietig zal zijn, wanneer binnen een' bepaalden tijd den verkooper
meer mogt geboden worden ; p. adjéctum,
bijverdrag„ p. antichretzcum, verdrag;
waardoor aan den schuldeischers op pand
het gebruik der verpande zaak in plaats
van de renten wordt vergund; p. conjügum of dotäle, ook pacta dotalia, pl.,
een huwelijksverdrag; pactuîn de retroëméndo , een verdrag, waarbij de verkooper zich verbindt de verkochte zaak terug
te koopen ; p. de retrovendendo, een verdrag, waardoor de kooper zich verbindt,
den verkooper de verkochte zaak weder
te verkoopen; p. familiae, een huiselijk
familie-verdrag; p. feudale , een leenverdrag; p.juris hypot/iëcae, een verdrag,
waardoor een pandregt wordt vastgesteld;
p. legitimurn , een wettig, in regten geldig verdrag; p. moratorium, eene overeenkomst omtrent uitstel; p. palliãturn of
sirnuldtum, een schijnverdrag; p. persondie, een persoonlijk (niet erfetijk) ver-

drag; p. protirnis?os, een voorkoopsverdrag, di. zulk een, waarbij aan iemand
liet regt van voorkoop eerier zaak, in geval van hare vervreemnding wordt toegekend; p. remissorlUfli , a f standsverd r ag,
waardoor iemand geheel of gedeeltelijk
van eene vordering wordt ontheven ; p. veservdti dornini, een verdrag, waardoor
de verkoopende eigenaar zich tot op het
plaatsgrijpen van deze ofgene omstandigheid liet eigeudomsregt voorbehoudt; p.
UfliöfliS prolium , een verdrag tiisschen
echtelieden bij bet tweede, derde enz. huwelijk, waarbij bepaald wordt, dat de reeds
aanwezige kinderen met de nog te komenc
gelijk crfregt zullen hebben; pacta convénta , pl. , punten van overeenkomst;
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pactéren, uw lat., bij verdrag of overeenkomst bepalen.

Paclan, in Snratte eene som van 1000
millioen r o p ij e n.
Paddries , pl. , eene oostind. secte ter
uitbreiding van de mubamedaansche gods
dienst.
Padischah , m. perz. (pddllscltd/t , van
sc/id/i, koning) , cig. beer der koningen,
keizer, groote heer, sultan of groot sultan,
titel, dien de turksche keizer-zelf ontvangt
en door de Verhevene Porte aan den koning van Frankrijk, den keizer van Piusland en dien van Oostenrijk wordt gegeven.
Padoggen , pl. russ. 1. batoggen of
batocken (z. het laatste woord).

Padröne , in. it. (= lat. patrönus , z.
patroon), beer, meester, gebieder ; scheeps
bevelhebber, schipper, kapitein ; begunsEiger, bescheriner.
Pads, P1

eng. (spr. peds), dames-over-

schoenen.

Paduãners, pl. , naam van zekere onechte medailles der oudheid, kunstig nagemaakt door eenen graveur van P a d u a.
Peean. Peeön, rn gr. (Pdidn, Paiön),
Myth. . de arts der goden ; bijnaam van
Apollo, als god der geneeskunst; paean,
ook : een loflied op Apollo; in 't alp,. een
plegtig veelstemmig gezang, zegelied, ju J)elhed ; paeönische kunst, de geneeskunst
Paedagoog , m. gr. (v. pais paidós,
kind, knaap) , kinderleidsman, -bestuurdci, -opziener, -opvoeder; paedagogiek, f.
de opvoedingsleer of -wetenschap, opvoe
dingskunst; peedagogiach, opvoedkundig,
tot de opvoeding hehoorende; paedagögi
sche schriften , opvoedkundige werken,
opvoedingsboeken ; paedagogum, n. een
huis van opvoeding , opvoedingsgesticht;
paedagogst , m. een kweekeling daarin;
pa3c1anchne, f. gr. Med., eene kwaad-.
aardige keelontsteking van kinderen; pae
darhrocce, f. ontsteking en opvolgende
verzwering der beenderen omtrent de gewrich i en ; paedatrophie, f. ilittering der
kinderen ; paederâst , m. (v. erdn, liefhebben) , een jongensminnaar , knapen.
schender, S 0 d o m i e t ; paeclerastïe, f de

jongenssch enderij , jongelingsonteering ,
sciiandelijke vereenging van mannen, onnatuurlijke ontucht , sodomieterij ; peedeuerum, n. eene jongensschool, kloosterschool ; piedeutiek , f. (v. paidei2ein,
opvoeden, vormen), het door Pythago
ra s dus gelieeten onderrigt in de deug
-denlr;pdeütisch,ngdbevor nd,
dienstig tot verbetering en deugd ; peediatriek , f. de kindergeneeskunde ; peedictrus, in. de geelzucht der kinderen
peediométer . n. Med. (van paidlon,
kiniije , verklw. van pais) , een kindermeter, eene balans ter bepaling van het

P4GNÏA.

PALABEII.

gewigt, de lengte en dc grootte des hoofds
der pasgeborcuen (door Dr. Siehold uitge
vonden) ; padiotheo1ogie, f. bewijs voor
Gods bestaan uit de kinderwereld; pasdobaptiarnus m. dc kinderdoop ; pasdo

pais, knaap) , een edeiknaap, hofjonkcr,
jongmensch vats adel ter bediening van
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een opziener van knapen; pee -noIr
dophilos, in. een ki ndcrviiend; pasdophiebo omie , £ het aderlaten der kinderen t
pasdopasie , f. liet kindertelen ; pasdo stathmum , n. eens kinderweegschaal
pasdo th ysie f. offering der kinderen; peedotribie, f. de kunst om kinderen bezig te
houden; pasdotrophie, f. de kinderverple-

ging, het grootbrengen der kinderen.
Pasgnïa, Pl. gr. (paIgnia, v. h. sing.
paiç/niOn , spel , scherts) , kleine ligte,
boertIge lyrische gedichten.
Paste , cene deensche vochtmaat, = kan.
Paenüla of penuila, f. lat., een regeno f wintermantel, reisrok hij de Romeinen.
Paenzaje rn eene perz. zilvermunt,
= 2l mamoudis (za.); men noemt ze
ook lana.
Pason fl1. Z. V. a. paean, z. a.; Poet.,
de danser, een versvoet of liever een nratoriscile voet met 3 korte lettergrepen en
eeiie lange, V. vier verschillende gedaanton,
.., of
nl.—.''..,of
of'.-—.
Paeona, pl. gr., cene soort v. algemeen
geneesmiddel, inz. tegen zoogen. ongenees

lijke kwalen.
Paeonie, f. gr. Bot, de p e o n ie, pinksterroos, koningsroos, een bekend t.uingcw as, oorspr. uit Paonië in Macedonië.
Paerdo, paerdou of paerdaw, m , eerie
rekenmunt in vele gedeelten van 0. Indië
van verschillende waarde : te Goa bijna 1
gi. 40 ct, teAchem =- tail of omtrent
2 VI. 65 et.
Peetak, russ. (pjatak), een muntstuk
van 5 kopeken; peetaltiniki . m. een
stuk van 15 kopeken.
Paga, f. it. (v. ii. mid. lat. en it, pagare , fr. payer, betalen , dat v. h. lat.
pacãre, bevredigen, afkomt) een afreke
ningboek , betaal- of loonboek in vele
werkhuizen enz.; pagamént, n. mid. lat.
( pagame'nturn) , mengmctaal ; ongemunt
zilver; gestempeld geld in 't alg-., inz. klein
geld; Mere., betaalgelden, gereede betaling;
ook betalingstermijn, paaijement , Ir.
)

payement (spr. pe-iindng).
Paganalën, p1. lat. (paganalia, v. pa1/us, dreef, dorp), landelijke feesten, dorpsfeesten ; pagaflhsmus, n. uw lat. (v. pagãnus, Pl. pagãni, oorspr. dorpsbewoners,
landlieden, later heidenen), het heiden.

dom.
Pagat, pagaat, z. ond. tarok.

Page, .n. fr. (spr. paazj'; mid. lat. pagIus, longobardisch pa/eis, pais, dienaar;
deensch pog, eng. boy, knaap; vgl. h. gr.

vorstelijke personen.
Pagina, f. lat., afgek. peg. of p., zijde,
bladzijde, bladzijdental ; paginéren, nw
lat., cle bladzijden met volgnommers reekenen; paginãtie, f. de benommening der
bladzijden.
Pagliacco, nj. it., z. bajazzo.

Pagóde, f. een afgodstempel in Indië en
China; ccii afgodsbeeld; eens kleine figuur
met beweegbaar hoofd; ook eens indische
goudmunt van 4 gI. 20 et. tot 5 gI. 25
CL.

courante waarde.

Pagomancie , f. waarzeggerij door indompeling in het water.
Pagomen, gr. verbastering van epagornnes , inlaschdagen , die de Ethiopiërs
bij de 12 maanden voegden.
Pagwaten, pl., gebrandmerkte lijfeigenen der regering in Pegu en Ava.
Paille, L fr. (spr. pay'), stroo; pailles,
P1 kleine, langwerpig vierkante goud- of
zilverreepjes tot solderen; hamersiag, schilfers ; paille -geel of

enkel paille, stroo-

geel, strpokleurig, bleekgeel; pai ll ásse, F.
( spr. paijdss') , een stroozak , bultzak
stroomatras; eens hoer; ook rn een hansworst ; paillasson , m. (spr. paljassóny),
strooijen dekmat voor tuinbedden enz.
venstermat ; pai ll ettes, pl. (spr. paijelt',
verklw. v. paille) , schilfers, goudloover
paillon, n. (spr. paljJig), glansblaad-tjes;
de gezette edelsteenen).-ie,fol(ndr
Pair, ni. fr. (spr. pêr), eng. peer (spr.
pier v. h. lat. par, gen. paris, gelijk),
een heer uit het hoogei-huis in Engeland,
medelid der eerste kamer (pairshamer) in
I'ranki-ijk, aartsbisschop, hertog, graaf of
baron enz., die oorspr. als onmiddellijke
kroonvasallen, voorts als medeleden v. het
hoogste geregtshof, in rang en voorregten
elkander g e I ij k zijn , en daarom ook
Pairs (lat. paris) besten; gelijkerjksraden; paine, I. liet pairschap, de waardigLeid en het ligchaarn der pairs.
Pais, rn (fr. paix = lat. par, vrede),
vrede; paisIble, fl (spr. pézieti'), vreedzaam, rustig, vredelievend.
;

Pajazzo, z. bajazzo.

Pajók, n. russ. (gesclr. pajék,verklw.
V. pal,

deel, aandeel), de maandelijksche

incelniaat (ration) van cenen soldaat,
2 tschetwerik.
Pakét, n. (liet naast v. ii. fr. paquet,
it. pace/eétto, deze echter v. Ii. duitsche

pak, pack), een pakje, bundel; paketboot, z. packetboat.

Pakfong , n. witkoper,, een chineesch

smedig rnetaalmengsel, bestaande uit
koper, zink, ijzer en nikkel.
Pako, z. paso.
Palaber, naam der geschenken v. brandewijn, kralen en dgl., die de handelaars
wit,

PAL4DADA.
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01) de afrik. kusten aan de volkshoofden
aldaar plegen te geven.

Pa1adada f. it. (mid. 1at. paladacium),
eene soort van italiaansche zegelaarde.
Paladin, rn (v. h. mid. lat. palatinus,
Pl. palatini, d. i. optimãtes palatzi, heeren van het paleis of hof), ridders uit het
gevolg van Karel den groote, hofridder;
oneig. een dapper en hoffelijk held; ook

dolend ridder, avonturier.
Pakumon . a. gr. (PalaIrnön), Myth.,
een zeegod, de den zeevarenden gunstig
was, hij de Romeinen Portuinnus.
Paheodoxie, f. gr. (v. pala'iós , a, on,
oud) , oud eloovigheid; palseographie, L
cie kennis van de schrijfkunst en het
schrift der Ouden ; palográphisch , de
oude schrijfkunst betreffende; pakeoloog,
m. een oudgekovige, aanhanger van het
oude geloof; pahuologie, f. de oude leer,
in tegenst. met neologie; de oudheidkunde, inz. van de fossiele overblijfselen
der eerste wereld, ook palseontologie;
pakeomagdis, 1. gr., eene soort v. fluit
der oude Grieken; paleeophr6n , rn een
g

oudgezinde, oudgeloovige; palaeophytologie, 1. dc leer van de fossiele plantenoverblijfsels der eerste wereld; paheotherion,
m. eene voorwereldlijke dierensoort , die
het midden houdt tusschen den tapir en
den neushoorn ; paheotpee, pl, z. v. a.
incunabelen (z. a.).
Paleestina . n. liet beloofde land, het
land der Hebreërs, Kanaan.
Paliestra. f. lat. (palaestra, van het gr.
palaIstra , v. palaistes , de 'worstelaar,
palalein , worstelen) , de worstelschool
kampplaats, vechtplaats hij de oude Grieen en liorneinen; paleestriek f. de vechtkunst, 'worstel-, kampkunst; ook z. v. a.
gymnastiek; paleestriet, rn. een leerling
in 't worstelen, worstelaar; pahestrische
oefeningen, de oefeningen in de palas
tra , worstelen, wedloopen schijfsverpen
enz.; pahestropblax, m. een wachter van
de kampplaats.
Palais, n. fr. (spr. pals; v. h. lat. pairstYumn, oorspr. de naam eens heuvels van
het oude Rome , waarop dc woning der
keizers stond) , paleis , slot , prachtge
k

bouw.

Palamdes, rn. zoon van i'Jauplius, koning van Eubcea, bekend door den haat,
die tusschen hein en Ulysses bestond;
palamedisehe letters naam, dien men aan
de 8 gr. letters 'ij, co, CO', , q, X , 'iji,
(e, ö, dz , t1, a, ph, eh, ps) geeft, omdat
men meent, dat Palamedes die gedurende
het beleg van Troje heeft uitgevonden.
Palamnëën, pl. gr. (sing. palamnaos,
moordenaar; kwelgeest), onheilstichtende
godheden bij de Ouden.
Palánder , i). (it. palcmndrij, een plat

vaartuig, eene bombardeergaljoot.
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Palánque, f. hi-. (pr. p(ticLng/è'), eene

verschansin g van paalwerk.

Palanquin of palankijn, m. (port., fr.
en eng. palanquin, uit de teliu g ische taal,
die men in het land van Madras spreekt
en waarin liet pallaki luidt; in de kawi taal heet het paianglcan), can oostindisch

draagbed, draagzetel, draagstoel.
Palatin, m. of palatine, L fr. (irs pa-

latine, v. palatin, paitsisch, omdat men

vi[„ dat deze dragt uit de PaILs naar
Frankrijk is gekomen) , een pelskraag,
halspels, sabel , halsstrook of halsbekleeding der dames.
Palatinus, m. lat. (v.paiatiurn Palts,
paleis, z. a.), een pa1tsgraif; koninklijke
grootgraaf of onderkoning in Hongarije;
Palatinaat n. de Pails, liet paltsgraaf-

schap.

paiãtuin artificiãie, n. lat. Med., een
kunstverhemelte; palatumfissum, een gespleten verhemelte, wolfsmuil.
Palaver, (v. Ii. port.paiavra, sp.paiabra, f. liet woord), verzamelplaats der sicgers tot godsdienstige verrigtingen.
Palefrenier , ni. fr. (spr. paal'frenji!),
stalknecht, palfre n ier; palefroi , m.
( spr. paal'frod), een staatsiepaard, paradepaard, ook damespaard.
Palep/tãtus novus, eig. een nieuwe of
andere Palephatus, d. i. een spreukjes
een wonderverhaler, naar den-opdischer,
gr. schrijver van dien naam, die een boek

vol ongelooflijke zaken schreef.
paleren, opschikken, optooijen.
Pales, f. rom. Myth., de herdergodin,
godin der veeteelt en des landbouws; haar
jaarlijksch feest heette : paliiia of paliliën, Pl.
Palét, f. (fr. palette, it.paietta, van Ii.

lat. pairs, spade, schop) , het verwbordje
der schilders; de mannen van 't pa1 e t, de schilders; dat stuk verraadt
h ct pal et, de kleurmenging is gebrekkig.
Paletot ofpalletot, in. fr. (spr.paal'to
vgl. h. sp. paleto, een hoer; paletoque,
een overrok zonder mouwen), eene soort
van overrok voor ma.Tinen, die als een zak
of overtrek de gestalte en houding geheel
verbergt.
Pali , n. de heilige taal van AchterIndië, in welke de heil. hoeken der godsdienst van Boeddha geschreven zijn , eene
taal, die door zachtere uitspraak, afkorting
en vermenging der vormen enz. uit liet
sanskrit is ontstaan.
;

Palificãtie, f. nw. lat. (v. h. lat. palus,
de paal), de beijing, het inrammen der palen om op te bouwen; bevestiging van den
grond door paalwerk.
Palilthris ofpalikáren 1. pallikaren.
Palilia, z. ond. Pales.
Palillogie, f. gr. (v. palm, terug, wederom), Log., de w oordherhaling aan het
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en het begin der zindeelen; pa1im
01. gr. Poet.,
een drie lettergrepige versvoet, die uit
twee lange syllaben CLI eene korte bestaat
(- - Q), bv. praalzuchtig, liet
tejengest. van b a c c Ii 1 u s; palimpséstus,
rn (LI. ï, eig. weder opgekrabt, v. psciein,
krabben, schaven), z. v. a. codex rescuIjCifl(IC

bacchus, ook anLibacchus,

tus, z. codex; paIindrôinon ii. (lat. versus cancrinus), een k reeft di c Ii t (z.a.),
palindroom , II. een m oordraadseI over een

woord, dat voor- en achterwaarts gelezen
eene verschullendebeteekenis heelt, bv. iiel? er , re if e n enz.; palsindromie, L Med.,
z. v a. recidive (z a.); palingenesie, f. de
wedergeboorte, wedervoortbrengi ng of herleving ; hervorming, omvorining, liet bekomen eener nieuwe gestalte, gelijk b. v.
met de rupsen plaats heeft; palingeneséren, wedergeboren worden; palinocile, f.
de gezangherhaling; de tegenzang, lierha
ling van een vroeger gezang; Jur., de herroeping van datgene, vat men smadelijk
van iemand gesproken of geschreven heeft;
actio adpalinodthrn, een eisch tot vormelijke herroeping eener beleediging enz.;
palintocie, f. gr., de teruggaaf van rente
na woekerwinst.

Palinürus, Palinuur, rn. de stuurman
van Mueas, diedoorden slaap, onder degedaante van Phorbas, in zee geworpen werd
en na dagen zwemmens aan eene kaap der
Tyrrhenische zee te land kwam, waar hij
door de inwoners werd gedood. Op bevel
der godspraak werd er een grafsteen voor
hem opgerigt en de kaap kreeg zijnen naam.
Palissâde,

fr., ook

pallissade, f. (it.

palIsdda v. h. lat. palus , paal) , een

schanspaal; pl. pallissáden, sclianspalen ,
een paalwerk, boom- of paalheg; palissa
deren (fr. palissader) , niet schanspalen

voorzien, insluiten, afpalen.

Palixânder of palissander-hout (soms
verbasterd tot polisander- of polysander hout), purperbout, violethout
hout uit Guiana, dat in de lucht van kleur
verandert en tot ingelegd werk enz. gebruikt wordt.
Pa ll a, f. lat., een lang overkleed der
aanzienlijke vrouwen in liet oude Rome;
palla corporãles, f. eig. Iigchaamsmantel
of -hulsel, een altaar- ofkelkdoek, offerdoek in de r. k. kerk, die liet altaar en den
kelk bedekt.
-

Pallas of Athne, f. gr. Myth., z. v. a.
Minerva bij de ilomeinen, de godin van

de wijsheid, de schoone kunsten, de krijgsdapperheid en liet krijgsbeleid enz.; Pallas, f. ook eene door Olbers te Brewen
in 1802 ontdekte planeet ; palladIum, n.
gr. (pallaclion); eig. eer' fabelachtig pallasbeeld, waarvan het lot der stad Iroje
afhing, die men ni. voor onneembaar hield,
zoolarig zij dit zorgvuldig bewaarde heilig-

dom bezat; van daar in 't alg. een besehermend voorwerp, beschuttend heiligdom,
beschermgod; de privilegiën eener stad
de grondwet van cenen staat enz.; ook een
metaal in 1803 door Wolliston in het
platina ontdekt en veel overeenkomst niet

dit laatste hebbende.
Pâllasch,

in. slay. (russ. paldscls), een

lang slagzwaard der ruiterij.
Z.

Palliatief, z.
palissade.

OndE. pallum;

pallissade,

Pallikáren, pl., vrijwillige soldaten hij
de nieuwe Grieken.
Pa1lum, II. lat., in 't alg. hulsel, bedekking, gewaad; een mantel, in de oudheidi inz. het gr. overkleed, in tegenst. met
de row. toga; de bisschopsmantel, sedert
de 4de eeuw door de row. keizers aan de
hooge bisschoppen als teeken hunner geestelijke nia8t gegeven; palizurn caritätis,
de mantel der liefde; palliatief, n. aw lat.
( v. li. lat. palliãtus , it, um, met eenen
mantel bekleed, bemanteld), een bemante
lend middel, ornhullingsniiddel, schijn- of
verzachtingsrniddel voor eenen tijdlang;
middel vaii uitstel, van vertraging, hulp
voor liet oogenblik , pijnstillend middel
zonder geneeskracht enz. ; palliatiefkuur,
£ de geneeswijze, die niet tegen de ziektezelve , maar tegen hare verschijnselen
(symptomen) is gerigt ; in tegenst.
met radicaal-kuur.
Pall-mall, n. eng. (spr. pelniel ; van

pall, bal, en mail = fr snail, kolf), z. v. a.

het malie-spel (z. mail), kolfspel, baanbalspel; ook de maliebaan, de baan tot balslaan; van daar de naam eener a 11 e e of
straat, b. v. te Londen, te Altona, waar
het in pailmaille, f. (spr.palmaij') verbasterd is.
Pallor, m. lat., de bleekheid, doodsbleekte.
Pallu, het booze beginsel bij de Birmans in Achter-Indië.
Palm, f. lat. (p alma), 1) de palniboom,
een talrijk geslacht van boowen in Azië
enz., die takken noch twijgen hebben, en
slechts aan den top bladeren en vruchten
dragen; ook z. V. a. de palmtak, als zegeteeken en als zinnebeeld des vredes ; 2)
de vlakke hand (lat.palma, gr. paidme);
3) eene span, eene it. sp. en port. lengtemaat (palino) ; eene nederl. lengtemaat,
=,'a elofm etre, een decimètre;ook
eene lengtemaat in Duitschland : te H amburg = 0,095496 ned. ei palino craveiro
m. eene port. lengtemaat op zee; palma
Christi , i de wonde r boom; palmãrum
(eig. gen. pl. v. palma 1), de paimzondag,
zondag voor paschen, op welken voor Jezus, hij zijne intrede in Jeruzalem palmtakken op den weg gestrooid werden; palmacieten, pl. lat.-gr. , versteende palmstammen; palmarum, n, lat., zegeloon;
;

PALMOS.
geschenk aan eenen advokaat na een gewonnen proces ; palmestrie , f. nw lat.,
z. V. a. chiromantie (z. a.); palmétten, pl.
Ir. Arch. , naar paimhladen gelijkende
sieraden aan. gr. zuilen; palmiet, n. het
paimmeel, palmrnerg; pahnïpes. m. eene
rom. lengtemaat, = [4 rom. voet.
Palmos, flL gr. (palmós , v. pdllein,
springen), Med., het slaan, kloppen, inz.
de hartklopping.
Paimsect, rn een aangename , zoete
wijn (s e c t, z. a.) v. liet canarische eiland
Palma.
Paloin , een gewigt op de kust van
Coromandel, = 2 lood ruim.
Palomantie, f. gr., de waarzeggerij uit
kleine staven of door middel daarvan.
pa1pbe1 , lat. (v. palpãre, betasten,
aanraken), of palpable, fr., tastbaar, grijpbaar . voelbaar, handtastelijk ; duidelijk,
zonneklaar,, ligt begrijpelijk , dood eenvoudig.
palpelraal, lat., tot de oogleden (palpebrae) behoorende.
palpitéren, lat. (palpitãre) slaan, kloppen, trillen ; palpitãtie , f. het kloppen,
slaan , de hartklopping , polsslag , ledentrillino.
Paludairninturn , n. lat. , overkleed,
mantel, inz. krijgsveldmantcl ; keizersmantel.
Pambiöma, n. gr. (v. pan, alles , en
biun , bezielen), het algemeen levensbeginsel.
Pamela , f. eene heldin der deugd,
naarden dus geheeten roman van den Engelschman Richardson.
Pampas, pl. peruaansch (pampa,
vlakte, vrij veld), groote grasvlakten in
Z. Amerika ; pampéiro, rn port. of pampéro , sp. , de hevige koude zuidewind,
die over de vlakten van Paraguay benen
strijkt.
Pampelmoes, f. de oostindische oranjeappel, van de grootte eens hoofds, met den
smaak van aardbeijen.
Pamphlos , gr. mansn. : de algeliefde.
Pamphlet, n. eng. en fr., een vlugschrift, klein geschrift, los blad ; een
blaauwhoekje, schotschrift ; pamphietier
(spr. —tjé) of pamphietist, m. een schrijver van vlugschri!en, van blaauwboekjes;
ook pamphletarus , m. nw lat.
Pamplegie, f. gr. (van pan, al, geheel,
en pleg, slag), Med., de algemeene beroerte, algemeene verlamming.
Pan, n. gr. Myth., de veld- en herdergod, de god der herders en kudden enz,
zoon V. Hermes en eene nymph; hij had
boksvoeten , twee hoornen en was over 't
gansche lijfruig behaard ; behalve de naar
hem genoemde herdersfluit was hij de uitvinder eener krijgstrompet, wier geschal de
vijanden deed verschrikken ; pansifuit, f
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ook syrinx of papagéno -fluit, de herdersfluit , veldfluit, liet zevenmondig riet, een
blaasinstrument, uit vele trapsgewijs afne
mende , naast elkander verbondene pijpen
zamengesteld ; panische schrik, een plotseling blind alarm, plotselinge, maar onnoodige of ongegronde schrik, eene alge
-men,odigtslzoaPn
die den Galliërs bij den tempel van Delphi
op 't lijf joeg ; panophobie, f. Med., het
schrikken in den slaap.
Panacëa, panacée, f. gr. (pan-dkeia, v.
pan), al , en akëin, genezen), een algemeen
geneesmiddel , eene universele artsenij,
wondermiddel ; Myth., de alheelster, godin
der genezing, eene dochter van !Esculaap,
panacëa mercuriãlis , z. V. a. calomel;
panax of panax-plant, het heelkruid, z.
opopanax.
Panache,

m. fr. (spr. pandsj'; v. Ii. it.
h. lat. penna, veder), de
vederbos , helmbos , pluimbos ; panaché, n. (spr. panasjé), eig. vederachtig,
bont gestieept, geschakeerd ; allerlei veelkleurig ijs als confituur.
Panáde, f. fr. (v. h. lat. panis, brood),
broodsoep, inz. vleeschuat of bouillon met
gekruimeld brood.
Panagia , panachia , f. naam, dien hij
de nieuwe Grieken de moeder van Jezus
draagt ; ook de naam eener ceremonie der
gr. monniken, waarbij zij een stuk brood
in den naam der Maagd inzegenen en het
onder elkander aan het einde van den
maaltijd verdeelen.
Panaricum, n. lat. (fr. panaris) , de
vinger- of nagelzweer, de vijL.
Panathenën , pl. gr. (pan-at/sënaia),
volksfeesten der Atheners ter eere van
A t h e n e of Minerva.
Panbiöm, n. gr. (v. pan, al, en biömi,
ik beziel), bij sommige nieuwere schrijvers
eene bijzondere, alles bezielende kracht of
grondbeginsel.
Pancârpum, n. of pancrpus, m. een
gevecht van allerlei dieren, dat de romeinsche keizers ter verlustiging van het yolk
deden plaats hebben.
Panchréstrum, n. gr. (van pan, al, en
clerëstós, bruikbaar), Med., eig. een alhel
pend, ten minste veelhelpend geneesmiddel, vgl. panacea.
Panchymagöga, pl. gr. Med., afvoerende middelen voor alle kwade vochten bij de
Ouden ; panc/ymag5gum minerãle , n.
z. V. a. calomel.
Pancratesie , f. gr. (v. pan, al , en kratëin, heerschen), alheerschappíj, a!leenig
bezit.
Pancratum , lat. , of panoratTon , gr.
n. (van pan, al, en kratós , kracht , geweld), een gezamentlijke, algemeene strijd,
wedstrijd met alle ligchaaniskrachten en
kampmiddelen, eene strijdoefening bij de
penndccleio

, V.
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PANCREAS.

Grieken die het worstelen en de
vuisLkarnp vereenigde en alle ligchaarnskrachten vorderde; ook eene uit vele raderen en veren bestaande machine, welker
eerste rad door een gewigt in heeging
gebragt wordt , tot opheldering van vele
waarheden, die op tijd- en krachtuIspa
ring betrekking hebben; pancratiást,
een alstrijder , een vechter in liet p a nC r a t i 0 n; heldhaftig ridder; Pancratus,
n. mansn. : de algeweldige.
Pancras, n. gr. (v. pan, al, geheel,
en kréas, vleesch), of de pancreâtische
klier, f. het alvleesch , de groote maagklier, buikspeekselklier, binnen de platen
V. h. darmscheil des karteldarms; tnsschen
de maag, de groote slagader, den twaalfvingerigen darm en de milt; pancreátisch,
het alvleesch betreffende; pancreatalgie,
f. pijn in het alvleesch ; pancreatitis, f.
ontsteking van het alvleesch ; pancreatorrhage, f. de bloedvloeijing uit de buikspeekselklier.
Pancbnmonum, n. gr., een algemeene
tempel voor damons of halve goden; ook
de gezamentlijke booze geesten of duivelea, het rijk des satans.
Pandécten, pl. gr. (v. pandektës, alomvattend, van pan, al, en ciches11tai,
opnemen), eig. alomvattende boeken, he
gezamentlijke rom. regt, eene uit 50 boeken bestaande verzameling van regtsbeginselen die onder Justiniaan in 't jaar
530 kracht van wet kregen; afgekort if.,
welke zonderlinge verkorting uit de grieksche aanvangsietter Tv, p, door de onkunde
der afschrijvers ontstaan is (volgens ande
ren is zij voortgesproten uit de met een
dwarsstreepje voorziene D., d. i. Digecta);
z. ook digesta en corpus juris; pandectarus, 111. een uitgever der pandecten.

Oude

pandmisch , gr. (pandëmios , on,

pan, al en

V.

dëmos, volk) , het gansche

volk betreffende , algemeen , overal verbreid, b. v. pandemische ziekten of
kwalen, algemeene ziekten enz.; pandemie,f. Med e , eene algemeene 'olksziekte;
Venus pandmos, z. Venus.
Pandiculãtie , F. uw lat. (v. h. lat.
pandiculãri, zich uitzetten), de uitstrek
king en uitzetting der spieren aan liet
gansche ligchaam , waardoor eene kramp
achtige trekking wordt veroorzaakt , het
uitrekken der leden bij koortsen; als oudfr. woord : het ophangen, verhangen.
Pandoer, m. een hongaarsch soldaat te
voet ; oorspr. van het dorp Pan d u r in
Neder-Hongarije; pandoerenkling, m, een
gebogen hartsvanger.
Pandöra l), f. gr. vrouwenn. : de albeschonkene , albegiftigde ; Myth. , een
schoon meisje, kunstwerk van Vulcanus,
door alle goden met geschenken en bevalli gh eden toegerust. Zij droeg het gansche

heir der menselielijke kwalen in cciie ge
slotene doos. Epimetheus , door de
schoonheid van het meisje bekoord, opende
het deksel, en nu vloog er allerlei ellende
uit en verspreidde zich over de aarde
alleen de h o o p bleef in de doos achter
enz.; van daar: Pandora's doos, de bron
van alle kwaad.
Pandora 2), l.pandoera. z. mandoline.
Paneel. a. (vgl. het eng. pane, pannel,

Ir. panneau , vierkante plank of steen
veld, v. pan, het pand van) eenen rok,
vak van eenen muur enz.) , houten beschieting , beschot wandbekleeding ; de
dunne plank achter eenen spiegel , eene
schilderij; de plank, waarop een schilderstuk is gemaakt; paneléren, met houten
bekleeding voorzien.
Panegyrcus, m. gr. (v. panëgfris, algemeene volksvergadering, feestvergadering) , cane feestrede voor cane volksver
gadering gehouden, plegtige lofrede, lofdicht, ecreschrift ; paneg frisch , plegtig,
loftuitcnd, op lofredenaars wijze; panegyrist, rn. een lofredenaar.
Panélle, f. fr. (spr. en port. panda,
waarsch. v. pan, brood, stuk), ruwe, gale
suiker in schijfvormige stukken uit Z.
Amerika en de Antilles.
panern at cirsenses, z. ond. circus; ook
z. v. a. ridderorden en pensioenen.
paneren , fr. , v. pain lat.
panis , brood), vlcesch met beschuitkruimels bestrooijen; panetier, rn (spr. paantje'), broodmeester, eon grootofficier der
kroon in het voorm. Frankrijk.
Panergesie , 1. gr. (v. pan, al), alge
verbetering; panglos--menopwkigt
sic, f. cane verzameling van geschriften
in vele talen ; babbelzucht; panglóssus,
m. een alsprcker, zwetser; panharmon
con, n. can door 1iIb 1zI te Weenen nitgevonden muzijkinstrument, dat vele blaasinstrumenten in zich vereenigt ; panhe l
lenion, n. de opperste staatsraad der nieuwe Grieken; hij (le oude Grieken de naam
van Jupiter als schutsgod van geheel Griekenland; panhistorie, f. (le alweterij.
Panicaseisten , pl., montanisten , die
hun avondmaalsbrood met kaas gebruikten.
-

panique, terreur panique, fr. panische
schrik, z. a.
panis, m. lat., brood; van daar: panis-

brief, m. een broodbrief, verzorgingsbrief,
duitsch-keizerlijke aanbeveling om den
houder van zulk eenen brief levenslang
in een klooster op te nerrien panist, m.
mv lat. , een broodeling, verzorgde provenier panifictie, f. nw lat., de verandering
van 'melige stoffen in brood, de broodgisting.
panische schrik, z. ond. Pan.

Pannielodon, n. gr., een nieuwelings
uitgevonden muzijkinstrument, waarop de

PANNEF'IN.
tooneil door middel van toetsen en eenen
cylinder op metaalstaven worden voortge
brag t.
Pannefin, n. fr. (spr. paan'féng), [Mere.,
eene soort van hollaridsch papier.
paneus`li, m. lat. Med., het vel op
het oo:ç.
Panochie , f. lat.-gr. (v. panu$, gr.
pëi-ios . eene klierbuil) , Med. , een liesgezwel.
Panophobie, z. ond. Pan.
panóptisch gr., aiziend; panorãma n.
gr. (v. pän al, en hdran zien), liet alge -

zigt, de albeschouwing, eerie cirkelvormige
schilderij, die een' gebeden horizont voorstelt, in welks middelpunt de aanschouwer
staat, en zoO het overzigt b. v. over eene
gansehe stad krijgt.
Panóro, in. it., eene veld- of vlaktemaat
in Florence.
Pansooph, rn gr. (v. pan, al) , een
alwijze, alweter, algeleerde, een, clie alles
ta pansophie, f. de alwijsheid, alversat;
geleerdheid, de waan van alles te weten;
panspermium , n. gr. , het alzaad , de
grondstof, oorspronkelijke of eerste stof;
panspermie, f, de leer eener algemeene
verspreiding van de kiemen der levende
wezens, volgens welke tot hunne ontwik
keling slechts eene bepaalde aanleiding
wordt vereischt; panstereorãma, n. Sculp.,
de voorstelling van een voorwerp in geheel verheven werk en in Zijne ware grootte; vgl. relief.
Pantagöga, pl gr. (v. pdnta, alles, en
agein, drijven), Med. , alles uitdrijvende,
geheel buikzuiverende middelen.
Pantalon of pantáleon, n. een groot,
naar het klavier gelijkend verticaal instru
ment, naar zijnen uitvinder Pantaléon
Hebenstreit (1718) benoemd.
Pantalon, f. (spr. pdngtaiong), of pantalóne, it. rn, een potsenmaker of hansworst, eig. eene maskerrol in het ital. volksblijspel: een slimme, rijke, nu gierige,
dan jaloersche, menigmaal verliefde venetiaansche koopman, doorgaans een huisvader (naar den voorrn. schutspatroon der
'%T ene tj anen Pantaleon dus genoemd);
van zijne wijde matrozen -kleederen, de in
Venetië algemeen heerschende dragt,
komt: pantalons, pl. fr, eene lange, wijde
broek, lange broek; pantalonnáde, f. fr,
de pantansdans ; allerlei grappen, zotte
figuren; geveinsde betuiging van vreugde
of smart, veinzerij; narrenstreek om zich
uit de verlegenheid te redden.
Pantes, ph, scheipgeld (in plaats van
munt).
Pantheismus , n. gr. (v. pan, al, en
2/ieós, God), het gevoelen of geloof, dat
het heelal of de wereld de godheid zelve
is, het wereldgod-geloof; pantheist, m.
iemand, wiens godheid het heelal is, die
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God en de natuur voor één houdt; pan-

theistisch, dat geloof betreffende; pan
theologie, f. de leer van het pantheismus;
pantheon, n. in het oude Rome een ternpel voor alle goden; later onder de pausen
de kerk van de maagd Maria en alle heiligen, ook r 0 t 0 n d a ; het pantheon te
Parijs, de voorm. kerk der heil. Genoveva;
gedurende de revolutie en tot 1814 een
eeretempel voor overledene groote en beroemde mannen, tempel der onsterfelijken
pantheoniséren, de eer van het pantheon
toekennen, in het p a n t h e o ii overbrengen
Panther, m. het pantherdier of par
der (gr. pant/sër, lat. pantMra), een roofdier in Afrika en 0. Indië, dat naar den
tijger en luipaard gelijkt; het kleine pantherdier, z. v. a. een soortgelijk kleiner
roofdier in Z. Amerika, ook j agu ar, tijgerkat (lat. fells undo, fr once, hoogd.
unze) geheeten.
Panthëre, f. (v. h. gr. pant/lëra, d. i.
alvang), een hangnet, spiegelnet of vogelnet met spiegels, in Italië zeer gewoon,
om allerlei vogels te vangen.
-

Pantiné , f. fr. (spr. pangtIen') , ccii

bundel strengen van zijde, garen enz.
Pantoffel, m. nederd. en hoogd. (ontst.
uit bandtafel, dat nog inøpper-Duitsch
land eene houten zool (tafel) met een'
lederen band om den voet door te steken,
beduidt; v. a. van het gr. pantoplielios),
een halfschoen, gemakkelijke huisschoen,
muil; iron., het vrouwelijk gezag.
Pantocratie, f. gr. (v. pan, gen. pantos, al, geheel), de alheerschappij, alre
; pantocrátisch , albeheerschenel,-gerin
alregerend; pantocrátor, m. een aiheer
selier , beheerscher van alle dingen , de
Almagtige; pantograaph, m. gr., eig. een
alteekenaar, alschrjver, een teekenknaap,
werktuig tot nateekenen en verkleinen der
omtrekken; pantometer ofholométer, m.
een almeter, hoekmeter, een werktuig om
allerlei afmetingen op heLveld en aan
den hemel te bepalen; pantomime, f. (v,
h. gr.pantó-nsmos, d. i. alles nabootsend),
eig. alnabootsing; het mienen- en geba
renspel, de gebarenspraak; pantomimiek,
f. gebarenkunde, de kunst van de gebarenspraak of het gebarenspel, de kunst om
gedachten, gewaarwordingen en handeliugeri enkel door gelaatstrekken en gebaren of dans, zonder woorden, aan den
dag te leggen ; pantomimisch, door gebaren uitgedrukt; pantomimische dans,

p an t om imisch ballet, zult een dans of
ballet, waarin de handelingen enkel door
gebaren worden uitgedrukt, gebarendans;
pantoinimiséren , door gebaren uitdrukken; pantomimist of pantomimcus, M.

een gebarenspeler ; pantophaag , rn een
aleter, alvraat (veelvraat); pantophagie,
£ het genot der eetbare dingen zonder
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onderscheid; panthophobie, f. vrees voor
alles; ook watervrees; pantosophie, z. v. a
pansophie.
Panurgie, f. gr. (v. pan-ürgos, d. i. eig.
alles doende of tot alles in staat) , arg-

Papier -Joseph a. fr. (spr. papjd
zij) uiltreer- of doorzijgpapier voor de
apothekers enz. ; papier-maché, n. (spr,
—masjé V. mdc/ier, kaauwen), eig. gekaauwd papier,, tot eenen brj gestimpt
papier, papierdeeg, papierstof voor doozen,
kistjes enz. ; papier mecanique, machinaal -papier, papier zonder einde; papier-
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listige boosheid, schelmerij, geslepenheid;
panürgisch, arglistig, geslepen, doortrapt.
Panus, n. lat. Med., een kliergezwel.
Panzoote, f. gr. Med., eene algemeene

dierenziekte.
Paolo, rn. it. (= Paulus) , eene rom.
rekenmunt, waarvan er 5 op een fr a acescone gaan, = 27 ct. courant.
Papa, m. lat. (ook nederd., fr., eng.,
hoogd. in denzeifden vorm; gr. pappas,
een algemeen kinderwoord, van eenen natuurklank uitgaande), vader; z. v. a. paus
(hoogd. pabst, ft. pape, eng. pope) , de
heilige vader, het geestelijk opperhoofd
der r. k. kerk; papaal, pauselijk; papaal
, fl. het stelsel der pauselijke
-sytem
opperheerschappij in de kerk; papabel,
nw lat (papabilis), bevoegd om tot paus
gekoren te worden ; papismus. in. het
pausdom, inz. de leer der r. k. kerk van
den paus als stadhouder van Christus en
van zijne onfeilbaarheid; papist, m. een
pausgezinde, onvoorwaardelijk aanhanger
van den paus; papisterij, f. de blinde gehechtheid aan den paus; papIstisch, pauselijk ; papoceesarie, de pauselijke operbeheersching , het ingrijpen van den
paus in de regten van wereldlijke vorsten;
papolatrïe, 1 lat.-gr., bovenmatige vereering of aanbidding van den paus.
Papagaai, m. (sp. papegaye, it. papagallo, oud-fr. papegaut; v. h. arab. babaghd), een zeer talrijk geslacht v. meestal
zeer schoone woudvogels in Azië. Afrika
en Amerika.
Papagenofluit, z. v. a. pansfluit, z.
ond. Pan.
Papalëthra , f. de t 0 fl s u a r bij de
grieksche geestelijken.
Papatace, m. it. (spr. —tdtsje), eig.
zwijgvader, een goede ziel, onnoozele hals.
Papáver, II. lat., de maankop, slaapbol ; papaverine, f. nw lat., z. v. a. opian
en narcotine.
Papaya , f. peruaansch , de meloenvrucht; papaya-boom, de meloenboom.
Papeilne, 11. fr. , eene halfzijden stof,
eene soort van gros de Tours, waarbij
de inslag niet uit zijde, maar uit floretzijde
of katoen bestaat.
Paperássen, pl. fr. , onbruikbare, he-

beschrevene papieren, scheurpapier; papeterie, f. papierhandel, waren van papier.
en carton.
Papéto, m. eene rekenmunt te Rome,
= 2 p a o 1 i of ongeveer 54 centen.
Papba, f. bijnaam v. Venus, naar de
stad Paphos in Cyprus, alwaar zij haren
schoonsten tempel had.

;

nautilus, z. argonaut.
Papillen, pl. lat. (papilla), tepelvorrni
verlievenheden op de huid-ge,wratchi
de tong enz. , inz. de borsttepels.
Papillón, a. fr. (spr. papieljóng; v. h.
lat. papillo) , vlinder, kapel, witje, inz
een dagvlinder, in tegenst. met phala
n e en s p ii i a x papil1ótten papierrepen
of -rolletjes om het haar ter krulling jut
op te rollen (wegens de uvereerikomst in
gedaante met eenen vlinder dus geheeten);
papillotéren, het haai op zulke rolletjes
winden ; ook blikkeren (van de oogeri);
gepapilloteerd, te opgesierd, te bloemrijk
(van den stijl, van eene redevoering enz.);
Pict., met te veel verschillende lichte partijen; Typ., gesmeerd, met dubbel en onduidelijk staande letters.
Papiniaansche pot een sluitpot, een
ijzeren pot, in 1681 door den Franschman
Pa pin (spr. papéng) uitgevonden , die
door een schroeftieksel zoo naauwkeurig
gesloten is , dat de waterdairip, die zich
daarin door de hitte ontwikkelt, geenen
uitweg vindt, en men daardoor beenderen
kan oplossen en tot gelei koken.
Papinianisten, pl. Jur., aanhangers of
volgelingen van de uitspraken des regtsgeleerden P a p i n i a n u s ; ook j uristische
studenten, die in het 3de studiejaar zijn,
omdat dan weleer P a p i n i a n u s verklaard
werd.
9 papist 9 papocmsarie enz
i
z. ond. papa.
Papuas , pl. (v. h. maleisch papua/t,
kroes, woiharig), de kroesharigen, zwarte
bewoners van Nieuw-Guinea, en in 't alg.
de negerstam in Australië , australische

negers.
papulae, pl. lat. Med.,puistjes, blaartjes; papuleus, nw lat., puistachtig, puistig.
Papusmossel, f. eene soort van eetbare
groote mossel in de Middellandsche en de
JNoord-zee.
Papyrus, m. gr. (pdpyros), oud -egyptisch papier,, bereid uit den papyrusstruik, een egypt. rietgewas; papyrogra
phie, f. beschrijving van het papier; karton -steendruk , d. i. de aanwending van
kartons ofbordpapieren, die met eene soort
van kleikalk overdekt zijn, in plaats van
de steenen tot den steendruk.
Paquet, z. paket.
par, fr. , door, uit, met, hij; b. v. par
convert (spr. —koewér) , door insluiting
( op brieven) ; par curiosité, uit nieuws-

PAIL
gierigheid; par exemple (spr. —eksdngpl'),
hij voorbeeld; par force, met geweld; par S
occasion , met gelegenheid.
par, 1at. gelijk; par et ïmpar, even en
oneven , een spel ; par ratio, f. gelijke
verhouding, even veel; Jur., gelijke grond
des wetgevers of der regtsgewoonte; part
passu, met gelijken tred, met gelijke mate; pares, Pl.; gelijken, even geschikten,
even sterken: b. v. gelijken in stand, in
rang, vgl. pair, van daar judicitrn panurn of pairgeregt, dat over de medeleden van den stand oordeelt , zoodat de
aangeklaagde alleen door zijne gelijken
wordt gevonnisd.
Para, n. (v. li perz. pôralt of pd.nek,
stuk), eene rekenmunt in Turkije en de
Krim = r piasterof ongeveer 2 centen.
para- of voor klinkletters par- , gr.
voorlettergreep in vele zamenstellingen
beteekent oorspr. bij, nevens, vervolgens,
heen; langs, bovenuit; van daar mi. een
missen, iets gebrekkigs of verkeerds, z.v.a.
ons mis-, ver-; een overschrijden of overtreffen; wederstreven of bestrijden, z. v. a.
ons tegen en weder (in dezen zin ook in
fr. woorden, bv. parafoudre, paraPl uie etc.); eindelijk eene verandering,
vervorming, onikeering, z. v. a. ons om-.
paraat, lat. (parãtus, a, urn, V. panãre,
bereiden, toerusten), gereed, bereid, vaardig , willig, toegerust; paräte executie,
Jur., da delijke uitwinning; parate pecunia, baar of gereed geld.
Parabasis of parabase, f. gr. (v. para
balnein , daarneven gaan, overschrijden),
Log., het overspringen van het eene voorwerp op het andere; in het oud-gr. blijspel
de toespraak van den koorvoerder in naam
des dichters aan het volk, welke in geen'
zamenhang met het stuk stond; parabáten, pl., zij die in den circus, na het wagenrennen , ook aan den wedren te voet
deel namen.
Parábel, f. gr. (parabolf, d. i. eig. naast
elkander plaatsing, v. para bállein), Log.,
gelijkenis , gelijkenisrede; Math., die kegelsnede, die parallel loopt met eene zijde
des kegels; parabolisch, bij wijze van gelijkenis ; de gedaante eener kegelsnede
hebbende; paraboliséren, door gelijkenissen spreken; paraboloïde, f. een parabo
lische kegel.
Parabolaan , m. lat. (parabolãnus, v.
IL gr. pardbolos , daaraan zettend , wagend) , een waaghals; p1. parabolãnen,
geestelijke ziekenverzorgers, krankcnop
passers (om het gevaar der besmetting,
waaraan zij zich wagen, dus genoemd).
Parabráhma, m. md. (v. Is. sanskr.
para, het beste, voortreffelijkste), eig. de
beste Brahma (z. a.), het hoogste wezen.
Parabystie, f. gr. (v. bein, volstoppen),
Med., het volproppen, overstoppen.
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Paracentësis of paracentëse, f. gr. (v.

pana-kentein, in de zijde doorsteken), de

aftapping van het ziekelijk opgehoopte water met een puntig, stekend werktuigut
cenige holte des lugchaanis; paracentesren, insteken en aftappen.
paracéntrisch, gr. , niet juist om een
middelpunt gelegen, nitmiddelpuntig.
Paracharâct, m. gr. (pana-c/iana/ctës),
de valsche munten, vervalscher.
Parachraua , f. (v. c/mold, cltröma,
huid, huidkieur, kleur), Med. , ziekelijke
verandering, mi. der gelaatskleur; parachrözna, n. kleurbegooehelinggebrek van
liet gezigt , waardoor men kleuren waant
te zien, die niet werkelijk aanwezig zijn;
parachrösis, f. het verkleuren, bederven
door de kleuring.
Parachronismus

, m. gr. (v. c/znónos,

tijd), eene tijdfout, een rnisslag tegen dc
tijdrekenkunde, inz. zulk eene , die eene
gebeurtenis later opgeeft , dan zij heeft
plaats gehad, in tegenst. met prochronis
mus.

Parachute, f. m. fr. (spr. —sjiut', v.
h. gr. para, tegen, en fr. chute, val), een
valseherin aan een' luehtbol , uitvinding
van den vermaarden Blanchard.
Paracleet, ni. gr. (pana-kietos, d. i. bijof te hulp geroepen), een raadgever, helper, trooster, bijstand , voorspreker, beuniddelaar; de heilige Geest; paracletcon,
U. een troostschrift , jnz. een griekseh
kerkboek, dat troostspreuken bevat; paracltisch, vertroostend, troosti-ijk.
Paracme of paracmàsis . £ gr. (panakm, vgl. akmnë, Med., de afneming eencr ziekte na haren hoogsten graad van
hevigheid; paracmâstisch, afnemend, van
het toppunt weder afdalend.
Paracöpe, f. gr. (v. para-koptein, d. i.
eig. daarbij slaan, vervalsehen enz.), Med.,
voorbijgaande waanzin , verstandsverwar ring, ijlhoofdigheid in koortsen.
Paracrótte, f. fr., het slijkseherm hoven de raderen der wagens, spatleder.
Paracusis, f. gr. (v. par-akaein, verkeerd hoeren), het verkeerd hooi-en , bedrog in het hooi-en ; ook het oorgesuis.
Paracyësis , f. gr. (v. para , z. a., en
i0;e, zwangerschap), de zwangerschap
buiten de baai-moeder.
Paracynánche, f. gr. (vgl. cynanche),

Med., een ligte graad van keelontsteking,
ontsteking der halsspieren.
Parade, f. fr. (v. parer, opsieren, en
dit v. h. lat. parãre, bereiden), een plegtige optogt, inz. van krjgsvolk, pronk,
pracht, praalvertoon; in 't schermen ; de
afwering van eenen stoot, de dekking, vgl.
paréren 1) ; parade-bed , vertoonbed,
pracht-, pronk-, staatsie- of praalbed; parade-paard, pracht- of staatsiepaard; paradeplaats, monsterplaats; wachtparáde,
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optrekkcnde staatsiewacht ; paradéren ,
prjken pronken, praalvcrtooning maken;
ter monstering staan; zich in 'L beste pak
laten zifl; paradlist, n. de potsenruaker
voor kleine toonee1en
Paradiasthle, f gr. Log. , eig. het scliei
den y, naast elkander staande dingen ; de
opheldering eener zaak door liet tegendeel.
Paradiazeuxis, f. gr., gebrekkige verkeerde scheiding of onderscheidind; Muz.,
interval van cenen toon.
Paradigma n. (gr. pard.degma, van
para -deiknynai , daarneven of als voorbeeld bij brengen), een voorbeeld, model,
monster; Gram., een modeiwoord, woord
tot voorbeeld om daarnaar alle andere
« oorden van dezelfde soort te verbuigeii
of te vervoegen ; paradigrnátisch , door
voorbeelden leerende , als voorbeeld dienende ; paradigmatiséren door voorbeel
den leeren.
Paradijs , n. (het naast v. Ii. lat paradisus, gr. parddeisos, dat uit het perz.
of arab.firdaus . pl. f(t rddis , lu thof,
vvijngaard enz. ontleend is; vgl. het sanskrit paradtJsa, vreemd land), een boomhaard, eene diergaarde; lusthof, pleiziertuin,
lustwarande, elk hoogst genoegelijk buitenverblijf; de woonplaats van het eerste
inenschenpaar, alsook die der zaligen na
dit leven ; iron. , ook de bovensLe galerij
in den schouwburg; pai'ndjsappel, adamsappel, eene soort van citroenvrucht; ook
eene soort van smakelijke, roode en blanke
appelen ; paradijsdruif, eene soort van
corsikaansche druiven ; paradijshout, een
kostbaar, weiriekend, roodbruin hout uit
Bombaij , Sumatra enz. ; paradijskorrels
( lat. çjrana paraclisi), de zaden van een
,

s

oostind. gewas (cardamörnurn maxmum),

weleer als specerij gebruikt ; vgl. carda
momen; p radijsvijg, de vrucht van den
pisang ; paradijsvogel, een talrijk geslacht van buitengemeen schoone vogelen
in iNicuw-Guinea enz.
Paradox, gr. (pardcioxon, v. pdra, tegen, en dóxa, de meening), wonderspreukig, strijdig met de gewone leer en gevoclens, bevreemdend, ongewoon, afwijkend,
zonderling, in 't oog springend; het paradóxe, h. vreemde, schijnbaarstrijdige, tegen
het gewoon gevoelen, tegen de heersehende
begrippen indruischende; paradoxïe, f. de
zonderlingheid in gevoelen of denkwijze;
de liefde tot het vreemde, opzienbarende;
ook z. v. a. paradöxon, a. . pl. paradóxa
of paradóxen, de schjnbarc tegenstrijdigheid, vreerndsoortigheid, zonderlinge gevoelens, bevreemdende stellingen of grondregels; paradoxismus, m. Rhet., eene ifguur, die zeer strijdige attributen in zich
vereenigt; paradoxomanle, f. de overdrevene neigingo f zucht tot zonderlinge,
wonderlijke gevoelens en leerstellingen.
a

Parnsis of pnrinnése , f. gr. (par
a.i1tsis, V. par-aiiiën, toespreken, opwek-

ken ens), de vermaning, opwekking. overreding, vermauingsrede, toepassing, stich tin; paraenétisch, vermanend, opek
kenel, stichte n d.
Parnssthese , f. gr. (vgl.
,
Med., gevoelsverandering. ziekelijke of onregelmatige gesteldheid des gevoels.
Parnfe, z. pnraphe.

acs—thesis)

Parafoudre (spr. —foedr') of paraton-

nerre (spr. -tonér'), ni fl. (v. b. gr. para,
tegen, en f. foudre, bliksem , tonnerre,
donder), een bliksemafleider , onweêrsafleider, eene parapluie met een' bliksemaf-

leider.
Parageusie, 1'.

gr. (v. gesiein, P'"

smaken) , Med., verkeerde smaak, ontstemdheid v. d. smaak, smaak zonder voorwerp; parageustïe, F. de valsche gewaar
wording cie' smakende voorwerpen.
Pnraghsm, n. nijd. lat. Jur., inac h tne
der gelijkheid, inedebelooniug , he -ming
gelijke regt, inz. bij het scheiden der vorste
lijke nalatenschappen. de hedeelirig eenei
zijlinie door haar eene zekere landstreek,
landerijen enz. af te staan, die echter onder het toevoorzigt van den regent blijven
( ondersch. V. apanagum); parage, f. if.
( spr. pardazj'), afkomst, stand; deltaute
parage (spr. de hoot'—) , van liooge afkomst; parageren, afdeelen, elk zijn deel
aanwijzen; geparageerde linie, de zijlinie
van een vorstelijk geslacht, die met landgoederen enz is bedeeld.
Parnglósse , f. gr. (vgl. glosse), Med.,
tonguitpuiling, waarbij de tong door hare
onnatuurlijke grootte uit den mond puilt;
ontsteking der tongspieren.
Paragomphösis, fgr. (vgl. gomphosis),
Med., de onvolkomene inklemining van het
hoofd des kinds in het bekken.
Paragon, f., if. parangon, n. (v. h. gr.
par-agein, daarnaast zetten), eig. het mo
dél, patroon; de vergelijking (it.paragóne),
Typ., eene druklettersoort, die het midden
houdt tusschen dubbele dess endi
aan en tekst (z. drukletters); bijjuweliers: van buitengewone grootte en schoonheid, een onberispelijke diamant ; paragonpaarlen , telpaarlen van bijzondere
grootte; paragóue, m, it., toetssteen; eene
zwarte ital. marmersoort.
Paragraaph, m. gr. (parrd-grp1tos, f.
eig. bijschrift, teeken aan den rand), afdeeling in een geschrift, cciie verhandeling enz., inz. in juristische werken; ook
het teeken daarvan (s); paragrapheren,
in zulke afdeelingen splitsen, met voorzien; paragrámma. n. (v. gramnsa , het
geschrevene, grdphein, schrijven), een toevoegsel, iets ingeschovens in een geschrift;
ook z. v. a. anagram, z. a.
Paragrèle, in, fr. (van het gr. para, te-
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gen, en liet fl. gréle, bagel), een hagc1aF
leider.
Parah , m. eene oostind. inhoudsm. v.
110 ned. kannen ; eene kleine egyptische
munt, ook medin genaamd.
Paraiba-katoen, eene soort van Zuidamerikaansche boomwol (naar den stroom
Paraiba in Brazilië).
Paralámpsis , f. gr. Med. , eene krijtwitte, glinsterende vlek op het hoornvlies.
Para1ipomna, pl. gr. (v. para -lelpein,
voorbij-, uitlaten) , uitgelaten of overgeslagen dingen, toevoegsels of bijdragen tot
een werk, aanvullingsschriften, benaming
van de boeken der Chronieken in den bijl)el; paralipsis of paralipse, f. gr. (para
-leipsis), Log., de voorbijrang. h. schijnbaar
overslaan, terwijl men op iets opmerkzaam
maakt, dat men voorgeeft niet te willen
aanroeren, lat. pra3teritie.
Parallàge, f. gr. (v. par-allássein, afwisselen, afwijken), de afwisseling, isseling; Med., ook verstandsverwarring; Paralláxe , f. (par-all(i xis) , de hoek , dien
twee verschillende gezigtslijnen tot een en
hetzelfde voorwerp met elkander maken;
inz. in de Astr. dienende om h. onderscheid
tusschen den waren en schijnbaren stand
eener ster en daardoor haren afstand te berekenen; paralláctisch , de parallaxe betreffende.
paraliël, gr. (par-allëlo, on, cu ff . naast
elkander zijnde), elijkloopend , evenwijdig, op alle punten even ver van elkander
staande; onei . gelijkluidend, met elkander overeenkomstig; para11e1cirke1s ciekels op de aard -en hemeiglobe, die evenvijdg met den zequator of de evennachtslijn getrokken worden ; parallel-Ujnen,
evenwijdige bnen ; parallel -plaatsen,
gelijk- of overeenkomstig-luidende plaatsen; paraliël als subst. f. (fr. leparalléle),
de vergelij king, tegenover elkander plaatsing; de lijn, het vlak, dat op gelijken afstand van een ander blijft; Fort., de verbinding tusschen twee loopgraven; paral
leliséren, gelijk stellen ; paralletismus,
n. bet gelijkloopen der lijnen of vlakken
enz.; gelijkluidendheid, overeenstemming,
geljkvormigheid, evenmatigheid, overeenkomst van sommige plaatsen in den bijbel,
inz. gelijkvormigheid der vers-leden in de
psalmen; para11e1epipclum, n. (v. h. gr.
epIpeclon, vlak, oppervlakte), Geom., een
langwerpige teerling, eene figuur door 6
p a r a 1 1 e 1 o g r a rn m e n ingesloten, waarvan de tegenover staande aan elkander
gelijk zijn ; parallelogram, n. het vierzijdig vlak , waarvan de tegenoverstaande zijden evenvijdig en daarom ook gelijk zijn; parallelograaph, rn, z. v. a

logiséren, verkeerde sluitredenen, valsche
gevolgtrekkingen maken.
Paralysis, f. gr. (eig. oplossing v. paralein), de verlamming , geraaktheid, beroerte; paralyséren, verlammen; in 't alg.
verzwakken , krachteloos maken, de uitwerking beletten ; paralytc'us M. eel)
tamme, geraakte; paralisch, lam, verlamd, aan eene beroerte onderhevig, aanleg
daartoe hebbende.
Parainénten, pl. nw lat. (paramónta,
v. parãre, bereiden, toerusten, later ook:
opsieren), kostbaarheden der kerk, kostbare altaartooi.
Parameter , m. gr. Geom., eene lijn,
waarvan men zich tot meting van kromme
lijnen bedient en die tot verklaring van de
eigenschappen der kegelsneden strekt.
Paramythïën, Pl. gr. (paca-mythIa, f.
het toespreken, dc vermaning, opwekking)
onderwijzende en vermanende fabelverdichtselen, dichterlijke vertellingen ; ook
troostspreuken.

g

g

straal.
Paralogisinus , n. gr. (vgl. logismus,
ond. logos), eene valsche sluitrede; para-
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Paranaa, f. gr. (paranoia, v. nis, ver-

stand) , Med. , de verstandsverwarring,
waanzin.
Paranthin, z. v. a. skapolith.
Paraumpbus of paranmph , m. gr.

(v. nymp/të , de bruid), een brnidgelei
der, bruidjonker, die bij deOuden de bruid
in liet huis des bruidegoms voerde ; speel-.
noot ; de opzener , ceremoniemeester bij
bruiloften; de lofredenaar hij de uitdeehng
van academische waardigheden; ook de geleider van den candidaat, die ter bekoming
van den meestergraad in een der geleerde
vakken eene verhandeling in 't openbaar
verdedigt.
Parapëgma, m. gr. (pard-pëgma, eig.
iets daaraan gevoegd, aangeslagen), eene
wettafel bij de Ouden, tijdtaIel, sterrekun
dige rekentafel, kalender.
Parapet, n. (Fr. parapet, spr. —pé; v. h.
it. parapetto, v. h. gr. pard (z. a.) en h. it.
petto = lat. pectus, borst), de horstwering
van ceien wal, de leuning enz.
Parnpetàlum , n. gr. (vgl. petalon),
het bijbloemblad.
Paráphe, m. fr. (uit L. gr. parc4jraphos
verbasterd ?), een naamtrek , pennetrek,
handtrek met de pen, dien men onder de
naamteekening pleegt te halen; de stempel, waardoor de naamteekening of handteekening wordt opgedrukt; paraphéren,
met de handteekening voorzien of bestempelen, een' naamtrek maken, zijn merk onder iets zetten.
Paraphernaliin of paraphernaal-goederen, pl. gr.-lat. (v. h. gr. pard-plserna,
wat de bruid hij den bruidschat
[phernë] ontvangt), Jur., het eigene of bijzondere goed der vrouw, waarover zij zich
het vrije beheer heeft voorbehouden, de
buiten-huweljksgoederen.
1
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Paraphic , f. gr. (v. para z. a., en haphé, liet gevoel), Med., ziekelijke verandering van het uitwendig gevoel.
Pa raphimósis , f. gr. (vgl. phimosis)
Mcd., de zamensnoering der voorhuid ach
zwelling van het-terhodnf,m
laatste gepaard, een spaansche kraag.
Paraphonie , f. gr. (v. phóné, geluid ,
stem), een gebrek der stem, eene onaangename stem; paraphonist, ni. een voor-

skené, toebereiding), lat. festum paras.
céves, m. de rust- of voorbereidingsdag, de
goede vrijdag, vrijdag voor paschen, ook
vooravond van een feest, heiligavond, sabbatli -avond der joden. f
Paráschen, pl . hebr . (paraschah , v.
parasch , scheiden, bepalen), afdeelingen
der boeken van Mozes, die bij de joden op
den sabbath worden voorgelezen.
Paraseléne, f. gr. (vgl. Selene) , een
lucht of schaduwbeeld der maan.
Parasi, eene turk. zilvermunt , = 4
aspers (z. a.).
Parasiet , n. gr. (para•sïtos, v. para ,
z. a., en sitos, spijs) , een schuimlooper,
tafelbroer, schotelvriend, mede-eter, tafel -,
teljoor- of pannelikker, klaplooper ; parasieten, pl ., ook voor woekerplanten, zul
planten, die aan of op andere groeijeu-ke
en deze haar voedsel onttrekken; parasi
naar woekerplanten-tisch,umlopend;
gelijkende, daartoe behoorende.
Parasol, m. fr. (v. h. gr. para, tegen,
en het lat. sol = fr. soleil, zon), een draag
zonnescherm.
-bar
Parastáten , pl. gr. (v..para-states ,
daarnaast staande), Arch., bij- of zijpilaren, stutten; parastátisch , bijstaand, hel
ook slechts schijnbaar onderschra--pend;
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zanger.
Paraphóra, F. gr. (v. para-pherein, ter
zijde of van den regten weg voeren), Med .,
een Iigtc graad van krankzinnigheid.
Paraphrásis of paraphrase, f. gr. (v.

paraplhrádzein, daarbij spreken, iets aan
eene rede toevoegen), eene uitbreidende ,
verklarende, ophelderende omschrijving,
overzetting van Benen tekst; paraphraséren, omschrijven, verklaren; paraphrást ,
m. een omschrijver, omschrijvend uitleg
verklarend omschrijver van een ge--gerof
schrift ; paraphrástisch, omschrijvend ,

verklarend.
Paraphrenésie of paraphrenitis, f. gr.

(v. phrën, pl. plirénes , het middenrif) ,
Med., de ontsteking van het middenrif en
daardoor ontstane razernij , de dolheidskoorts.
Paraphronésis of paraphrosyne, f. gr.
( vgl . phronesis ) , verstandsverwarring,

voorbijgaande ijlhoofdigheid,zinneloosheid.
Paraphysis , fr. gr. (v. para- phyein ,
daarbij groeijeu ), de vochtdraden of sapdraden aan planten.
Paraplegie of paraplexie, f. gr. (para
para -pléssein, aan de zijde, aan-ple.a,v
een deel slaan enz.), onvolkomene verlam ming van enkele ledematen na eene beroerte ; parapléctisch , gedeeltelijk door
eene beroerteverlamd; verlammend.
Parapleuritis , f. gr. (vgl. pleuritis),

een geringe graad van borstvliesontsteking.
Paraplure, m. fr. (v. h. gr. para, tegen,
en fr. pluie, regen), een regenscherm.

gentl enz.
Parastichon, n., z. v. a . acrostichon .
Parastremma, n. of parastróphe, f. gr .

(vgl. strophe), Med., krampachtige trekking der lippen, des nionds, der ooggin enz.
Parasynánche, f. gr. (vgl. synanche, z.
paracynanche (z. a.).

Parasynáxis, F. gr. (para-sunaxis), eene
heimelijke vergadering, verbodene ketter bijeenkomst.

Parathesis, f. gr. (para-thesis), de bij of toevoeging, bijplaatsing, het aanhangsel; de vergelijking, de tegenstelling.
Parathtesis, f. of parathtónza, n.

ver -

póntios, bij of op de zee), een water- of
zwemstoel, voor weinig tijds te Parijs door
een' Duitscher uitgevonden.

rekking of verstuiking van een lid.
Parathymie, f. gr. (v. thy7nós, gemoed),
Med., gemoedsontstemming.
Paratorsie, f. gr. (vgl. toon), ziekelijke
spanning , onnatuurlijke spanning , overspanning.

Pararrh rthmus , m. gr. (vgl. rhyth3mus), Med., een ongewone, tegennatuur -

Paratonnerre, z. parafoudre.
Paratremhlement, m. fr. (spr. —trany-

parapontische stoel of zetel, gr.

(para

-

lijke pols ten aanzienvan den aard der ziekte
en den ouderdom.
Pararthréma of pararthróma, n. gr.

(par-arthréma, V. art/iron, lid, gewricht),
Med., de onvolkomene ontwrichting; in 't
algemeen ontwrichting, verrekking.
Parasánge, f. gr. (parasd ngés, m., van
het perz. ftzrsang), . eene perz mijl, waarvan er 222 op eenen graad des evenaars
gaan, dus 9 uur gaans of 500 ned. ellen.
Parascenium, n. gr. (para -skénion, vgl.
scene), de kleedkamer in schouwburgen.
Parascéve of parascéne, f. gr. (para.

bl'mang; v. h. para, tegen , en tremblement, beving), een ijzeren werktuig, dat in
den grond wordt gegraven om de uitwerking der aardbevingen (tremblemente) ,
min schadelijk te maken.
Paratrimma, n. gr. (para trim^na, v.
para-tríbein, daaraan wrijven) , Med., de
ontvelling tusschen de dijen en de billen
door rijden of loopen, de blikaars.
Paratrophie, f. gr. (v. trophé, voeding),
tegennatuurlijke, onregelmatige voeding.
par avance, z. avance.
Paravent ire. fr. (spr. parawdng; v. h.
-

;

PARAZOMUtL

PARENCHYMA.

para, tegen, en het fr. vent, wind) , een
windscherm of -schut. blind of luik buiten
voor de vensters deuren enz.; spaansche

ven, genade schenken, ten goede honden,
door dc vingers zien van de straf verschoo nen, het leven schenken ; pardonnâbel,
vergefelijk, te verontsehuldigen.
Pardoenen, pl. Mar., lange sterke toiiwen , tot bevestiging van de stengen en
brandstengen aan beide hoorden v. h. schip.
Pareatis, n. lat. (v. parèret gehoorza
men), eig. gehoorzaamt! een voltrekkingsl)evel van eene hoogere aan eerie lagere

wand.
Parazonum, n. gr. (vgl. zone), iets aan
den gordel hangende, inz. een zijdgeweer,
duik hij de Ouden.
Parbajollo, z. parpajole.
parbleu, fr. (ontstaan uit par Dieu bij
God, gelijk rnorbleu uit rnordieu, d. i. jar
la mort de Dieu), te drommel! sakkerloot!
verdord! enz.
par bricole, z. bricole.
Pare, n. fr. (eng. park, hoo (r d. park,
mid. lat. parcus; waarsch. v. h. oudd. perkan, d. i. bergen), perk, park, een omtuind woud, inz. diergaarde; warande, lustwarande, wandelbosclije, openbare wandeltuin enz.; pare d'artillerie (spr. dartieij'
rIe), artillerie - park, de bewaarplaats
voor het grof geschut en noodig krijgsgereedschap; ook de gezarnentlijke voertui
gen, die in het gevolg eens legers het materieel der artillerie, genie enz. aanvoeren.
Parcaris, pl., groote md. schepen, die
men van voren en achteren kan sturen.
Parcelles, p1. fr. (verkiw. v. partie
lat. pars, deel), deeltjes, stukjes van een
geheel; ieder klein gedeelte lands, van de
naburige landerijen gescheiden en aan een'
verschillenden eigenaar toebehoorende;
p e r C e e 1 e n ; parcelléren , in stukken
verdeelen, verbrokkelen; parceIIéiing, f.
verdeeling, verbrokkeling.
Parcen, P1 lat. (Parcae), gr. Meeren,
Myth. , de drie levensgodinnen, schikgo
dinnen, die als Jupiter's dienaressen het
menschelijke leven, onder het beeld van
cenen draad, besturen ; eene van haar,
Cloto, houdt het spinrokken en zetden
draad op , de tweede, L a c h ë s i s, spint
den draad, en de derde, Atrôpos, knipt
hem af.
Parcheminist, in. basterd-fr. (v. parckeniin, pergament), iemand, die van zijne
renten leeft, die staatsschuldbrieven (pergamenteñ) bezit.
par ci par là, fr., hier en daar, heen en
weder; op onderscheidene plaatsen.
par complaisance, fr. (spr. —kongpl(-'zdngs'), uit wellevendheid, inschikkelijkheid; par couvert, z. couvert; par depit, z.
depit.
Pardel en parder, m. (gr. en lat. pardos,
pardus. pardális), z. panther.
par Dieu, fr. (spr. —djeu), hij God!
Pardo , m. eene port. zilveren rekenmunt te Goa: de gemeene pardo = 5
slechte te n g a of 60 ct., de p a rd o x e rap h i n 4 goede t e n g a 5 of I gi. 88 ct.
Pardon, m. (spr. fr. pardóng; v. h. mid.
lat.pardonãre, vergeven), vergiffenis, vergeving, strafontlieffing, genade, be8enadiging; pardonneren (fr. pardonner) , verge-

-

,
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regtsmagt.
ParecbAsis, f. gr. (v. par-ekbainein, van
den weg afgaan, afwijken), z. v. a. digres
sie (z. a.).
Parech5sis, f. gr. (v. par-ëcliein, den
klank nabootsen, v. ëc1t, galm, geluid),
klanknabootsing; verbinding van gelijkluidende woorden ; parechtisch , klanknabootsend.
Parectsis, f. gr. (vg 1, ectasis), Med.,
tegennatuurlijke, bovenniatige uitzetting.
Parédren, paredrische goden, (v. Ii. gr.
pdrcdros, bijzitter, deelgenoot), menschen,
die in den rang der goden zijn geplaatst;
ook de gociheden, die in denzeifden tempel
vereenigd zijn; men noemt ook de twaalf

grootegodende paredres van Jupiter.
pareggéren , it. (pareggare, spr. paredij'—), Mere., vereffenen r, ekeningen
sluiten.

Paregoroum, n. gr. (v. par-ëgorëin,
troosten, lenigen), Med., een vei-zachtend,
leenigend , verwarmend , weckmakend en
oplossend middel ; paregôrisch , pijnstil
lend.
parel1, fr.pardlj), gelijk, gelijkvormig,

eveneens; pareillement (spr.parelj'indng)

van 's gelijken, ook zoo, insgelijks.
Pareira, pareìrabrswa, f. of pareirawortel, ni (cissamplospareira; eig. port.
parreira , V. parra, wijngaardblad), dc
gruiswortel, een geneeskrachtige wortel in
Z. Amerika, inz. tegen steenlijden dienstig.
Parellipse ,

i:. gr. (par-élleipsis ; vgt

ellips) , de uitlating van het daarnaast
staande, inz. v. eene klink letter.
Paremböle, f. gr. ( par-embolé, v. pareinbdllein, daarneveninschuiven), eene inlassehing, een tusschenzin, vgl. parenthese.
Pareinents, p!. Ir. (spr. paar'rndng, ver

sierselen, tooi, opschik.
Paremptösis , f. gr. (par-tfrnptösis),
Med., het indningen des bloeds in deden,
waar het niet behoort, als vermoedelijke
oorzaak v. ontstekingen.
Parencephàlis, f. gr. (vgl. enoeph1os),
Med. , de klei ne hersenen ; parencephalitis,

f. de ontsteking der kleine hersenen.

gr. (par-énc/iyma, v.
daarbij ingieten) , eig. een

Parenchma, n.
par- e, chën,

vulsel, iets ingevulds; Med., dezeifstandio
heid der ingewanden , liet kliervleesch

ook (bij de planten) het binnenste rnerg,
het vleeschachtig plantensap ; parenoby80
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mâtisch en parenchyniateu liet paren-

ning; Med., de onvolkomenc verlamming;
onmagt; parétisch, toe- of medegevend,
slap, verslappend.
Panesseuse, f. fr. (spr. —sóuz'; v. pares-
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chy m a betreffende of daartoe bclioorende.
Parénèse, f. fr. (spr. —néz'), cciie vermanende voordragt, opwekking tot deugd.
parentes, Pl. lat,, fr. parens (spr. pa-

rang), ouders, nabestaanden, bloedverwanten; parentage, f. fr. maagschap, verwantschap, familiebetrekking; parentalia of
parentaliën, I'• lat., rom. plegLge lijkoffè rs , inz. ter eere van overledene otidci's, doodenoffers , begrafenismaaltijden
parentéren (lat. pareiitãre) , een lijkoffer

brengen; eene lijk. of grafrede houden bij
de doodbaar of het grafdes overledenen;
geparenteerd, bast. fr., vermaa g schapt,
van de familie; parentãtie, f. lijkrede hij Ii.
graf, dankzegging aan hen, die den doode
de laatste eer aandeden ; parentãtor, rn.
een lijkredenaar; parenté, 1. (lat. paren
tëla), de verwantschap; de gezaineutljke
afstammelingen van iénen stamvader
z. V. a. geslachtslinie (z. linie).

seux, paresseuse, lui, traag, paresse, flui heid, traagheid), eene soort van damesmuts,
die los 01) het hoofd wordt gezet om in één
oogenblik gekapt te zijn; ook een oorkussen op eene so pha; een ligtsluitend lijfje,
in plaats van het corset door dames gedragen.
panétisch, z. oud. paresis.
par expres,fr. (spr. —e/cspré), door een'
opzettelijken, bijzonderen bode.
parfait en als adv. parfaitement . fr.
(spr. parfti,parjet'mang; v. li. lat.perfectas, a, urn), volkomen, volmaakt, ten volle,
geheel en al; parfait-amour (spr. parfé
tainoer), volmaakte liefde, eene soort van
lijnen brandewijn.
par force of parforce, fr. (vgl. force),
tilet geweld, gewelddadig; parforce-hond,

Parenthsis of parenthese, f. ge. (pe r .

een brak; panforcejagt, cciie loop- oh-en-.

ént/tesis, v. /)ar-elit/tëiaï, daarbij inplaatsen), een tussehenzin, íugelaschte zin, in-

jagt, grootejagt, jagt met brakken.
Parfum, ni. fr. (spr.parfUnçj; v.par
lat. per, door, en fuinus, rook, geur, fu
mare, rooken, rieken, dus doordringeiide,
zich verspreidende geur), renkwerk, welilekende d:ngen , aangename lucht; panf&s

lasscliing, tussehenvoegsel ; bet leeken der
insluiting , tussc li cnstellingsteeken , de
haakjes [ 0 ]; in parent/isi of parenthétisch , ingelascht , ingesloten, tusschen
haakjes gezet; in 't voorbijgaan ; tussehen -

beide, en passant.
Parenthrsus m. ge. (v. t/tfrsos,

tli'yrsus , de staf der bacchanten, met
klimop en W ijnloof omwonden), dc uitdruk
king van valsche b e g e e s t e r i n g , de

-

overdrijving, overspanning, gezwollenheid,
hartstogtehj ke overdrijving der voordragt.
Parepigraaph, f gr. (par epigrap/tJ,
het daarnevens geschrevene), Bbet., eene
figuur, door welke , hetgene men moest
voorbijgaan , nogtans stilzwijgend kenbaar wordt gemaakt.
Parére, n. it. (v.parre, schijnen, dunken ), Mere., de meening, liet goeddunken
of goedvinden 1)ij geschillen over handels
zaken; ook het gevoelen van ecrien geregte
arts.
-lijken
pareren, 1) ., v. h. lat. parãre, bereiden,
toerusten), inde schermkunst: eenen houw
afweren, hem ontwijken (fr. parer , vgl. parade); in de tijkunst, stil houden, stilstaan.
pareren 2), (lat. parëre, volgen) pantie, nv. lat., volgzaamheid, gehoorzaarnheid, gevolggeving.
Parérgön, a. ge. (pdr-ergon, v. érgon,

werk), pl. panerga, bijwerk, aanhangsel,
bijzaak, bij- ofnevenliguur.
Parernienie, f. gr. (parerniëneia), eig.

eene valsehe uitlegging ; eene verkeerde
interpunctie, die een' anderen zin oplevert dan de bedoelde.
pares, lat. z.par.
Pansis, f. gr. (par- esis, elf. het voorbij
laten, nalaten), de verslapping, ontspan-

sneniewaren weiriekende waren, reukwerk, b. v. reukwater enz. ; parfuméren
(fr. perfumer) , welriekend maken , niet

aangename geuren vervullen ; berooken;
geparfurneerd , welriekend gemaakt, met
geuren doortrokken; parfameur, m. parfumerìe -koopman, een handelaar in reuk
werken; parfumoir, n. (spr. —rnodr), een
i'eukkistje , reukvaatje , waarop datgene
wordt gelegd, wa t den geur der welriekende
dingen moet aannernen die in een daarondergeplaatst komfoor verbranden.
Parganiet, in. hoornblende uit Pargas
in Finland, een mineraal in ronde korréls.
Pargo- dollar, m. eene egypt. rekenm.,
= Ggl. 30 Ct. courant.
par grdce, z. grace; par /zaza'c1, z. ha-

zard.
Parhelén, P1 gr. (sing. parcltëlios,
vgl. helios), bijzonnen, dampbeelden van
de zon, door welke men haar meermalen
te gelijk waant te zien.
par Itonneur, z. honneur.
Pan of lat. par , it., au pair, fr. (spr
0 per, = al pan), Mere., naar de gelijkheid, gelijk, gelijkgeldend, van gelijke
waarde of gehalte, gelijk opgaand, zonder opgeld, zonder aftrek of verlies ; b. v.
de wissels staan al pan, d. i. er is niets
te winnen ofte verliezen bij de remisen
van geld van liet eene land naar het andere ; pan

-rekening, berekening over de

gelijke innerlijke waarde der munten en
de verhouding der wisselkoersen van de

verschillende handelsteden.
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Pari, m. fr. (vgl pariéren ), Bene wed.

dingschap.
Pariah of paria, m. pl. pariahs, pa^rias, ook pareyeras, de laagste kaste of
volksklasse in Indië die door de Flindues

als onrein veracht en geschuwd wordt, een
verworpeling. Op nog lager' trap staan de

zich zelfs Beene hutten ,
maar eene soort van nesten in liet loof
der boomen bouwen, en zich steeds op
100 schreden a4'stands van personen uit
pouliahs , die

andere kasten moeten houden.
Parïambis , t; gr., bij de Ouden eene
fluit of een snarenspeeltuig ter begeleiding
van jamhische verzen ; een versvoet van
twee korte lettergrepen ; ook p y r r h iC 11 i u s geheeten ; ook een versvoet van
eerie korte en twee lange, alsmede van eene
lange en vier korte lettergrepen.
pariéren (v. li. mid. lat. pariare, d. i.
gelijk maken , van pear, gelijk ; ook ar .
betalen), wedden (fr. parier); pariátie, f.
mid. lat. , de vereffening , schulduitdelging, gercede betaling ; ook liet gelijke
kindsre ;t, de deelhebbing als kind.
pariÉs, ni. lat. , muur , waned ; inter
,pariétes, tussehen de muren, d . i. in ver
-trouwen.
parificéren, nov lat. (v. ii. lat. par. ge lijk). gelijk, rasaken, gelijk stellen); parifácátie, 1. de gelijke stelling.
pari passie , lat. z. ond. par.
,

Paris, n1 de zoon v. koning Priamus

en hunne ziekten ; inz. de ontsteking der
amandelen ; ook par stlamitis, f. geheeten.
Pariteit , f. lat. (pari"tas, v. par, gelijk),
de lelijkheid der regten, ref;tsgelijkheid,
inz. der geloofsge noten van on derschei>
dene belijdenissen voor de r egtbank en in
het staatsbeheer; paritatisch , gelijk begemeensc happelijk.
paritie, f. z. ond. pareren 2).
Park, z. pare; parket, z. parquet.

Parlement, n. (fr. parlement, spr. parlemdng ; eng. parliament, spr. pcír liment;
mi(l. lat. parlamentuna, van parlare, fr .
parler, spreken ; vgl. parole), in Frankrijk voor de revolutie lie t hoogste geregtshof eerier provincie, dat ook deel aan de
hoot;e regering had; in Engeland de rijks
vergaderde-rad,eijksvgn
rijksstanden of afgevaardigden der Hoogste
plagt ter beraadslaging voor openbare

staatsaangelegenheden ; parlements -acte
f. liet gemeenschappelijk genomen besluit
V. h. eng. parlement; parlementair , m.

(fr. parlementaire), Mere. een onderliandelaar; parlementairsehip, n. een vaar -

tuilj, dat iet den vijand onderhandelt;
parlementeren (fr. parlem enter ), onderhandelen, in onderhandeling treden, voor
doen en aanhooren om ce.ie plaats-steln
over te geven, tot schikking komen, bespreken.
parle ear (it. parlare, fr. parler; vgl.
parole) , spreken , praten , parld ndo of

van Troje, die den twist der godinnen
Juno, Minerva en Venus besliste . welke
uitspraak men liet oordeel van Paris
noemt . Dooi- de schaking van Helena,
de gemalin van Menelaus, gaf Paris ver volgeus aanleiding tot den oorlog van
Troje ; párisappel , duivelsappel ; pa ispeer , eene aangename, zuurachtige pe-

parlante , it . Muz. , sprekend , spreken
meer gesproken daal gezongen;-derwijs,

rensoort; pariskruicl, eene plant, die tot

streken v. Parma en in liet M`lilanesche.
Farms, Parnássus , m. gr. (Parna s -

de aclithelmigen (o c t an dr i a) behoort
en zwarte, min of meer vergiftige bessen
draagt; parisvogel, eene soort van vogel

met dikken snavel.
párisc . marmer, eene zeer sclioone
witte marmersoort van het eiland P c ro s
in den Archipel ; parische marmer kronijk , z.

onder marmer.

Parisienne, f. fr., cif. eerie parijscl e
vrouw., parijsch meisje ; naam van eene
kleine drukletter, ook sédanoise geheeten
(z. drukletters) ; het fijnste katoen; ook
een parijsch volkslied in de omwenteling
van 1830.
Parisis, ni. fr. (spr. parízi), eenti oude
munt der hertogen en graven van Parijs:
de gouden parisis werden in 1330
geslagen en hadden koers tot 1336; de
zilveren parisis bleven gangbaar tot
de

regering v. koning Jan.

Paristhmia , pl. gr. (par-ístlzrnia, vgl.
isthmus), Med., de asaandelen in den hals

parloir, n. fir. (spr. parlodr), eene spreek
spreekzaal in een klooster.
-kamer,
par malheur, fr. (spr. -- 7naléar), bij

ongeluk.
Parmezaan of parmezaankaas, f. eene
welsmakende ital. soort v. kaas in de omsos, lat. Parndssus), de Muzenberg, de
ber g der zanggodinnen of in uz en (z. a. ),
een aan Apollo en de rauzen gewijde
berg in het pr. landschap Phocis, aan
veiks voet de stad Delphi lag; van daar
oneig. de woonplaats der dichters, hei
gebied der dichtku .ust, b. v. den P a rnassus bestijgen, zich op cie dic; t-

kunst toeleggen, als d ichter naam maken;
zoon van den Parnas, dichter; parnassiden, pl., z. v. a. muzen.

par nobele fratru;n, z. oud. nobiliteit.
Paro, inn. (fr. pareau), eerie groote boot
of bark in de 0. Indië, welker roer men
kan omhangen.
Parochies

, f.

(lat.

paroelt , . li w aaarsl. h.

tuit liet gr. par-oil2ia ontstaan . d. i. liet
daarbij wonen , de nabuurschap), liet
kerkelijk gebied, kerspel, de kerkgemeente;
pardochus, m. kerkleeraar, predikant in
eene parochie; kerspelpricster, ook pa-

636

PARODIE.

rochi nus , m. ; parochiale-kerk , parochie -kerk, de hoofdkerk, in tegenst. met
filiale kerk; parochialia, pl., zaken
of aangelegenheden van de parochie, v.
het leeraarsambt daarin ; parochianen,
pl., kerspel-bewoners, leden van de kerk
-gemnt.
Parodie, f. gr. (par-odia ; vgl. ode),
een bijgezang, tegengedicht, eene ver
toepassing van den vorm eens-nuftige
dichtstuks op een veranderd onderwerp;
eene spotachtige, ironische nabootsing van
een ernstig gedicht enz.; vgl. t r a v e s t i e;
parodiéren, spotachtig nabootsen, schertsend navolgen; ierriands gebaren, manie ren, spraak enz. naapen, om hem belagchelijk te maken.
Parodontides, pl. gr. (v. pari; z. a.,
en odes, gr. odóntos, tand), Med., pijn -

lijke taadvlcesch- blaartjes.
Pareecie, f. gr. (par-oikía, v. oikos,
woning), het wonen op eene plaats als
vreemdeling zonder burgerregt ; paraeten,
pl., vreemdelingen zonder burgerregt.
Parmmie, f. gr. (paroim`a, van pdroirnos, wat naast den weg [ ntos] is ,
dus eig. eene van den gewonen weg afwijkende, zinnebeeldige, figuurlijke uit
een spreekwoord ; parce'nia-druking),
furls, lat., een tot spreekwoord geworden regtsregel ; parcemioktraaph, in. een
spreekwoordensehrijver of verzamelaar;
paraemiographïe, f. het spreekwoorden schrijven, de spreekwoorden - verzameling;
parcemiográphisch, spreekwoorden be-

treffende ; parcemiologie, f, spreekwoordenkunde.
Paromlén, pl. gr. (par-oínia v. v nos,
wijn), drinkliederen, vooral bij wijngelagen.
Parole, f. fr. (it. paróla, v. h. mid. lat.
parobóla = gr. .parabolè. zamenstelling,
vergelijking , z. parabel ; sp. palabra,
woord ; v. payola, werd het romanische
p arlare, fr. parley gevormd, z. parleren,
liet woord, de belofte, het eerewoord,
woord van eer; Mil., liet woordteeken,
ken- of herkenningswoord, -leus, wachtwoord, waaraan wachten en posten elkander herkennen ; parole d'honneur (spr.
- donéur), het woord van eer.
Parali, n. sp. en fr., in het pharaospel : het drievoud of de drievoudige winst
van den eersten inzet; ook de vouw, die
men als teeken van die verdriedubbeling
aan Gene kaart maakt; oneig. de verzwaarde vergelding. Laat de pharao- speler zijn
gewonnen p a r o l i staan en teekent hij
telkens de kaart naar behooren, dan kan
lij liet zesvoud of six-le -va (spr. siesle wá), het zevenvoud of s e p t -1 e- v a (spr.
setlewd ), li. twaalfvoud of (1 o u z e -1 e - v a
(spr. doez'lewd), enz. van den eersten inzet op eene kaart winnen.
Paromcósis , f. paromceum , n. gr.

PARPAJOLE.

{par-homolósis, v. ho7noios, overeenkom

-stig),Lo.eljkvrmaingdeop
elkander volgende leden or de uitgangen
van eenen volzin.
Paromologie. f. gr. (par-hornología,
vgl. homoloog), Log., het schijnbaar toegeven, inwilligen.
Paromphhalocele, f. ;r. (vgl. omphalocele), Med., eene breuk naast of in den
omtrek van den navel, buikbreuk.
Paronomasie, f. gr. (par-onomasía. v.
tinoma, naam), de gelijkluidendheid der
woorden van verschillende beteekenis, een
woordenspel, dat op de overeenkomst v. d.
klank berust; eene zin- of toespeling op
eenen naam ; paronomaseren (gr. paronomddzein), een woord in verschillende
beteekenissen gebruiken ; ook op tenen
naam toespelen.
Paronychie, f. ge. (v. onyx, de nagel),
Med., de worm aan den nagel, wijt, z.v.a.
pan ariciu.m; ook een nijdnagel.
Paronymen, pl. gr. (v. ónyma = dna ma, naam), stamverwante woorden, woorden, die van denzelfden wortel zijn afgeleid; paronymisch, stamverwant ; gelijk
woorden) ; paronymiek, f.-luiden(va
de kennis van gelijkluidende , maar in
schrijfwijze of beteekenis verschillende
woorden.

ParopTum, n. gr. par-ópion, v. áps,
Bezigt), een oogscherm ; paropiën , pl.
Med., de uitwendige ooghoeken; paroptiek, f. de leer van het voorbijzien; paroptisch,, daartoe behoorende.
Paroptésis , f. gr. (v. par- óptán, aan
de zijde of van boven braden), een zacht
braden, schroeijen; Med., een zweetbad in
warme asch of warm zand.
Parorasis, f. gr. (v. par- koran, daar
voorbij zien), Med., het voorbijzien,-nast
overzien, verkeerd zien.
Parorchid.ium , n. gr. (vgl. orchis),

Med. , liet gebrek . waarbij een teelbal
of de beide teelballen in de buikholte
zijn terug gebleven , een liesbal, liesgezwe l.
par ordre, fr., op bevel, op last.
Parosmie f. ,r. (v. osmné, reuk), eene
ziekelijke verandering v. h. reukvermogen.
Parotis, f. gr. (v. par-ótis, v. us, gen.
ótós, het oor), Med., de oorklier; parotidóncus, m. het oorkliergezwel; parotitis,
f. de ontsteking der oorklier.
Paroxismus , n. gr. (v. par-oxynein,
scherpen) , de versterkte aanval . koorts
aanval eener tusscllcnpoozende-anvl,de
koorts; oneig. de hoogste graad v. smart,
kommer enz.
Parpaillots, pl. fr. (spr. parpalió, v. h.
ital. far falla , vlinder, v. a. naar eenen
P a r p a i 1 l e), een spotnaam der calvinisten
in sommige oorden van Frankrijk.
Parpajole of parbajóllo, m. cent kleine

p/ut PISTOLET.

PARTICULA.

ital. rekenmunt , te Milaan omtrent 41
cent.
par pistolet, z. ond. pistool; par précaution, z. ond. prcavéren; par preférence, z. ond. praferéntie.

conto, f. Mere., de deelnemings- of aandeel-rekening; participium, n. Gram., de
a dj e c t I v a I e vorm van het werkwoord,
die de beteekenis van het werkwoord in
den vorm van een bijvoegelijk naamwoord
uitdrukt, dus aan den aard van beide rededeelen deel neemt, het deelwoord, b. v.
zingend, geprezen
Partige, F. fr. (spr. partdazj v. h. mid.
lat. partaghtm, v. h. lat. pars, deel), de
deeling ; het aandeel; partage-tractaat,
n. een deelingsverdrag, de onderhandeling
over de deeling eener zaak ; partagéren
( fr. partager), deden, verdeelen, elk zijn
aandeel geven.
Parterre, n. fr. (zamengevoegd uit par
terre, d. 1. op de aarde, op den grond),
de onderste verdieping of gelijkvloers; een
tuin- of bloembed ; een gedeelte van de
schouwburgzalen, gelijkvloers, tussehen de
loges, het orkest en het amphitheater,
meest zonder zitplaatsen; ook de aanschouwers-zelven, die deze ruimte innemen; een
parterre maken, iron., een val doen, den
grond kussen.
Parthemonosologie, f. gr. (v. part/iénos, maagd), Med., de leer van de ziekten
der jonge meisjes.

Parquet, fr. of parket, n. (v. parc

za.), eene afgezonderde, ingeslotene ruimte
in geregtszaIen waar de advokaten hunne
plaats hebben; eene afticeling met afge
deelde zitplaatsen in de schouwburgzalen;
een ingelegde vloer; ingelegd werk; ook
een zeker spel met verschillend gekleurde
plankjes; parquetéren (fr. parqueter), inleggen (een' vloer); geparqueteerd, inge
legd; parquéren (parkeren, fr. parquer),
in eene ruimte insluiten of afzonderen, in~
of afperken.
par raillerie , z. ond. raillëren.
par ratio, lat., z. ond. par.
par renommee, z. renommée.
Parrhesie, f gr. (parritesla, v. pan,
alles, en rhësis, het spreken), de vrijmoe

digheid, driestheid in 't spreken; parrhem. een vrijmoedig, rondborstig spreker.
Parricda, m. lat., de vader-,moederof bloedverwanten -moorder ; ook vorsten
hoogverrader; parricidum , n.-morde,
de vader- of moedermoord , ouders- of
bloedverwantenmoord.
siást

pars, z. part:, parsen of parsi, z. gebern.
ParsimonTe , f. lat. (parsimonI'a) , de

spaarzaamheid, zuinigheid; karigheid.
Part, m. (y. h. lat. pars, deel, gedeelte,
partij enz., f., pl. partes), het deel, aandeel, b. v. een scheepspart, het aandeel
in een schip; pars aliqucinta, een onevenmatig deel; p. aliquöta , een evenmatig
deel; p. litigans, de twistende partij; p.
pro toto, een gedeelte voor het geheel; p.
saiari, deel der bezoldiging; p. succimbens, de onderliggende, verliezende partij;
p. vincens, de zegevierende partij; partes
aequales, pl., gelijke deden; p. constitutvae, bestanddeelen , zamenstellende dcelen; p. genitales, de tecideelen; p. infidelium, z. infideel;

p. oratiönis, dc taal-

of rededeelen; partiaal, nw. lat., of partieel (fr. partiel), declswijze; afzonderlijk,
gedeeltelijk, enkel ; partijdig ; parti1en,
partiaal -loten, partiaa1-ob1igatin,I%Ierc.,
afzonderlijke, in kleine gelijke deden gesplitste en met voortloopende nommers
geteekende schuldbrieven op eene leening;
partialiteit, f. de partijdigheid; particilat. (participare), deel of aandeel

peren,

nemen of hebben, een deel krijgen, mede
genieten; participant, in. een deelnemer,
deelhebber, deelgenoot, medegenoot; ook
geheimschrijver , prot- of oppernotaris
aan het hof van Rome, die een deel der
expeditie-gelden trekt ; participatie , f.
de deelneming , deelname; participatie-
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;

Parthene, f. gr. (v partltënos, maagd),

de juffer- of maagdebloem , het basterd
moederkruid; parthenën, pl. Med., de teekenen des maagdoms; parthenos, f. eene
meisjesziekte, inz. de bleekzucht; parthi
non, n. gr., de tempel van Minerva op de
burg te Athenen.
partiaal , participant , participeren,
participium enz., z. oud. part.
particula, f. lat. (verklw. v. pars, deel),
een deeltje , stukje ; Gram., rededeeltje,
onbuigbare, d. i. onveranderlijke woorden,
waartoe de bijwoorden, voorzetsels en voegwoorden behooren; particulair (lat. particulãris, e), bijzonder, afzonderlijk, op
zich-zelf bestaande ; omstandig, uaauw
keurig ; particulara of particu1arën,
ook particulariteiten, pl. nw lat., de hijzondere nadere omstandigheden of naauw
berigten, bijzonderheden, het bij--keurig
zondere; particulariséren, afzonderen, op
zich-zelven plaatsen, beschouwen enz.; omstandig , in alle bijzonderheden beschrijven, vertellen ; particularisinus , n. de
zelfzucht , bijzondere meening; inz. 1) de
meening der joden, dat God onder alle volken hen alleen tot het voorwerp zijner
zorgen en der eeuwige zaligheid deelachtig maakt ; 2) de leer van de bijzondere
genade, dat ni. Christus alleen voor eenigen gestorven is, en dat slechts enkelen
kunnen zalig worden; particularisten, Pl.,
aanhangers van dit gevoelen; particularl-

ter en particulãtim, lat., of fr. em particulier of particuliirement (spr. —ijér'mdng), in het bijzonder, stukswijze, enkel,

PAPtT!E.

PASCHA.

deelswijze, in bijzonderheden; particulier,
m. fr. (spr. —kuuijé), een op zich-zelven
staand of ambteloos levend persoon, iemand, die geen openbaar ambt bekleedt,
onbeambte, p ri vaat persoon, eenvoudig
burger.
Partie, f. fr. (lat. partie), partij, nederd. f., een deel stuk. b. v. van eene
schilderij; een aantal, eene meni g te, onbepaalde hoeveelheid of hoop, b. v. koopwaren; een gezelschap. ook uitstapje, pleizicrreis,jagt partij enz. ; een geheel spel, bv.
eene partie biljart, een huwelijk of verbindtenis; in rekeningen een post, schuldpost; eene afzonderlijk uitgeschreven stem
in de muzijk; partj (fr. le partij, zijde,
aanhang, iemands partij nemen , zich
aan zijne zijde scharen, hem verdedigen

wege; ook wel voor volstrekt, geheel en al
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enz.; partie blanche, f. (spr. —bldngsj'),

op het biljart: een eenvoudig spel tusschen
twee personen met twee ballen; parties
Itonteuses, pl. (spr. —partie ongtéuz'), dc
schaamdeelen ; oneig. de schandvlekken,
onzedelijke, schandelijke dingen; partied,
z. ond. pars.
partirn, lat. (v. pars, deel), deelswijze;
ook in gelijke deden, van elke soort een
even groot deel,
partiinénto, n. it. Muz., becijferde basstem, begeleiding (accompagnement)
naar de regels van den generalen bas; partimenti, pl., oefeningsstukken ter begeleiding van becijferde kopen.
partéren, lat. (part-ire en partiri), dee-

len, afdeelen, indeelen, verdeelen of toedeelen; partite, f. (it. partita), deel, post,
schuldpost; partieten. pl. (mid. lat. par-

stum, heimelijke beraadslaging, afspraak,
aanslag; it.partIto, verdrag, besluit, manier), listige streken, schelmstukken, z.v.a.
p r a e t ij k e n; partitie, f. lat. (partitth),
de deeling, indeeling; partitief, nw lat.,
deelend, een deelbegrip uitdrukkend, eene
indeelingbewerkend: als subst. n. een deel ofdeelingswoord; partIto it. Muz.. in sternmen verdeeld; partituur, f. nw lat. , een
stemmenboek of aistemmig muzijkstuk,

met overzigt der zamenstelling van al de
tot een muzijkstuk behoorende deden of
stemmen.
Partisan, m. fr. (spr. —zany van le
parti, de partij), een aanhanger, partijganger; vrijbuiter.
Partisóne, f. (fr. pertuisane, oorspr.
duitsch: p a r t e i s e n , v. b a r t e , bijl,
en eisen, ijzer), pertizaan, eene soort v.
hellebaard, lans of spies met eene tweesnijdende bijl onder de spits.
Partite, partitie, partitief, partituur,
;

z. ond. parteren.
Partner, m. eng., een deelhebber, hande
, compagnon; mededanser,

lsgenoot

dansgenoot.
partaut, fr. (spr. partde), overal, aller-

parturiunC montes, nascëtur ridicuflus
mus, lat., eig. de bergen baren en ei' komt
eene belagchelijke muis ter wereld, d. i.
er worden groote verwachtingen opgeekt

en ten slotte weinig tot stand gebragt.
Partus, IT). lat. (partus, pl. pari-e, haren), de geboorie, bevalling; een geboren
kind; p. abortivus, ontijdige geboorte, miskraam; p. immatürus of praecox, cane
onrijpe, te vroege geboorte; p. legitImu,
eerie echtelijke, te regter tijd plaats hebbende, of althans volgens de wetten als
zoodanig aangenomene geboorte; p. supposititius, een onder-geschoven kind; p. vulgo
quaestus, een hoerenkind van onzekeren
vader.
Paru, eerie goud m unt te Goa, omtrent
= 7 gl. 50 CL.
Parülis, f gr. (par- ülis, V. Wis, tand-

vleescli) , Med., een gezwelletje aan liet
tandvleescls.
pai-urn refert, lat., er ligt weinig aan gelegen.
Parure, f. fr. (v. parer, opsieren), de
opsciiik, tooi, h. tooisel, sieraad. pronkgew aad; en parure (spr. angparuiur'), in 't
staatsiekleed, 01)geproilkt, in 't beste pak.
Parusie, f. gr. (par-üsia; v. par- ëindi,
aanwezig zijn) , de tegenwoordigheid; dc
wederkoinst, wederverschijning. v. Christus.
Parvenu, n fr (spr. parw'Ilu; v. parvenip, tot iets geraken), een gelukskind, fortuinskind, een heer van gisteren, iemand
die van niet tot let is gekomen.
Pary , in. een rnexicaansche piaster ,
omtrent 2 pil. 20 et.; eene brazil. rekenmunt van 800 rees.
Pas, ni. fr. (spr. Pd; v. li lat. passes),
cane schrede, een tred, stap; inz. kunstmatige danstred: ook Mil., een naauwe doortogt; een vrijbrief, geleidhrief, een bewijs,
dat men ongehinderd zijnen weg ma g voortzetten; pas bourré (spr. boeré), de dansPS voor en tussehen (le walsen; pas redoible', de verdubbelde of gezwinde pas; pas
sell, pas de deua (spr. —den) , pas de
trois (spr. —trod), bij den ballet- of tooneeldans: een solodans, een dans met twee,
met drie personen ; pas de charge (spy.
—sjarzj'), de stormpas, met geveld geseer; pas, Mar., cane zeeëngte, b. v. Pas
de Calais, de straat van Calais, de zeeëngte
bij de fransche stad van dien naam.
Pasacalle, z. passacaille.

Pasan, rn cane soort van Antilope.
Pasvalhie, f. of pascalisch rad, cane
door P a 5 e a 1 uitgevonden reken -machine.

Pascha. pacha , ook bassa, in. (perz.

buischui, verkort uit bddlischdh), een turksche stadhouder , staatsraad ; voornaam

krijgsbevelhebber, heirvoerder; páschalik,
het gebied van eenen pascha.
Pascha of passah, n. baby. (pesach, v.
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pasacte, over gaan, voorbij gaan en ver
voorbijgang, cle versehoo--schone),ig.d
1:ing; het joodsche offerfeest ter gedachtenis van den uittor t der joden uit Egypte,
toen de doodsengel (de pest) vooraf de huizen der Israelieten versclioonend voorbij
gegaan was, terwijl hij de eerstgeborenen
der Egyptenaren had gedood. Exod. 12,

hoefslag, een term uit de m a n e ge of rijschool ; de spaansche pas; passage, f. Jr.
(spr. passáazj'), de doortoga, doorvaart
doorreis, doorgang, doormarsch, overvaart;
de heen - en weergang, het doortrekker`
van rijtuigen en rnenschhen door eene plaats;
eene plaats , uitdrukking, volzin uit een
boek of geschrift; eene plaats, een gedeelte
van een muzijkstuk; Gene verfraaijing., een
sieraad van een gezang, een loop, eene vanatie ; in de rijkunst: een afgemeten
pas of gang van een paard; passagier, m.
(spr. passazje, doorgaans passazjier), een
reiziger, doortrekker, mederijdende, me-

23-27).
Paschmaklik, n. turk. (v. baschinalc,
sandaal), eig. het schoengeld; het zoogen,
speldegeld voor de moeder des sultans, waar
inkomsten van veroverde steden zijn-toed

aanp;ewezen.
Pasigraphie, f. gr. (v. pas, pasa, pan,

al), het algemeene schrift, de kunst om
door zekere algemeene of voor ieder ver
zijne gedachten uit-stanbrechifk
te drukken; pasilalie, pasilog e of pasiphra.sie , f. eene algemeene taal , gelijk
Leibnitz, Wolke en andere wijsgeeren die te vergeefs wenschten.
Pasma, n. gr. (v. passein , strooijen) ,
Med., een strooimiddel, een geneesmiddel,
dat als poeder wordt opgestrooid.
Paspoort, z. ond. passeren.

asquino of pasquin. m. it., een aartsschalk. een bijtend, scherp vernuft, rig.
en oorspr. de naam van een' zeer schranderen en spotzieken schoenlapper te Rome ;
vervolgers de naam van een verminkt
standbeeld op den hoek van het paleis Orsini, alwaar men wil, dat vroeger de winkel
of liet stalletje van gezegden schoenlapper
stond, en waaraan men schimp- en spotschriften plagt vast te hechten ; van
daar pasquinade , f. of pasquil, H. (it.

pasq-uináta. pasquillo), een schotschrift,
schimpschrift, lasterschrift ; pasquillánt,
in. een schotschrif'tschrijver , cerroover,
grove lasteraar ; pasquillantisch , op de
wijze van een schotschrift; pasquineren,
lasteren, smalen , schimp- of schotschriften maken.
Passaat, passaatwinden, of fr. moussons , pl. (s iur. moesong), bestendige winden, zulke winden, die op zekere zeeën in
een bepaald jaargetijde geregeld en aanhoudend waaijen; inz. tusschen de keerkringen
op de oostindische, chinescbe en andere
zeeën.
passable of passabel, fr. (vgl. passeren),
dragelijk, lijdelijk, tamelijk, matig, mid-

delmatig, zoo zoo.
passacaille of passecaille, f. fr. (spr. --

kálj'), V. li. sp. pasacalle, m. (spr. —ká je,
V. pasar, d. i. passeren, doorgaan, en calle
= lat. callis, straat; dus rig. straatgang) ,
een gezang met begeleiding der guitar,
waarmede men door de straten trekt; een
langzame dans met bevallige beweging;
ook de daarbij behoorende muzijk.
Passáde, f: fr. (v. passer, z. passéren),
de doorreis, doorgang door Gene plaats; dc

639

devarende.
Passant, en passant, z. passeren.
Passarillen of pasarillen, pl. sp. (van
pasa, razijn . cuff. uva pasa, d. i. drooge
druif). zeer goede spaansche razijnen, gedroogde druiven in Spanje en Frankrijk.
passato, nn. it. (v. passare, z. passeren),
lucre. , de verledene of laatstvoorgaande
maand, b. v. den Eiden passato, op den
6den der vorige of verledene maand.
.

Z. ond. passeren.
Passe, f. fr. (v. passer, z. passeren),

Passavant,

in

de schcrmsehool: een uitval. sprong

naar de

tegenpartij ; passé of passe dix

(spr. —dies), boven 10 of meer dan 10,
een dobbelspel, waarbij uien met 3 dobbelsteenen ten minste elf, en daarbij op
twee steenen evenveel werpen moet; passeballe, Z. ond. passéren.
Passementen , pl. fr passements, spr.

pass'anánng'), snoeren, tressen, boordsel,
omboordsel.

passeren (it. passare, fr. passer, van.
het lat. passus. de schrede, pas), voorbij of doorreizen , doorgaan , doortrekken,
doorvaren; overschrijden, te boven gaan;
voorvallen, gebeuren ; doorgaan, bewilligd
of aangenomen worden ; aangaan, schik
beugel kunnen (vgl. pas--ken.dor
sa b 1 e), doorbrengen, verdrijven (den tijd);
voor iets passeren, voor iets gehouden

worden , gelden , doorgaan ; passéren en
repasséren laten, vrij of ongehinderd laten heen- en weder gaan ; passeerbaar,
begaanbaar; door te laten ; passeerbriefje,
een geleibriefje, lQopbriefje voor waren
pour passer le temps, fr. (spr. poer passé
l' tang), om den tijd te verdrijven, voor
tijdverdrijf; passant, m. een doorreizende,
voorbijgaande ; passanten-lijst, lijst der
doorreizenden ; passavánt , m. (spr. passawáng), een passeerbriefje, doorgangs
Bene kogelmaat,-bewijs;paál,m.
een kogelmeter, cte kogelproef; passe-parole, f. fr. Mere., een loopbevel, krijgsbe-vel, dat van mond tot mond van h. eene
eind des legers tot het andere gaat; passepartout In. (spr. pass' partóe), een hoofdsleutel, looper, keizer, dievensleutel; Typ.,
een sieraad ter inzetting van gene begin-
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letter; passe- passe, n. een goochelstukje,

de, stap, pas ; de schriftplaats, het punt;
in hoe passu, in dit geval ; passus concernens, de betreffende, de bedoelde, behandeld wordende of in aanmerking komende plaats , b. v. in eene geregtelijke
uitspraak, p. geometrïcus, eene meetkunstige schrede, landmeters-stap, van vijf
gewone voeten.
Paste, f. (v. h. mid. lat. en it. pasta, fr.
paste, pate, deeg), pl. pasten, deegstee nen, deeg-afgietsels of afdrukken v. oude
gesnedene steenen, uit deeg van lak, zwavel , gips of glas enz. , vgl. camée ; pastei, f. (mid. lat. pastata, fr. paté m. ),
eene deeg- of bakspijs, een vleeschkoek,
hoender -ragout enz. ; pasteus (it. pas-.
tóso) , deegachtig, week, zacht; Piet.,
fiksch i krachtig, vet in h. coloriet ; pastel,
in. en n. (it. pastello), verwstift, eene uit
verwdeeg gevormde en daarna gedroogde
schilderstift ; pastel- schilderen ; m. liet
schilderen met zulk eene verwstift; pastelschilderij , de verwstift- schilderij, droog
en pastel, fr. (spr. ang--),-schildertuk;
met pastelverwen y met drooge kleuren
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goochelwerk ; tours de passe-passe, pl.
(spr. to& r--) , goochelaarskunsten ; ook
spitsboevenstreken ; passepied , ni. (spr.
pass'pj ), een voormalige dans in 3 maat,
veel overeenkomst met de menuet heb
passepoil , m. (spr. pass'poál ,-bend,
een smalle boord of strook aan een kleed;
passep®rt, m. (spr. pass'pór) een verlof
brief, vrijgeleide, paspoort ; zeebrief ;
passetemps, m. (spr. pass'táng) , een
tijdverdrijf, middel om den tijd door te
brengen of te dooden ; passevolant, m.
(spr. pass'wolán f), een ingeschovene, vol
getal ; een niet-makervn'tisch
ingeschreven passagier op den postwagen.
passibel, lat. (v. pati, lijden), lijdelijk,
vatbaar voor lijden en vreugde, gevoelig ;
passibiliteit, f. de lijdzaamheid, fevoclígheid; passie, f. (lat. passo), de hartstogt, hevige gewaarwording, neiging, bel;eerte, liefde, liefhebberij. zucht, drift,
ijver; het lijden, de marteling, foltering,
ligehamelijke smarten , inz. het laatste
lijden van Chr. en de tijd, die aan de gedachtenisviering van dat lijden is toel;e'wijd; ook de geheele passie of lijdens geschiedenis en de dramatische of muzikale voorstelling daarvan (passie -muzijk);
passieweek , (Ie lijdensweek, -week voor
pasepen ; passie -peek , f. lijdenspreek ;

passie-bloem, een talrijk plantengeslacht
met bloemen, op wier bladen men de
werktuigen der kruisiging v. Chr., de doornenkroon, de nagels, de speer enz., meent
te kunnen onderscheiden ; con passi ne of
passionáto, it. Muz., met hartstogt of ge-

voel, hartstogtelijk, nadrukkelijk; zich
fr. (se passionner), in hartstogt, in drift geraken, zich door iets geheel
laten innemen , zich driftig taken; gepassionneerd . hartstof telijk, volijverig,
geheel met iets ingenomen ; passionisten,
pl., Bene geestelijke broederschap in Italië;
passief (lat. passivus, a, urn), lijdend,
duldend, lijdelijk, onwerkzaam, in tegenst.
met a c ti e f; passiva, pl. of passieve
schulden, schulden, die men te betalen
heeft, in tegenst. met actieve schulpassioneren,

den ; passieve Landel, z. actieve han

verbum passivum, een lijdend werk -del;

passivum, n. de lijdende vorm;-word;
passiviteit , f. de lijdelijke toestand , de

onwerkzame verhouding.
Passo, m. it. (sp. paso; v. h. lat. passus) , ecne schrede als lengtemaat ; ook
eene veld- of vlaktemaat in Venetië ;
passe passo , pas voor pas, langzaam, bedachtzaam.
Passulaat , m. nw lat. (v. h. it. pássola
of pástula, razijn, van passo, verwelkt,
verdroogd) , vgl. passarillen) , Med., ra
honig.
-zijnesapof
Passus , m., pl. passus, lat., de schre-

,

(schilderen); pastiee-zo, m. it. (spe. pas-

tIetsjio), of pastiche fr. (spr. pastiesj'),
eig. Gene pastei , gemengde spijzen ; Piet.,
eene navolging in de manier eens beroem -

den schilders, welke voor diens werk wordt
uitgegeven ; Muz., Gene uit stukken v. verscheidene meesters zarneng estelde operamuzijk; in 't alg. eene misleiding, een bedrog, eene goocheling; pastillus , m. lat.,
-

pl. pastillen, balletjes uit meel, vrucht -

sap, suiker, enz,; ook reukhalletjes, reuk
pastilles roborantes, p1. fr. (spr.-karsen;

versterkende ballet,.1 es.
Pastinaken of pastenakel, f. (lat. pa-

pastic j' roborángt') ,

stindca), Bene bekende plant en haar eet-

bare zoetachtige wortel.
Pastoor , in. lat. (pastor, pl. pastores,
v. paseere, weiden), eig. een herder, zie
zielverzorger, zielverpleger,,-lehrd,
predikant, priester der gemeente ; pastor
fides anirnc rum fidelzum, getrouwe herder der geloovige zielen, uit welks af korting P. f. a. f men het hoogd. woord
Pfaff, ons paap heeft willen afleiden
(dat echter uit het lat. papa ontstaan
is); pastor loci, de predikant of pastoor der
plaats (waar men is); pastor primarius,
de eerste geestelijke, opperpriester (in
Duitschland) ; p. secundarius, de tweede
geestelijke, onderpriester; pastoraal lat.,
pastorális, e), herderlijk, landelijk, naar
1lerderswijze; ook den geestelijke en zijn
ambt betreffende ; zielverzorgend ; een
pastoraal - schrijven, een herderlijke brief;
pastoraal - theologie, f. de aanleiding of
handleidinU tot de behoorlijke waarneming van het predikambt en de daaraan
verbondene pligten; pastorale , n, een
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een herdersdicht, herdersspel ; herdersschouwspel, landelijke tooneelvertooning;
pastoralia, pl., predikantszaken, pastorij aangelegenheden ; pastoraat, n. nw lat.,
het ambt en de woning van eenen predikant of pastoor; pastoréla, f. sp. en provencaalsch, een herderslied van schertsen den inhoud en levendige zangwijze; pastorella , H. it. , een klein herdersdicht ;
pastorite, f. de herdersfluit, de herdershoorn; pastorit um, n. een herderszang.
Pasteus, z. paste.
Pastophóren, pl. gr. (v. pastas,' Bene

vrouwenkamer; kapel), priesters, die allerlei gewijde zaken in Bene kast of kleine
kapel rond droegen ; pastophoriunz , n.
(gr. pastophóreion), eene kleine kapel met
een godenbeeld; de woning dier priesters.
pat, z. schaakpat.
Pat of Patrick, m. een lievelingsnaam
der Ieren, dien zij ter eere van hunnen
patroon St. P a t r i c i u s voeren ; van daar
.betitelt men hen in 't algemeen spotten derwijze met dien naam , gelijk de Engelschman John Bull, de Schot S a wney heet.
Patáca, f. of patat ®n, m. sp., eene
zilvermunt, een sp. kruisdaalder, omtrent
= 2 gl. 40 et.; patáca, f. ook eene rekenmunt in Brazilië, = 320 reis of ongeveer 70 et. courant ; te Masuah = 2
gl. 25 et.; patac, m. fr., eene rekenmunt
livre of omtrent 3 et.;
te Avignon, .. 1
patácca, f. it., eene rekenmunt te Napels,
1 gl. 2 ct.
Patache, f. sp. en fr., een wachtschip,
uitlegger. een tweemast - koopvaardijschip,
inz, in Spanje en Portugal.

z

Patacon, z. pataca.
Patagonïers, pl. , een volksstam in Z.

Amerika van ongewone ligellaamsgrootte.
Patáke, f. eene late aardappelsoort met
gele schil.
Patar, Pat-árd., m. fr., een oude stuiver,
Bene rekenmunt in Braband, Vlaanderen
enz.
Pataráfe, f. fir., gekrabbel, onleesbare
pennetrek, slecht handschrift, onduidelijke
handteekening.
Patas, m. de roode aap in Afrika.
Pataten, z. bataten.
Pataviniteit, f. (v. h. lat. Pataviu7n,
Padua), de tongval van de bewoners der
it. stad Padua, ook de schrijfwijze van
den geschiedschrijver Li vi us, die in vergelijking riet die, der Ouden eeni8zins
onromeinsch is.
Pate , f. , zilverstaven , die door den
smokkelhandel ongestempeld uit de sp.
bezittingen in Amerika uitgevoerd worden.
Patelin, m. fr. (spr. pacat'léng; v. Pathelin, den naam des hoolcipersoons in een
kluchtspel op liet einde der 15de eeuw
door Pierre Blanchet gedicht), een vleijend
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bedrieger, sluiker, sluwe gast, vos; patelinéren (ft. pctteliner), vleijend bedriegen,
sluw of listig te werk gaan; patelinage,
f. (spr. —naazj ), bedriegelijke vleijerij.
Patélle, f., pl. pestellen (v. h. lat. pa
télla, schotel), napschelp ; patelliet, in.,
versteende napschelp; paténe, f. mid. lat.
(paténa , lat. patina, schaal) , het kelkschoteltje, ouwelschoteltje bij het avond
kerk.
-malinder.k
Patéut, n. (mid. lat. patens, patenta,
v. h. lat. patens, open, v. patêre, open
zijn), een open brief., opentlijk aangeplakt
of bekend gemaakt bevel der overheid (lat.
littérae paténtes) , de oorkonde of acte
cener aanstelling; een vrijbrief, waarbij
iemand zekere voordeelen of voorregten
worden toegestaan of verzekerd; van daar
patent-kousen, patent-knoopen,
patent- papier, in 't alg. patent-waren, waren, die onder genot van een voorregt vervaardigd worden; inz. een uit yindings-patent, waardoor aan den uit
nuttige zaak het reg,t van-vindera
liet uitsluitend vruchtgebruik dier uitvin ding voor -eene reeks van jaren wordt toegestaan; verder de jaarlijksere beroepsbrief,
d, i. het vergunningsbewijs ter uitoefening
van een beroep , hetwelk in die staten,
alwaar beroepsvrijheid bestaat, tegen eene
bij de wet bepaalde opbrengst (het pat e n t r e g t) w ordt uitgereikt; patentéren,
bevoorregten, een voorregt toekennen, een
patent uitreiken.
Pater, m. lat. pater, pl. patres, de vader; kerkvader, chr. kerkleeraar in de eerste eeuwen ; monnik of ordesgeestelijke ;
pater-bier, het krachtige bier voor dei
oppersten ira de kloosters, in tegenst. net
het c o n v e n t b i e r; van daar ook het
p a t e r s v a a tje; ad patres, tot de vaderen
(gaan of zenden), ti. i. sterven of uit de
wereld ruimen; pater adoptivus, de aan
vader, hij, die iemand als kind-genom
heeft aangenomen; p. familzas, de huisvader, onafhankelijke huisheer, die naar
het rom. refit kinderen en slaven onder
zijn gezag heeft of kan hebben; p. patriae,
vader des vaderlands; pater, peccávi, va
ik heb gezondigd; pat'rna bona, pl.,-der,
vaderlijke goederen; paterna hereditas, f.
de vaderlijke erfenis of nalatenschap; paternél, fr., vaderlijk; paterniteit, f, lat.
(paternitas), de vaderlijkheid, het vader
vaderlijke waardigheid, vader--schap,de
staat; paternoster, m. (v. h. lat. pater
nosier d. i. onze vader), het onzevader of
vaderons, de kathol. rozenkrans, een snoer
van aangeregen balletjes tot aftelling der
dagelijks op te zeggen gebeden; eig. ieder
tiende grooter balletje aan het bidsnoer;
ook eene handboei ; versiering aan het
lijstwerk ; het paternosterwerk , eene
put-machine, met eenen uit lederen kogels
7
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bestaanden ketting om bet water nit de
diepte op te halen.
Patra, f. lat., een vlak drink- of offervat, eene oud -rorneinsehe offerschaal.
Paterle-steen 7 m. een donkergraauwe,
harde porphr , die nogtans in het vuur

gebootste roest ; patinéren, dat roestbekleedsci verwekken.
Patins, pl. fr. (spr. paténg), of patinen, pantoffelschoenen, overschoenen; ook
schaatsen.
Patisserie, f. fr. (v. pate, deeg, pate,
pastij; vgl. paste), bakwerk, gebak, pastijgebak; ook de pastijbakkerij; ptissier, m.
(spr. —sjé), een pastijbakker.
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smelt.

paterna etc. , paternel , paterniteit,
z. ond. pater.

patético, it. (= pathetisch, z. ond. pathos) Muz.., verheven, met vaardigheid.
pateux, tr., z. V. a. pasteus, z. paste.
Pathos, n. gr. (pathos , v. pdsc/iein,
pathe7n, lijden), het lijden, de ziekte; de
lijdende toestand, inz. der ziel; de hartstogt, levendige gemoedsbeweging; inz. liet
aandoenlijke, treffende roerende in uitdrukking, de hartstogelijke verhevenheid,
hooge gevoeligheid van eenen redenaar of
dichter, hartroerende , diepdoordringende
uitdrukking, nadruk ; pathma , in. gr.
(pat/uëma), lijden, ongeluk; inz. zielelijden;
hartstogt; pathematologie, f. de leer van

de hartstogten; pathëtisch, liartstogtelijk,
gevoelig; sterke gemoedsbeweging uïtdruk
kend , levendig roerend, schokkend, nadrukkelijk , indringend ; vol kracht en
'waardigheid, plegtig; pathogenie., f. Med.,
de leer van het ontstaan der ziekten
pathogénisch, ziekte-verwekkend; pathog nomiek, f. de leer van de ziekteteekenen

en de juiste beoordeeling van de ziekten;
pathognömisch of pathognostisch, ziekten bepalend en onderscheidend; patho
graphie, f. beschrijving der ziektevormen;
pathologie, f. de ziekteleer, ziektekunde
of de leer van de ziekten, hare verschillende soorten en indcelingen (nosologie
en p h a n o m e n o 1 o g i e) , hare oorzaken
en aanleidingen (etio l ogie) , en hare
kenteckenen of zich opdoende verschijn
selen en toevallen (smptomatologie);
pathológisch, tot de ziekteleer behoorende; in de Phil. : zinnelijk, door zinnelijke
aandrift; patholocg, in. een ziekteleeraar,
ziektekenner; pathopaie, f. de opwekking
der Iiartstogten.

patthel, lat. (patibzlis, e, v. pati, lijden),
lijdelijk, verdragelijk; lijdend; patient,
( lat. patléns), een lijdende, kranke, zieke;

patiéntie, f. lat. (patientia), en patience,
cc. (spr. paijdngs'), het geduld; patien-

ce , ook het geduldsspei , een kaartspel
tussehen twee personen, dat ook één alleen kan spelen; patientie-kruid (rumex
patientia) , het geduldskruid een bekend

moeskruid; zich patientéren (fe. potieiuter), lijden, dulden, geduld hebben, met
geduld afwachten.
Patïna of patine, f. lat , schaal, schotel; de door verkalking bewerkte bruine
of groene roestoverdekking op koperen
voorwerpen, munten en dgl.; ook de door
chemische kunstmiddelen verwekte of na-

I

Patissoie, £ fr. (spr. —tiessóa'), oene

zware chinesche zijden stof.
Patois, n. fr. (spr. —lod), dc gemeene
( platte) landsspraak, boerenspraak.
Patráque , f. fr. (spr. —trák') , oud,
afgesloten gereedschap , prullen, vodden.
Patres, lat. p1., v. pater, z. a.; eernaam
en titel der oud-rom. senatoren ; patres
conscripti, beschrevene vaders; ad patres
gaan, tot de vaderen gaan, d. i. sterven;
patra, f. het vaderland; in patria, in het
vaderland , in de bakermat ; pro patra,
voor het vaderland.
Patriarch, n. gr. (patriarc h s, v. patrid, geslacht, stam, en archë, aanvang),
de stamvader van een geslacht , aartsva
der, oudvader; inz. de stamvaders en íamiliehoofden der joodsche natie; sedert de
5de eeuw de titel der bisschoppen te Ro
me, Constantinopel, Alexandrii, Antiochië
en Jeruzalem ; later slechts de titel der
opperbisschoppen in de oostersche kerk
oneig. een eerwaardig grijsaard; patriarchaal , aartsvaderlijk , oudvaderlijk , eer-

waardig; patriarchale regering,
huisvaderlijke familieregering ; patriar
chale kerk, cone hoofdkrk; patriarchaal,
n. het aartsvaderschap; de waardigheid en
het gebied van eenen opperhisschop.
Patrice , f. (v. h. hut. pater, vader),
pat r ij s , de oorspronkelijke vorm , de
stempel, waaruit in de lettergieterijen de
matrijs (z. a.) ontstaat.
Patricër ,, m. lat. (patricus, pl. patricii, d. i. van senatoren ofpatres (z. a.)
afstamniend) , een adellijk burger in liet
oude Rome; de titel v. zekere familiën, die,
wegens hunne afkomst in den vroegeren
tijd van den rom. staat, aanzienlijke voorregten genoten, in tegenst. met de pleb ej cr5; in de voorin. duitsehe rijkssteden:
stadsadeilijken , gesiachten , waaruit de
raadsheeren geboren werden ; patrIcisch,
aanzienlijk, adellijk, raadsheerlijk; patricleat, n. (le burger- of stads-adel.
Patrimonium, n. lat. (v. pater, vader),
het vaderljk erF erfgoed, erfdeel, erfver
mogen, aangeërfd vermogen; patrimonTum
Petri, het ( voorgewende) erfdeel v. Petrus,
een gedeelte van den Kerkelijken Staat,
het gebied van Rome, dat Constantijn de
groote in de 4de eeuw aan den paus zou
geschonken hebben ; patrimoniaal, tot het
vaderljke erfgoed behoorende ; (van den
vader) geërfd, aangestamd.

PAUSE.

PATIUNALE.
Patrinale, f., z. karabijn.

Patriomanie, f. gr., de overdreven zucht
voor het vaderland, overdreven vaderlands-

liefde.
Patriöt, m. (mid. lat. patriöta , V. h.
gr. patriötos, landsman, v. pcitrios, a, on

vaderlijk, vaderlandsch), een vaderlandsriend , vaderlandsgezjnde volksvriend

v

(d e in o c r a a t); patrióttisch vaderlatidsgezind, vaderlandsi evend, staatsburgerlij Ii;
patriotismus, n. de vaderlandsliefde, opofferende ijver voor het vaderland , de

burgerzin.
Patripassiãnen, pl. , eene secte, welke
geloofde , dat God de Vader,, zoowel als
de Zoon , de passie of het lijden had
voibragt.
nw lat. (oud-lat. patrissãre,
pater, vader), naar den vader gelijken

patriséren,
V.

of aarden.
Patristiek

of patrologTe , f. gr. (vgl.

pater), de kennis der christen-kerkvade

ren en hunne leerstellingen; patristtcus,
m. een kenner der kerkvaders en hunne
schriften; patristisch, de leer der kerkva
ders betreffende.
Patrocinum; n. lat. (vgl. patroon),

dc

bescherming, geregtelijke bijstand; patro
ciaéren (lat. patrociuãri) , beschermen,
bescliutten , verdedigen , in beschermitig
nemen, behulpzaam zijn; patrocinãtie, L
nw lat., de bescherming, verdediging enz.
Patrologie, f. z. patristiek.
Patronymcoa of patronymïeum , n.
gr. (v. pater, vader, en ónyma ónoma,

643

teljke soldatenwacit ter handhaving van
de openbare rust en veiligheid; patrouil
léren , de ronde doen , overal heengaan
om op iets acht te geven.
Pau, eene lengtemaat in Afrika van 1,6
tot 28 duimen.
paucis contntus sum, lat., ik ben met

weinig tevreden; natüra paucis conténta,
de natuur is met weinig tevreden.
Pauken, pl., keteltrorurnen , twee koperen potten of ketels . over welke, door ,
middel van schroeven, bereide ezeishuiden
gespannen zijn, die met twee stokjes met
bekleede bollen geslagen worden.
paulütim, lat., allengs, langzamerhand;
paulãtim longius itur, allengs of ongemerkt komt men verder.
Pauiiciänen, pl., overblijfsels der manichaërs en gnostieken in Armenië, sedert
de 8ste eeuw,naar een partijlioofd Paulus
zoo genoemd ; paulinen of paulanen, z.
minimen.
Pauliet, m. hoornblende (naar de plaats,
waar zij gevonden wordt: het St. Pau is
eiland aan dc kusL van Labrador).
Paulus ofPaul,m. lat. (v.paulus, a, urn,
= gr. pauros, klein, gering), mansn. : de
geringe , kleine , nederige , eenvoudige
Pauline en Pauliska, vrouwenn.: de geringe, kleine, eenvoudige ; Paulowitsch,
russ., de zoon van Paul.
Paunchea, f. het deel eener gouden
ropij, ongeveer 6 VI.
1,

pauper, lat. , fr. pauvre (spr. poovr'

;

arm, behoeftig, armzalig, eliendig, slecht;
paupertes en pauprirtas, pauperteit, f., fr.
pauvreté, f (spr. poovr'té), de armoede,
behoefte, armzaligheid ; pauperiès, Jur.,
eene schade (in zoo verre zij den beschadigde armer maakt), inz. de door een dier

naam), de vader, geslachts- of sLamnaam,
een van den vader afgeleide naam, b. v.
ileracliden v. Heracles cru.; patro
nmisch, naar des vaders naam genoemd,
wat de geslachts- ofafkomstna men betreft.
Patroon 1), n. lat. (patrönus), een be- bewerkte schade; acto de pauperie, een
schermer, beschutter, verdediger, voorstaneisch, wegens de door een dier veoorzaakte
der, beer, beg(instiger; beschermheUige
schade aan den bezitter van het dier
ainbtsbegever; ook iron. voor mensch, man, paupertãtis jurarnéntum, z.juramentum
b. v. een vrolijke patroon; patrônis eau- p. testinsonhum , z. testirnoniurn p. ; i.
sae, een geregtelijk zaakvoerder, advokaat; votuin, z. votum; pauperIsmus, n. (een
patronus fisci, z. v. a. fiscaal; patröna of nieuW gesmeed woord v. fr ansche vinding),
patronés, de beschermster, schutsheilige; de toestand der armoede, het arinwezen,
patronaat, n. (lat. patronãtus) de waar- de leer der verarmiI1:, hare oorzaken en
digheid of bet ambt van den schutsheer; geneesmiddelen ; pauvrehonteux m. fr.
ook z. v. a. patrouaatregt, z. jus patro
( spr. poovr'/tongtéu) , een beschaamde
nätus.
arme, huisarme, die zicli schaamt te bePatroon 2), f. (Ir. en sp. patron, mid. delen; pauvret, m. (spr. poovré), een arme
lat. patrönus zinnebeeldige toepassing van drommel , arme duivel ; paüvrétte, £ of
het lat. patrönus, z. het vorige woord; it. pauvrésse, f. eene arme vrouw, bedelaarpadróna) . vorm , monster , model, voor- ster.
beeld, teekening; de hoeveelheid kruid tot
Paus, z. papa.
een schot benoodi d en in een papieren,
Pause, f. lat. (pausa, v, li. gr.paucis,
houten of blikken koker vervat; patroon- v. paéein, doen ophouden), het rustpunt,
tasch, de soldatentas of -zak voor de pa. de stilstand, rusttijd, silbouden, zwijgen,
trori en.
inz. in de muzijk: een rustteeken; pausis,
Patrouille, f. fr. (spr. patróeiij', van
f. gr. Med., het ophouden, aflaten ; panp atrouiller, d. i. eigentlijk in het slijk séren (lat. pausãre), ophouden, stilhou.
rondtrcden), de zwerfwacht, ronde, nach- den, rusten, een' tijdlang of eene poos
;

;

g
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zwijgen, toeven; pausánt, m. een draler,
talmer.

Payement, z. ond. payable en op pagament.
Paysage, f. (spr. pee-izdasj' ; v. pays,
land), een landschap ; payasagist, (spr.
--zjzst) in. een landschapschilder. r
Peak, n. engl. (spr. piek), eene soort
van zeeschelpen , die in N. Amerika soms
de plaats van maat vervangen.
peccéren, lat. (peccare), feilen, ver
zich vergissen, zich vergrijpen, zon -zien,
vergrijp , de-digen;pcátum,.h
misslag, zonde ; p. comnaissiónis, wezentlijk bedreven zonde ; p. omissivnis, zonde
van nalatigheid, verzuim ; p. origánis, de
erfzonde; peccadille, $: fr. (spr. —díel '),
eene kleine zonde, een geringe vergefelijke
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pauvre, pauvreté enz., z. ond. pauper.
Pavárne, M. fr., z. V. a. sassafras.
Paváne, f. fr. (sp. pavana, V. h. lat.

pavo, de paauw) , de paauwendans ; een
spaansche dans van hoogst ernstige beweging; ook de statige, afgemeten, trotsche
gang, paauwentred ; zich pavanéren (fr.
se pavaner), eene hooge borst zetten, zich
trots aanstellen.
Pavé, n. fr. (v. paver, bestraten, bevloeren , V. h. lat. pavire , vast slaan,
pavlïnentum, vloer) , steenen bestrating,
plaveisel , inz. voor de huizen, de kleine
steenen.
Pavedette, f. de postduif, brievenduif.
Pavésen, pl. (sp. paves, it. pavese, fr.
pavois), weleer groote schilden, met blik
beslagen , van onderen met een' ijzeren
prikkel, om bij belegeringen tot bescherming der handboogschutters in den grond
gestoken te worden; pavesáde of pavoisade , f. fr. (spr. pawoazáad') , 1lar. , het
schanskleed of schild aan de zijden van
oorlogsschepen.

Pavilion, m. fr. (spr. pawiel Ong; v. h.
lat. papilio, vlinder, kapel; voorts oneig.
tent ; mid. lat. ook pavzlio) , een tenthuis, tentdak; tentbed; bij- of zijgebouw,
vleugel aan een paleis; inz. een zomer -,
buiten- of tuinhuisje met rond dak, koe
wapenmantel, het wapendeksel;-pel;d
de vlag, scheepsvaan.
Pavimént , n. lat. (paviméntum ; vgl.
pavé), bevloersel, veelkleurig of bont vloer
-werk,
vloer.
Pax, f. lat., de vrede ; rom. Myth., de
godin des vredes; ook als toeroeping: parr!
vrede! rust! stilte! halt! p. publzca , de
opentlijke of landsvrede ; in pace of in
bona pace, in vrede, in goede rust; pace
tua, met uw verlof; pacem, n., een vredebeeld of agnus Dëi (z. agnus), dat de
F. k. priester na de mis der gemeente
voorhoudt om het te kussen, met de woorden pax Dommi vobircum ! de vrede des
loeren zij met u ! pax vobíscum! vrede
zij met u ! pax intrántibus, vrede zij
leun . die (hier) ingaan (als opschrift op
huizen van uitspanning); pax exeunt bus,
vrede zij hun , die uitgaan!
payable, fr. (spr. peejáabl'; v. payer,
betalen), betaalbaar; pavement, n. (spr.
peej'máng•), de betaling soldij ; ook liet
paaijement, klein geld , brokkelgeld tot
volmaking cener som (z. pagament) ;
payeur, m. de betaalmeester.
Payánne, f. eene soort van ruwe zijde
uit iNapels ; payas, eene soort van levantsche zijde ; ook grof katoenen garen uit
-

;

Aleppo.
Paye, f. eene perzische munt; een siameesch gewigt.

misstap.

Pechy gra, n. gr. (v. péchys, de elleboog), Med., de elleboogsjicht.
Peck , n. eene eng. inhoudsmaat voor
drooge waren — 2 gallons (z. a.).
Pectiniet, m. nw lat. (v. h. Iat. pecten, de kam), Gene versteende kamschelp,
een kamsteen.
Pectorale, ft. lat. v. pectus, gen. peetiris , de borst), liet borststuk, borst
borstlap der priesters in de r. k.-schild,e
kerk ; ook een borstmiddel , eene borst
borstspraak-artsenij;pcolqu,f.d

der teringzuchtigen.
Pecul , een gewigt in China en in Japan,
omtrent = 61 ned. ponden. i
Peculaat, m. lat. (peculátus), rooverij,
diefstal, inz. kasbesteling, verontrouwing,
onderslaap van 's lands gelden, staatsdieistal.

Peculiumn, m. lat., of peculair verxnogen , het eigene goed, de bijzondere eigen
zelfverworvene bezitting van eenen-dom,e
zoon of slaaf enz. , waaraan de vader of
lieer geen deel heeft.
Pecunia, f. lat., geld, vermogen, have
en goed ; p. deposita , in bewaring gegeven, toevertrouwd, ter beschikking gesteld geld ; p. hereditaria, erfgeld ; p. lu
speelgeld, speldegeld ; p. flume--soria,
ráta, p. páráta, gereed, baar geld ; pecuniair (lat. pecuniarius, a, urn), pecuniëel, geld betreffende, in geld bestaande,
baar, gereed ; pecunieus (lat. pecuniósus,
a, um), geldrijk, vermogend in geld.
Pecus , n. (pl. pecora), lat., vee ; een
dierlijk dom ot' ruw mensch ; ook pecus
camps, een velddier, een aartsdommerik,
koebeest.
Pedaal, n. lat. (pedális, e, den voet betreffende , v. pes, gen. pedis, de voet), het
voetklavier, voetregister aan een orgel enz.;
ped.aalharp , f. eene harp met een voet

-klavier.
Pedagum, n, mid. lat., weggeld, gelei of vervoergeld ; tol.
Pedant , m. (fr. pédant, it. pedante
kennelijk v. h. lat. pes, eedes, voet, nis-

PEDEL.

PELAGOSCOOP.

schien met betrekking tot den jade.v pedanéas, (I. i. een laag regter, die slechts
min beduidende dingen, causas pedan éas
te onderzoeken heeft, v. a. van eenen ital.
taalmeester p e d a n o) , een schoolvos,

niet met naar letters gelijkende teekeningen.

waanwijze, smakeloos geleerde, opgeblazen schijnweter, een mensch, die stijf en
angstvallig aan zekere beperkte vormen
en begrippen hangt en geene vrije beweging van den geest toelaat ; pedanterie of
pedantismus , n. de schoolvosserii , stijf
letterzifterij, kleingeestigheid, sma--heid,
kelooze eenzijdigheid, of de belagehelijke
neiging om alles te verachten, behalve wat
men zelf kent en uitoefent; pedantisch
of pedant, schoolvossig, smakeloos, klein
bekrompen, letterzift,end; pedan--gesti,
tiséren, den schoolvos uithangen ; zich
stijf en kleingeestig gedragen.
Pedel , m. (mid. lat. pedellus , bidellus enz., uit het oudd. putil, eitil, ontstaan), een voetknecht, dienaar, geregtsbode, dienaar of bode bij Bene hooge-

pelilu , sterk , stout , krijgshaftig) , een
turkscli worstelaar, kampvechter.
Peignoir, m. fr. (spr. peis jodr; v. peigner, karnmen) , een haarmantel, poeder
kamdoek; ook een witte,, gemak -mantel,
dames - over rok als morgen- of-kelij

school.

peiles, enz. z. pes ; pedestal , z.. piedestal.
Pedësis f. en pedéthmos, n. gr. (v. pé
dán, springen), Med., het springen, klopp en, slaan, namelijk van het hart en van
den pols,

-

.pedetentirn, lat., voet voor voet, tred
voor tred, allengs, langzamerhand.
Pedilavinm , n. nw lat. (v. pes, voet,
en lavare, wasschen), het voetbad, de
kerkelijke of christelijke voetwassching.
Pedaon, n. gr., de voetzool ; pedialgie
of pedioneuralgie, f. Med., het zenuw achtige voeteuvel , de voetzool - zenuw pijn.
Pedisséquus, m. lat., een dienaar, vol

-gelin.
Peditio, f, lat., de vallende ziekte.
Pedométer, n. gr. , z. v. a. hodome-

ter (z. a.).
Pedro, sp., z. V. a. Pieter ; Pedro-ximénes, m. een voortreffelijke witte spaan
wijn uit de omstreken v. Granada. -sche
Pedum, n. lat., een oud-rom. herdersstaf.

Peer, z. pair.

Pégee , pl. gr. (pegal, bronnen, v. h.
sing. pégê, de bron), Med., de binnenste
ooghoeken , traanbronnen ; Pegasus, ni.
(gr. Pégasos), liet fabelachtige gevleugeld
paard , het muzen- of dicliterenros, uit het
bloed der door Perseus gedoode Medusa
ontsprongen in de nabijheid der bronnen
(pégai) van den Oceaan (van daar de
naam; z. echter ook Hippocrene); P easus bestijgen of berijden , d. i.
gedichten of verzen maken, dichten; pegasiden, p]., de muzen of zanggodinnen.
P ëgma, n. gr., de stellagie; h. tooncel.
Pegmatiek, m.

gr., lettergraniet, gra-
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Pegomantre , f. gr. (v. pégé , bron) ,
waarzeggerij uit bronwater.

Pehli^van , 1. pehluwan , in. perz. f v.

avondkleed.
Peik, ni., pl. peiks, perz. (misschien v.
pat, voet), boden, loopers, lakeijen; roachters; in Turkije de adellijke garde of lijfwacht des sultans.
Peine, f, fr. (v. h. lat. .pcena, straf),
de pijn, moeite, liet bezwaar, de zwarigheid; zorg, onrust, verlegenheid, bekom
nood; en peine (spr. aug-)-mering,ast
zijn, in verlegenheid zijn; n i e t der peine
waard, niet der moeite waard.
peiramologáe of peirasmologie, f. gr.
(v. peirán, beproeven), de leer der proefnemingen, handleiding tot het nemen v.
proeven (experimenten).
pejeréren, lat. (pejerare), valsch zweren, eedbreukig of meineedig zijn, eenen
meineed begaan; pejeratie, f. nw lat. Jur.,
de meineed, op zettelijke of voorbedachtelijke schending van eenen plegtig voor de
overheid afgelegden eed.
pejus, lat., erger, slechter, slimmer; in
pejus reformeren, Jur. (v. een honger ge-

regt), nog harder, nog nadeeliger oordeelen;
pejoréren , verergeren , erger maken,
slechter worden; pejorátie, f. de verergering, verslimmering.
Peka, pekas, eene rekenmunt: te Goa
=1 4 ct._, te Guzurate, Camboja enz. omtrent = 1 cent.

Pekan, m. eene soort van bunsing en
zijn kostbaar vel in N. Amerika.
Pekári of tajassu, n. het muskuszwijn,
dat in Z. Amerika bij troepen leeft en op
zijn hoogst 30 ned. ponden zwaar is.
Pekésche. f. een poolsche overrok, met

tressen en kwasten omzet.
Peku, Gene munt op Batavia, 1000
caches (z. a.).
Peláche, f. fr. (vgl. het sp , pelado, kaal,

geplukt, v. pel = lat. pellis , fr. peau,
vel), door bijtmiddelen verkregene, niet
afgeschoren wol.
Pelagianen, pl., eene chr. secte, aan
een' eng. monnik-hangersvP1ïu,
in de 5de eeuw, die de erfzonde loochende
en beweerde, dat de mensch uit eigene
kracht kan zalig worden; pelagianismus, n. de leer van Pelagius.
Pelagoscoop , n. gr. (v. pelagos , de
zee) , een zeekijker, werktuig, waarmede
men naar de diepte der zee ziet; pelagu

ren, pl., eene soort v. ammonshoornen.
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Pelams,pelangs of pelings, p1. Mere.,

zijde- of atlasachtige chineseJie en oostindische stoffen.
fl gr. (van pelangós, de
ooijevaar); kraansnavel, een talrijk plantengeslacit van meer dan 300 soorten.
Pelâsgers, p1. gr. (Pelasçjoi), de oorspe.
bewoners van Griekenland, in wier plaats
later de H e 11 e n e n traden.
p1e-mêle, fr. (spr.pél'-mél'), bont onder elkander, onordelijk, verwardelijk.

]Pelargonium,

Pelernáge, f. fr. (spr. ndazj' ; v. pilenu, de peigrini, iiit het lat. peregrinus

ontstaa n), de pelgrirnsreize . bedevaart;
pelerine, f. een pelgrirnskleed; een vron
wenmantel of -kraag ; ook de beroemde
groote parel der konngn van Spanje.
Pelidnöma of peliöma, n. gr. (v. pelidnós of peliós, zwarachtg, loodkleurig), Med., eene loodkieurige, ook groene
of gele gekweise pJaas der huid.
Pelikaan, in. (laL. pelecthnes, gr. petekam of pelekãs, oorspr. de boomspecht;
van pelekãn, pikken) , de kropgans , de
grootste zwemvogel met een' buidelvormi gen krop; ook de snaveltang, een werktuig tot het uiRrekken der tanden ; een
verouderd geschut; een glazen deslleervaL.
Peliöma, n. gr., z. pelicinoma; peliöm,
rn. ook dichroït en jolith , blaauwe
doorschijnende schorl ; peliösis, f. gr. Med.,
de bloedviekkenziekte.
PeUse , f. fr. (v. ii. lat. pellis, vel), een
pels, peisrok ; vrouwenoverrok.
Pellgra, n. gr. (v. pella, huid, vel),

Med., eene pijnlijke, vlekachtige huidziekte,
inz. in Italië, de zoogenaamde milanesche

roos.

Pelleterie, f. fr . , pels- of bonLwerk; ook
de handel in pellerijën.
pellicéren, lat. (pel1ici'e), door schoo ne, gladde woorden lokken, aanlokken of

aan zich zoeken te trekken.
Pellicuula, f. lat. (verkiw. van peWs,
Imid , vel) , het vlies ; huidje ; pelliculair, nw lat., naar vliezen gelijkende, vliesachtig ; pellicuI€ren, lat., met een vlies,
eene blaas overtrekken ; pe ll iculeus , nw
lat., vol vliezen.
pellucide, lat. (peilucclus , a, urn, uit
per-lucidus . ontslaan) , doorzigtg, het
licht doorlatende , geleidend ; pelluciditeit, f. de doorzigliglicid.
Pelo nero of cremense z. pel-zijde.
Pelops, mgr., dezoon v. Tantalus
( z. a.), van wien de Peloponnesus,
het schiereiland Morea, zijnen naam heeft

ontleend.

Peloron of pelöron, n. gr. (v. pelörós,
e, on, ontzagwckkend groot) , Med., een
lid of ligchaamsdeel van bovenmatige

grootte.
Pelotage, f. fr. (spr. —tdazj'), fijn kemeishaar.

Pelóte, f. Ir, (mid. lat. pelota, pilota,
lat. pita, bal), een bal, kluwen, inz.
in de Chir.: de breukbandsbal of -knop
waarmede het naar huilen getreden deel
weder ingedrukt en terug gehouden wordt;
ook dc bles aan den kop der paarden; péloton, fl. (spr. p'lotóng), Mil., een kleine
hoop voetsoldaten van 20 tot 40 man, die
te gelijk afvuren; van daar het pelotons
vuur ook een niet overtrokken kaatsbal, kolfbal enz.
Pelotte, f. Ir., een klein postschip.
Pelta, f. gr. (péltë) , een klein rond
schild; van daar peltást, ni., pl. peltásten,
met zulke schulden voorziene liglgewapende soldaten.
Pelusiöten, pl. gr., letterlijk: de drekmannen, spotbenaming der orthodoxen
in de eerste eeuw, omdat zij de opstanding der ligchamen leerden.
Pelviméter, in. lat.-gr. (v. h. lat. pelvis, bekken), 1. pelycométer, n. gr. (v.
pelyx, pelu1c, bekken), Med., een bekkenmeter, een werkt u ig tot meting van het
vrouwelijke bekken.
V. h.

Pel-zijde, f. (v. h. it. pelo lat. pilus,

haar), haarzijde, zijde met groven draad van
de minste zijdelonnetjes (in tegenstelling
met organsin -zijde), ook polo nero
of cremense genoemd.
Pembe , f. perz. (pembelt ; turk., ook
pambuk, pamuk), katoen, boomwol.
Pemphgus, m. ofperaphix, f. gr. (eig.
adem, lucht, luchtbel), Med., de blaarvor
mige uitslag, de netelzueht ; pemphigö
disch, naar blaren gelijkende.
Pemptmos, m. gr. (pemptãos , a, on,
v ij fdaags), Med., eene vijfdaagscle wissel-

koorts.
Penãten, pl. lat. (Penãtes), beschermgoden van den staat en van bijzondere Iamiliiin bij cle oude Romeine n , liusgoden;
oneig. woning, eigen huis, eigen haard.
Pence, z. penny.
penchant, m Ir. (spr. pangsjdng, van

penc/ter, neigen), de bijzondere genegenIseid, neiging, voorliefde voor iets.

Pendacuulum, n. uw lat. (v.h. lat. pencl
re, hangen), een tooversnoer aan den hals;
pendant, m. Ir. (spr. pangcldng), een tegenstuk, tegenbeeld, zijstuk, eene schilderij om
tegen over eene andere te hangen, een tegenhanger ; pendeloque, f., pl. pendeloquen (spr. pangdeiókk'), de onderste afhangende gedeelten aan versiersels, aan
kroonluchters enz. ; pencle'nte liie, lat., z.
us ; pendentief, n. Ir. Arch., de overhangende boog van een gewelf; pendule,
f. Ir. (spr. pangdumul, van het lat. pendulum , hangend) , een slinger , ook eene
hangklok, elk meteen' slinger voorzien uurwerk; penduline , f. z. katoenvogel.
Penelépe, f. gr., de gemalin van UlysS C S (z. a), beroemd wegens de huwelijks-

PENETREREN.

IENTACHORD.

trouw jegens haren 20 jaren lang afwezigen
gade, om harehuise1ijke werkzaamheid,cnz.
penetréren, lat. (penetrãre), doordringen, indringen; doorzien , doorgronden,
uitvorsehen; penetrant, doocdringend, b.v.
eene p e n e tr a n t e koude ; seberpzigtig,
scherpzinnig, b. v. een zoodang verstand;
penetranta, pl., doordringende genees
middelen ; penetrabel, doordringbaar, uit-

handel zeer geachte soort van katoen van
de Pensacola-baai in Florida.
Pensee, f. fr. (spr. pangsé' ; van penses-, denken), gedachte, beschouwing, meening, gevoelen, inval; ook eene bekende
bloem, het gevlamd driekleurig viooltje;
pensief (fr. pensif, spr. panyslef), nadenkend , peinzend , diepzinnig , zwaarmoedig.
Pensioen, n. (Ir. pension, spr. pangsióng ; van het lat. penso, betaling, opbrengst, pacht., enz.. v. penc1re, wegen,
betalen), de dienstbelooning, eere- of genadewedde , jaargeld of jaarwedde; ook
kostgeld, bekostiging ; een kost- of opvoedingshuis, ook pensionaat, n. genoemd;
pensionaire, fr. of pensionãris m. een
kostganger, kostleerlin g , kweekeLng
pensionãris , ook weleer de eerste staatsraad eener provincie in iNederland, loontrekkend raadsheer (Rooft); raadpen
sionãris voorheen de opperste staatsdienaar der Algemeene Staten; later v. 1805
tot 1806 de titel v. h. opperhoofd der Bataafsche republiek; pensioneren (fr. pensionner) , iemand pensioneren, hem een
jaargeld of eene jaarwedde geven.

vorschbaar; penetrabiliteit ., f nw lat., de
doordringbaarheid; penetrIe, n het binnenste eens tenipels of eerie bewaarplaats

van heilige zaken ; dc plaats, waar men
vorstelijke lijken bijzet; penetralïën, pl. lat.
( penetralia), het innerlijke , binnensLe,
de geheime diepten eener zaak; penetrãtie,
f. hetindringen, doordringen; de doorgronding, het inzigt, de sehe9)zij1tigheid, verstandsscherpte, een doordringend verstand,
seher1)ziflflighcid.
Penguin, z. pinguin.
Penia , f. gr. , de armoede , l)ehoefte;

Myth., de godin der armoede.
penibel, fr. (pénible, v. peine, moeite),
moeijelijk, bezwaarlijk, pijnlijk, lastig.
Penft,he, f. fr. (spr. penleij'), cciie

nieuwe soort van gewapende schepen in
Frankrijk.
Penic il lum , n. lat., ecn penseel , inz.
een wondpenseel van pluksel.
Penied -suiker,, m. (fr. pe'nide), gerstesuiker.
Peninsula,f. (lat. paeninsula, v. paene,
bijna , schier , en insuila , eiland) , een
schiereiland.
Penis, rn lat., het mannelijke lid.
Penitent, penitentie cnz. , z. pani
-tenj.

penna, f. lat. de pen, veder, schrijfveder;
penna duplex, f. lat. , e ig. de dubbele

schrijfpen, een werktuig om een geschrift
te verdubbelen (copieermachine);
pennaal, m. mid. lat. (pennale), de pen.

nekokrr ; elders weleer een spoLnaam voor
pas aangekomene studenten, pennelikker;
pennalismus, n. de beschimpende behan
deling of mishandeling der aankmelingen op hooge scholen door hunne oudere
ruwe medestudenten, in Duitschiand ten
jare 1622 door eene rijkswet formeel opge

lieven.
Penny, pl. pence, (spr. pens) , eng.
een penning, stuiver, de kleinste eng.
zilvermunt = -pond sterling of ongeveer
5 cent; penning, als voorin. ned. rekenmunt = stuiver ofcent ; de duitsehe
penning (pfennig) is het of het
iT van een' groschen ; ook een oud zilver
proefgewigt, het van eene mark, verdeeld in 24 greinen ; pennypost , de penningpost in Engeland.
Penombre , zie penumbra; pensa, zie
pensum.
Pensacola-boo m wol, f. eene in den

647

;

Pensum

,

in. , pl. pensa, bat. (eig. het

toegewogene , V. penc1re, wegen), het toebedeelde, opgegevene, toegemeLene , de
taak, opgave, eenwerk aan eenen leerling

opgegeven.
Pent, een gewigt op de kust van Guinea
=4 lood.
Pentachorci, n. gr. (v. pénte, vijf), een
vijfsnarig speeltuig ; pentacontrch, m.
medelid van eene landsregering, die uit
vijf personen bestaat ; pen'Laci-iniet, z. suedusapaim ; pentacrostichon , D. (vgl.
acrostchon), een vijfregelig naamdicht;
pentadact41os , m. de . vijfvinger -visch ;
pentâde of gr. pentas, f. vijfstuks bijeen
genomen, b. v. een vijftal jaren, een tijdsverloop v. vijfjaren, een 1 ustr u m; penta
diek, f. het talstelsel, welks grondtal vijf
is; pentadt-dchmon, n. eene oud gr. munt
van vijf drachmen, z. a.; pentaédrum of
pentaeder, n. Geom., een vijfvlak ; pentaédriscb , vijfvlakkig ; pentagLótte of
pentpla, f. een boek in vijf talen; pentagoon na. een vijfhoek; ook z. v. a. pentagramma pentâlpha, n , een drievoudige,
in elkander gevlocli ten driehoek als geheim
zinnig zinncbeeld en tooverteeken in de
middeleeuwen en in de oudheid; penta
gonaal -dodecaëder , z. ond. dodecadiek
pentagyiaën . pl. Bot., eig. vijfwijvigen,
vijfstijilgen, planten met vijfstijltjes; pentalésurna , IL eene vijfledige sluitrede ;
peataméter , m. een vijfvoetig vers, inz.
in dc elegische versmaat het dactlische
vers , dat met den hexameter afwisselt
pentainétrisch , vijfvoetig , in vijfvoetige
verzen; pentandra , pl. Bot. , eig. vijf-
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mannigen , vijfhelmige planten met 5
meeldraden (de 5de klasse in het stelsel
van Linmeus); pentanguulurn, n. gr.-lat.,
z. V. a. pentagoon en pentagramfl1a z.
boven; pentangulair, vijfhoekig; pentapetâlisch, gr., vijf bloembladeren hebbende;
pentapharmcon , II. een vijfvoudig geneesmiddel; pentaphonium, n. een vijfstemmig muzijkstuk; pentaph11isch, vijfbladerig; penthpla, z. v. a. pentaglôtte,
z. boven ; pentaptérisch , vijfvleugelig;
pentaptöton , n. een zelfstandig naamwoord met vijf naamvalsbuigingen ; pentárch rn een vijfman, een van vijf geza
mentlijk regerende personen; pentarchaat,
a. de vijfheersehappij , bet vijfmanschap,
de regering van bet directoire in Frankrijk;
pentas , f. de vijf, een vijftal, vijf stuks
(vgl. boven pentade); pentaspâst, m. een
katrol met vijf schijven; pentaspérmisch,
vijfzadig; pentastchon, n. een vijfrcgelig
gedicht; pentast1on, n. een gebouw met
vijf zuilenrijen; .pentasy1libum , n. een
vijfletter g repig woord; pentateuchus, m.
(V. teicItos, n. oorspr. gereedschap, uitrusting, later ook: boek), de vijf boeken
van Mozes; pentãthlon, n., z. v. a. quin
quezthsm, z. a.; pentaura, f. een steen, v.
vclken men wil, dat hij andere steenen aantrekt en de kracht der andere edelsteenen
in zich vereenigt; pentecoste, f. (v. pentekostós, ë, om, de of bet vijftigste), de
SOste dag na pãschen , pinksteren; pentecontárch, m. een bevelhebber of aanvoerder van vijftig man; pentheméron
n. een tijd van vijfdagen; penthemimé
ns , f. Poet. , een verslid, bestaande uit
vijf halve of derdebalven geheelen voet;
inz. de cesuur na derdehalven voet of in
den derden voet (van den hexameter).
Pente f. fr. (spr. pangt'; v. pendre =
lat. penckre, hangen), een afdak; de val,
het vallen van het water.
Pentecoste, penthemeron enz., z. ond.
-

pentachord.

Penthesilëa, f. gr. Myth., eene dochter
van Mars en koningin der Amazonen
( z. a.), die den Trojanen hare hulp bewees, totdat zij door Achilles werd gedood;
van daar: penthesi1ën, pl., krijgshaftige,

strijdlustige vrouwen.
Penu1tina, f lat. (v. pene ofpaene,
bijna, schier, en ultYrnus, a, urn, de of het
laatste), de voorlaatste lettergreep van een
woord; penu1tmus, m. de voorlaatste, inz.
in schoolklassen; penûmbra,nw lat. (v. urnbra, schaduw), of fr. penombre, f. (spr.
—onbr'), de halfschaduw, die zich onmerkbaar in licht verliest.
Penurie , f. lat. (penura), drukkend
gebrek.
Peo, port. (eig. de voet), Mere., z. v. a.
fusti (z. a.).
Peote of peotte, f. it. (peota, peotta),

een klein vaartuig, inz. hij de Venetianen,
een overdekt bootje.
Pepánsis , f , of pepásmus , n. gr. (v.
pepaínein, rijpen, pépön, rijp), Med., rijpwording, koking der ziektestof, waardpor
zij voor de ontlasting rijp wordt; pepastcuzn, een middel, dat de koking der ziektestof bevordert; pepástisch, rijpmakcnd;
kokend, verterend.
Peperino, m. it. (v. pepe lat. piper,
peper) pepersteen, eene graauwe vulkani
sche bergsoort, menigvuldig in de vlakte
van Rome voorkomende; peperónis, Pl.,
ingemaakte spaansche peper.
Pepin, z. pippin; pepinière, f. Fr. (spe.
pepienjér'; v. pepin, de vruchtkern), de
boomkweekerij, plantentuin ; oneig. eene
kweekschool., inz. die voor velddoctors te
Berlijn sedert 1796.
Peplos, m. gr., of peplum, n. lat. een
plooimantel , plooirijk staatsiekleed , een
grieksch wijd en lijn vrouwengewaad; ook
een sluijer.
Peppo, it. mansn., z. v. a. Jos e ph.
Pepsis, f. gr. (v. péssein, péptein, koken, verteren), Med., de vertering, verkoking; peptisch, verterend, de vertering bevorderend; peptïca, pl, verteringsmiddelen.
Pepuziãnen, z. niontanisten, ond. mons.
Pequin ofpeking, m. fr. (spr.pekéng),
pl. pequins , chin. gestreepte zijdestof,
(naar de gelijknamige stad in China.
per, lat, door, doorheen, wegens, voor;
in zamenst. ook z. v. a. uit-, ver- enz., it.
Mere., voor, b. v. pe r centenaar, voor het
centenaar enz.
Pera, eene voorstad van Constantinopel,
het verblijf der meeste voorname christenen en de zetel der gezanten.
per absurn, lat. z. abusus ; per accidens, z. accidentie.
per acquit, ft. (spr. akI; vgl. acquit),
Mere., ontvangen, betaald gekregen.
Peráctie, f. lat. (peractio, v. peragre,
volbrengen), de voleinding; perdctis peragendis, na voleinding van datgene, wat behoort te geschieden.
per acirésse, fr. (vgl. adres), door aan wijzing of bezorging.
persuquéren , lat. (per-aequãre) , vereffenen, gelijk verdeelen; pereequãtie, f.
de vereffening, gelijkmaking, inz. v. semidenlasten ; peroequãtor, in. een vereffënaar, scheidsman.
peragréren, lat. (peragrãre), doorwandelen, doorzwerven; peragrãtie, f. de doorwandeling, doorzwerving , Astr., de loop
eener ster door den dierenriem tot zij weder op hetzelfde punt weder keert:
pel alvurn, lat. (vgl. alvus), Med., door
-

den stoelgang.

per ambáges, z. ambages.
Perambulator, ni. nw lat., z. v. a hodometer.

PER ANGUSTA AD AUGUSTA.
per anyusta ad augusta, lat., door lij
verblijden ; per anum (vgl. anus),-dento

Med., door den aars.

per aspéra ad astra , lat. spew., door
doornpaden tot de sterren, door wederwaar
-dighen
geraakt men tot eer en genot.
Peratici, pl., Bene secce in Sicilië, die
aan negen personen der godheid geloofde.
per aversiónem, z. aversie.
per capita , lat. (vgl. caput) , naar de
hoofden of personen ; per cassa , z. ond.
cassa; per casum oblzquum, langs schee ven weg langs slinksche wegen , sluip wegen; per cent, z. v. a. pro cent, z. ond.

cent.
perceel, z. parcelie.
perceptibel, perceptie enz. , z. ond.
percipieren.
per chartam, lat., door of naar papier,
d. i. volgens een schriftelijk testament,
b. v. iets bezitten.
Perche s, f. fr. (spr. persje, r o e d e (z. a. ).
percipieren, lat. (percipere), ontvangen, beuren, innen ; vatten, waarnemen,
gevoelen , begrijpen , doorzien , doorgronden, verstaan; percipiént; m. een ontvanl;er; perceptibel, nw lat. , bemerkbaar,
waarneembaar, zigtbaar , voelbaar enz. ;
perceptibiliteit, f. de waarneembaarheid,
bemerkbaarheid enz. ; percéptie , f. lat.
.perceptie), Jur., de ontvangst, inzameling, heffing of inning der inkomsten of
belastingen , gelden , vruchten ; Phil.
waarneming, voorstelling met bewustzijn;
percepteur, m. fr., de ontvanger der belas
tollen, accijsen.
-tinge,
ercolatie, f. lat. (v. percoláre, doorzij
loutering,.
-gen),dorzij
per condótta, it. (vgl. condotta), Mere.,
door het geleide van dezen of genen voer-

man.
per consensum, lat., z. ond. consensus;
p. consequentiám, ten gevolge, gevolgelijk.
per contante, it. (vgl. compte), Mere.,

tegen baar of gereed geld.
percontéren , lat. (percontzri of percunctári), uitvorschen, navragen, onderzoeken ; percontátie of percunctátie, f. de
uitvorsching, navorschin ;, het onderzoek,
de navraag.
per conto, it. (vgl. conto), Mere., op of
door rekening.
per couvert, -1. par couvert, Ir., z. ond.
couvert.
percurréren, lat. (percurrére), doorloopen, vlugtig doorzien.
percutéren, lat. (percutére), schokken,
stooten; percussie, t (lat. percussio), de
stoot, slag, schok , het aancenstooten of
botsen van twee ligehamen ; percussie geweer, slag- of stootgeweer, waarvan á.e
lading ontstoken wordt door den slag v.
een' hamervormigen haan op een busje
of slaghoedje, dat knalpoeder bevat ; per-
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cussie-machine, f. eene stootmachine,
een werktuig tot het nemen van proeven
over de snelheid van bewogen ligehamen
na den stoot enz.
per dativum, lat., door . den d a t i v 4 s
(z. ond. casus), d. i. door omkooping of geschenken, b. v. tot een ambt geraken.
per deliquium of afgek. p. d., lat. Med.,
door ontlating, in de lucht vervloeid.
perdéndo et perdéncdosi, it. Muz., zich
verliezend, verdwijnend, allengs afnemend.
per Dio, it., bij God!
per directum , lat. (vgl. direct e ond.
dirigeren), op den repten weg, regttoe.
Perditie, f. lat. (v. peril ére, verderven),
de eeuwige verdoemenis, de eeuwige dood.
Perdoen, z. pardoenen.
Perdon, m. eene munt in

0. Indië, op
de kust v. Coromandel, omtrent —, 1 guld.
70 cent.
Perdreau, n. fr. (spr. perdró), een jon ge patrijs; pl. perdreaux, Mil., hagelgra-.
naten, die in menigte, even als een zwerm
patrijzen, uit eenen mortier geworpen worden.
Perdrig®n, m. 'fr.d(spr. —gong; v.
drix, patrijs, weke s de kleur, welke naar
die van den patrijzenhals zweemt) , ver
zeer smakelijke pruimensoorten,-scheidn
wit, blaauw, rood of zwart.
percu , fr. (v. perdre, verliezen), ver

-loren.
Perduellie , f. lat. (perduellio), het
hoogverraad, de staatsverraderij; perduéllis, m. een staatsvijand (rebel), oproermaker, muiter.
perduréren , lat.

(perduráre) , volhar- -

den, uithouden; perdurábel, nw lat., voortdurend , volhardend, altijddurend, duur zaam; perdurabiliteit, f. de volhouding,
volharding.
peréat! lat. (v. perire, omkomen), hij
of het kome om, ga verloren, sterve ! weg
met hem ! naar de galg ! het peréat , als
subst. in de studententaal liet tegenpest.
van het vivat, b.v. iemand een pereat brengen , d. i. hem zijnen onder gang toewenselben, hem naar de galg wenschen.
Peregrinus, m. lat., een vreemdeling,
ook een mansnaam ; Peregrina, vrouwenn.: de vreemdelinge ; peregrinéren ,
(lat. perec►rinare), in, vreemde oorden leven, zwerven , rondreizen , ter bedevaart
gaan; peregrinátie, f. de ornzwerving, het
oponthoud in een vreemd land; peregrinomaan, m. lat.-gr. , een liefhebber van
het omdolen, een overdreven reiszuchtige ;
peregrinomanie, f. de zwerf- of reiszucht.

Peréile, f. Min., eene graauwe kalkachtige aarde uit Auvergne in Frankrijk.
Peréinptie, f. lat. (perempt o, v. peramére, vernietigen), eig. vernietigin j, dooding; Jur., het vervallen, de verjaring, het
82
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ongeldig worden v. eenen eisch; h. eincIbe
scheid ; peremptörisch of doorgaans per mtörisch (lat. peremtorius, a, urn, art
als adverb. peremtore), eenen strijd opheffend , vernietigend, beslissend; onver
wijid, zonder verder uitstel, eens voor altijd; peremtorui citatw, z. citatie; termifl518 pereniptorius, rn, z. termijn.
perendinus diës, in. lat., de derde dag
van heden a1 overmorgen.
perennéren, lat. (percnnãre , v. perennis, e, het jaar door (Itirend, v. annus
jaar), doen duren, uitduren, overwinteren;
perennérencle planten , planten, die liet
geheele jaar voortduren, overblijvende gewassen; perenniteit, f. (lat. perenntas),
de voortduring, overhlijving, overwintering.
Peretëron, ii. gr. (v.perãn, doordringen doorboren) , Med., eene boor, mi.
schedelboor, gl. trepaan.
Perétte, f. fr. (v. h. it. pera, de peer),
de peercitroen, acne soort van kleine bleekgele, zoete, peervormige citroenen.
per expressurn , aiek. p. eapr., lat.,

been eenvoudig doorhoort, zonder er een
rond stuk uit te boren.
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door ccii' afzonderlijken , opzettelijken
bode.
per jas et nefas, z. fas.
perfect , perfectibel , perfectie enz.
Z.

ond. perficiéren.

perfer et obdTha, lat., verdraag en lijd.
per fi ciéren, lat. (perficre), tot stand
brengen, voleinden; perféct (lat. perféctus, a, urn), volkcmen, volmaakt, voltooid,
voleindigd, klaar; perféctum, n. Gram , de
tijdvorm der voleindigde handeling in den
tegenwoordigen tijd, de voleindigde tegenwoordigheid, de volmaakt verleden tijd, b.v.
ik heb gelezen enz. : perfectibel, nw lat.,
voor volmaking vatbaar , volmaakbaar
perfectibiliteit, f. de volmaakbaarheid
perfectibilismus , ni. de leer van eene

voortgaande volmaking des inenschelijken
geIac!its, liet geloof aan den vooruitgang
der menschenwereld ; perféctie , I. lat.
(perfect/a), de voleinding, volkomenheid,
volmaaktheid: perfectioneren, uw lalt . (Ir.
perfectionner) , volkomener maken , volmaken , voltooijen > de laatste hand aan
iets leggen; perfectionéring, f. de volmaking, vervolkomening, verbetering; perfectionst, m. die zich voor volkomen houdt,
ccii puritdn; perfetto niodo, it. Muz,,
in volkomene tijdmaat.
]perfide , fr. (spr. perfied'; v. L. lat.
perficlus, a, urn) , trouweloos . ontrouw,
valsCI1, arglistig, verraderlijk; per fi die, f
trouweloosheid, ontrouw, trouwbreuk, ver.
raad.
perfor e ren, lat. (perforãre), doorboren;
perforãtie, f. nw lat., de doorboring; perforãtief of perforatorum, acne been- of
schedelboor, hersenboor; perforatief-tre
paan, m. cane boor, waarmede men een
-

Perfrigerum , n. nw lat., een hooge

graad van koudegevoel in koortsziekten
Pergamént of perhament, n. (gi'. perganzën, lat. pergamëna, Sc. citarta, d. i.
papier van de stad Pcrgamus in Azië,
alwaar het in de oudheid inzonderheid
werd vervaardigd), schrijfieder, gelooid,
met kalk gebeten en op acne eigenaardige
wijze toebereid ezels-, schapen- of kalfs
Ieder enz.,inzonderheid om opte schrijven.
perge, lat., ga voort! verder! pergéren
( lat. perçjére), voortgaan, voortvaren, mi.
in 't spreken enz.
per genitïvum , lat. (vgl. geniti vus
ond. casus), door den teler, teelnaamval,
d. i. door huwelijk tot eenig geluk , b. v.
tot een ambt, geraken.
Pergola, f. it. priëel , wijngaardloof;
een priëelvormige aanbouw bij een huis
pergoláto , n. Arch., bindwerk , tralic
-werk.
Pergolése , f. de pareldruif, eene hijzondere soort van druiven, zoo genoemd
naar het vlek Pergola, in het hertogdom Urbino.
per gove'rno, z. ond. gouvernéren.
per graclus, lat., langs trappen, traps,

gewijs.
per grato govérno, it. Mere., tot welgcvallig bestuur , of om u naar believen
daarnaar te gedragen.
Pergüla, t. lat., acne galerij, een verheven vertrek van een huis, waar de leeraars der vrije kunsten hij de Itomeinert
de jeugd leerden; een openbaar gebouw
tot voorlezingen bestemd.
per haburn infüsum, lat., door eigene
(eig. ingegoten of ingestorte) aandrift of
vlijt.
perhorrescéren , lat. (per1iorresc're)
eig. voor iets sidderen, ontstellen, ijzel
Jur., verwerpen, voor partijdig verklaren

( eenen regter ofgetuige); perhorrescéntie,
f. nw lat. Jur. , vrees voor de partijdigheid eens regters enz. en geregtelijke
verwerping van denzelve; perhorrescéntie
eed, in. de verzekering onder cede , dat
men eenen regter of getuige niet voor

-

onpartijdig kan houden.
Pen, in. en f., pl. pens, perz. (v. pen,
bevleugeld, v. pen, vleugel), Myth., zachtzinnige, liefelijke, naar feeën of elfen gelijkende wezens, die beschermengelen der
menschen zijn.
pers , gr. voorzetsel : om , rond ; over,

wegens enz. ; in zamenstellingen bcteekent
het mi. omgeving, uitbreiding, ook voleinding van eenen cirkelloop, z. v. a. om-,
rondom, om benen; verder een overschrijden, overtreffen, eene opklimming of versterking, z. v. a. over-, zeer.
Periesrésis, f. gr. (v. peni-airëZn, in de
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rondte wegnemen) , IietL, afsnijdin g van
verzweringen, afneming van cenig lid.
Perialgie, f. gr. (v. digos, n. smart),
Med., eene zeer hevige, algemeene smart.
Periâmma, n. gr. (v. peri-dptein, om-

gevaar loopen, in gevaar zijn; wagen, heproeven; periclitãtie . F. gr., het in gevaar
stellen; het waagstuk, de proefneming.

bnden), z. v. a. amulet (z. a.).
Perianthum, n. gr. (vgl. anthos), het

geeft.

bloemliulsel , de bloemenscheede , het
bloembekleedsel.
Periantologie, t'. gr., zelflof., eigenlol',
grootsprekerij, pogcherij , snoeverij.
Periblépsis, f. gr. (v. bUpein, zien),
het angstig , verwilderd heen
Med.
, en
weder zien der krankzinnigen.
Perib1e, f. gr. (v. peri-bâllein, om-

werpen, omleggen), de omvang, omtrek
Log., de tooi, waarmede men eene gedachte
omkleedt ; een omweg , eene wijdloopige
beschrijving; Med., z. v. a. pericardium;
periblus, m. de omvang, insluiting, eene
met boomen of wijustokken bezette, aige
slotene plaats rondom eenen tempel der
Ouden.
Peribröss, f gr., rig. liet rondknagen;
Med. , eene kliciachtige , kwaadsappige
ontsteking of verzwering der oo1eden of
ooghoeken, ooglidschurft.
-

Pericardlon of pericarduni, n. gr. (v.

km-die, hart), het hartezakje; pericardï
tis, 1. ontsteking van het hartezakje.
Pericarpon ot pericarpum, n. gr. (v.
karpós, vrucht), het zaadhuisje, zaadh ul
5Cl de zaaddoos bij de planten; Med. (v.
karpós, de handwortel), een huidmiddel,
dat om den handwortel gelegd wordt.
Perieharie, t'. gr.,. verrukking, groote,
levendige vreugde.
Pericholie, f gr. V . cltólos, gal), Med.,
overmaat van gal ; perichölus , M. een

galzuchtige.
Perichondrum ,

n. gr. (v. cltóndros,

kraakbeen), het kraakbeenvlies.
Perichorsis, f. gr., liet bestaan van (le
drie personen der godheid in elkander.
Periclásis, f. gr. (v. peri-kidein, omBreken), Med., eene breuk, inz. beenbreuk.
Peridilue , £ gr. (v. peri/dllnës , zich
rondom neigend, afhellend?), eene soort

van veldspath.
PericochIon, n. gr. (v. koclillas, slak,
schroef), de moêrschroef.
Pericópe, £ gr. (v. peri-lcóptemn, rondom
besnijden, afsnijden), eene afdeeling, inz.
eene afdeeling uit de evangeliën en apostelen, die bestemd is om op zon- en feestdagen voorgelezen en verklaard te worden.
Pericranori of pericranium , n. gr.
( vgl. cranion) , bet beenvlies van het
bekkeneel.
pericülum in inora , tat. , gevaar bij
verwijl, vertraging met gevaar verbonden,
dringend gevaar hij talmen of toeven
periculeus (lat. peliCUlOSUS, a, urn), gevaarlijk ; periclitéren (lat. periclit&ri)

Peridesmurn, n, gr. (v. desmós, band),
Anat., het celweefsel, dat de banden on-

Peridot, m. Ir., z. v. a. chrysolith.
Peridrmis, f. of peridrSmos, M. gr.,
eig. de omloop, omweg; een zuilengang,
gang tussehen zuilen en muur.
ge. (v. peri-egëistltai,
-Periegësis
omvoeren) , het rondleiden en aanwijzen
V. merkwaardigheden; (le plaats- en landbeschrij ving periegeet, rn een rondleider,
,f

.

;

aanwijzer en verklaarder v. li. merkwaar
dige; steden- en landenbesclirij ver.
Periergie, f. gr. (v. perlergos, overvlijtig, overdreven , zorgvuldig), overmatige
zorgvuldigheid. kleingeestigbeid en angstvalligheid , inz. de al te gekunstelde, gezo ch te schrijftrant.
Perigeeum , n. gr., dc aarduabijlicid ,
het standpunt eener planeet, in hetwelk zij
de aarde het meest nabij komt , het tegengest. van apogaun1.
Perigord (spr. —g/tór) of perigueux
(s pr . —g/téu) , m. fl., zwartsteen, bruin-

steenerts, naar eerie fransehe provincie
van gelijken naam benoemd; perigourdhie
of peregourdine, f. een fransche dans in
den vorm van de menuet, doch niet

franschen pas.
Pei-iheIum , n. gr. , de zonsnabijheid
der planeten, het tegengest. v. a P h e I i ii m.
perimadárisch, gr. (v. madarós, kaal).
Med., huidbederveud, huidinvretend.
Perimeter , al, gr. (pen-metros) , de
omvang, omtrek ; perimétrisch, omtrekmetend, in den omvang.
periniéren, lat. (per-iniIre) , vernietigen, vernielen, dooden, ombrengen.
per impácco, z. impacco.
Perimysh!in , D. gr. (v. m2s , muis,

spier), Anat., het spiervlies.
Perinceum of perinum, a. gr. (pen.
peimneo ) i). Anat., eig. de schaamte, de roede; de bilnaad , de verbinding
tusschcn het schaamdeel en den aars; periiieeocële, £ cciie bilnaadbreuk.
per indirectwn , lat., z. indirect; per
inspiratiönem, door hooger ingeving beg e e 5 t e r i n g; per intervalla, z. interval.
Perinyctides pl. gr. Med , z. v. a. epi
nyctides (z. a).
Periöcha , l gr. (penioc/të , v. perséc/sein, omvatten), de omvang, omgeving;
het kort begrip, de zaamgedrongen, erkorte, zakelijke inhoud, b. v. van een boek;
ook een op -zich-zelf-staand gedeelte, een

naion of

strik uit een geschrift, dat een geheel uitmaakt.
Periode , f. gr. (peniódos, v. /wdós, f.
dc weg; lat. peniódus, eig. omweg, omgang, omloop), Astr, de cirkelloop, regel-
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matige omloop eener planeet; Chronol.,
Gene reeks van jaren na welker verloop
dezelfde gebeurtenis of hetzelfde tijdteeken terug keert, z. cyclus; Med. , de
maandelijksche zuivering van manbare
vrouwen ; list. , een tijdkring, tijdperk,
tijdvak; Log., een volzin, een uit onder
enkele voorstellen-scheidnzlof
bestaande uitdrukking, een logisch zamen hangende zin van onderscheidene leden;
periodeut, m., pl. periodeuten, rondtrekkers, omzwervers; rondreizende artsen enz.;
in de middeleeuwen ook rondtrekkende
helpers der bisschoppen; geestelijke rond
inspecteurs; periodiciteit, f. de-reiznd
omloop, de terugkeer in bepaalde tijdruimten; de kringloop der natuur; periodiek, periódiscli, omloopend, kringvormig,
cirkelvormig, op zekere tijden regelmatig
weder keerend ; wisselend , afwisselend ,
voorbijgaand; periodieke schriften,
tijdschriften (maandwerken , journalen
enz.) ; periodieke ziekten, geregeld
wederkeerende, afwisselende ziekten; p e riodieke winden, tijdwinden, wissel
gezette tijden waaijende wire---winde,op
den; periodieke maand, de omloopstijd der maand van liet lentepunt af gerekend tot aan hetzelfde punt terug (vgl.
siderische maand); periódisch
s c h rij v e n, in welafgeronde volzinnen en
daardoor welluidend schrijven; periodologie, f. de leer van de wel afgeronde, goed
gebouwde, geregeld zamenhangende vol

peripatetïcus, m., pl. peripatetïci, aan
Aristoteles, die op-hangersdlv
eene wandelplaats, het Lykeion (Lyceum)
bij Athenen , gewoon was onderwijs te
geven (vgl. l y c e a m); oneig. wandelaars,
liefhebbers van wandelen, menschen; die
gaarne wandelen en het lang kunnen uit
-houden;priatës,lend
school _van Aristoteles behoorend, Aristotelisch, al wandelend onderwijzende.
Peripetásma, n. gr., de omhulling, het
in de rondte uitgebreide, een tapijt, voor
-hangsel.
Peripetie , f. gr. (peripéteia, v. peripíptein, omvallen, omslaan), de plotselinge ommekeer der fortuin, de onverwachte
verandering, de oplossing van den knoop
in tooneelspelen, de omslag, uitslag.
Peripkerie, f. gr. (periphereia, v. pert`
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-zine,lrdsbouw;peilógsch,
redebouwkunstig.
Periodynie , f. gr. (v. odyné , smart,
pijn), Med., Bene hevige pijn door het ge-

heele ligchaam.
Periceci , pl. gr. (pert-oikoi, v. ózkos,
woning), omwoners, naburen; Geogr., de
rondomwoners , omwoners, zulke aardbewoners, die denzelfden parallel of dezelfde
breedte hebben, doch twaalf uren in tijd
verschillen, d. i. een' tegengestelden meridiaan hebben.
Periópe, f. gr. (v. óps, gezigt) , het
rondomgezigt; een sterretoren; per optiek,
f. de omstralingsleer, de leer van de bui
lichtstralen aan de oppervlakte-ginder
der ligchamen.
Periorb^ta , f.

gr. - lat. (vgl. orbita) ,

Anat. , het beenvlies , dat de oogholten

bekleedt.
Periostéum, n. gr. (v. osteon, been),
het beenvlies; periostitis, f. de ontsteking
van het beenvlies; periostósis, f. een beengezwel , dat zich rondom het been uit
-stiek.
Peripátos, ni. gr. (v. pert-patéán, rondom gaan) , de wandeling en de daartoe
bestemde plaats; peripatéma, n. of peripatësis, f. de omwandeling, het rondom
gaan, wandelen ; een ernstig onderhoud;

pherein, ronddragen, periphérest/tai, zich

rondbewegen) , de omtrek, cirkelomtrek;
omvang, het gebied, district.
Periphrásis of periphrase, f. gr., z. v. a.
paraphrasis ; periphrástisch, z. v. a. paraphrastisch.
Peripleróma , n. gr. , de aanvulling ,

vergoeding.
Periplóce , f, gr. (periploké, v. periplé
trein, omwikkelen), het omwikkelen; Log.,

de kunstmatige omhulling of inkleeding v.
dingen, die men niet ronduit of platweg
mag zeggen.
Periplus , m. gr. (v. plóos , plus , de
scheepvaart), de omvaart, kustbeschrijving.
Peripneumonie , f. gr. (vgl. preumonie), de lon t,-ontsteking.
peripolygonisch , gr. (vgl. polygoon),
veelkantig, veelhoekig, veelvlakkig.
Peripsyxis , f. gr. (v. psyxis, verkoe-

ling), volledige afkoeling of verkonding,
Med., eene algemeene huivering, het zoogenaamde kippenvel.
Periptéros , m. gr. (ei g. rondom be-

vleugeld, v. pterón, vleugel, vlerk, vgl.

een gebouw, dat v. rondsorume
door zuilengangen is omgeven; peripterium, n. een uitwendige zuilengang.
Peripyéma , n. gr. (v. pyon, etter) ,
Med., de omettering, de verwekking, het
ontstaan van etter rondom eenig deel.
dipteros),

Perirrhéxis, f, gr. (vgl. rhexis), Med..,
de afscheuring, afbreking, b. v. van een
been.
Perirrboea, f. gr. (perírrlhoia, v. perirrhëin, van rondom omvlieten), lied., de
afscheiding van vochten over den geheelen
omvang des ligchaams, waardoor het van
de overtollige vochten wordt bevrijd.
Péris, f. gr. bled., de moederscheede.
Periscii, pl. gr. (perí-skioi, v. skid, de
schaduw), Geogr., omschaduwigen, Bigt bij
den pool wonende menschen, voor wie de
zon vele dagen of maanden lang in 't geheel
niet ondergaat, zoodat hunne schaduw in
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24 uren naar alle zijden om hen henen
loopt.
Periscythismus, m. of periscythsis, £

gr. (perykytliismós), het villen, zooals het
bij de Scyt h en in gebruik was het afstroopen der huid van het bekkeneel
( scalperen, z. a.).
periscópisch , gr. (v. peri-skopë7n.,
rondom zien) , rondomziende , omzigtig;
periscopische glazen, rondomsehouwings glazen. gewelfde kijkglazen (door Wollaston uitgevonden), waarmede men rondom
zich kan zien.

Perispermum, n. gr. (v. sperma, het
zaad), z. v. a. pericarpion.
perissábel, fr. (spr. periec—; v. périr,
omkomen), vergankelijk, broos.
Perissologie, 1'. gr. (v. perissds, ë, on,
overmatig, en léçjein, spreken), de woor
denkraam, overvloed in woorden of in rede,

de vijd1oopigheid.
peristáltisch, gr.

(v. peristélleiii , om-

geven, omvatten) , Med., wormvormig, z.
iiotus peristalticus.
peristátisch, gr. (v. peristasis, de omstandigheid), omstandig, uitvoerig.
Peristigménisch, gr , tusscben punten
staande; peristigrnenische dipla, een entiseli teeken tussehen twee punten staande, bij verschillende leeswijzen of venworpene verzen () of z).
Peristóle . f gr. (vgl. peristáltisch),
Med., de wormsgewijze, kronkelende bewe
ging der darmen.
Peristtma of pèristomuzn, n. gr. (V.
stOma, de mond) , Med. , de mondrand,
monding, mond.
Periströma, n. gr., z. v. a. peripetasma.
Peristr$phe, f. gr. (vgl. strophe), de
-

oinkeering; Log., de omkeering van het bewijs der tegenpartij tot haar eigen nadeel.
Perist1e of peristy1um, n. gr. (peil
stylon, v. stylos, zuil), Arch., een zuilengang, eene open plaats, rondom met zuilen
-

omgeven.
Perisyllogismus,

in. gr. (vgl. syllogis

Log., eene sluitrede, welks eerste-mus),
voorstel het besluit van eene onmiddellijk
vooiafgaannle sluitrede is.
Perisystilè, f. gr. (vgl. systole), Med.,
de stilstand des harten, de tijd, die tusschen twee polsslagen, tusschen de verwij
ding en vennaauwing der slagaderen plaats
heeft, de poispause, inz. bij stervenden op-

merkelijk.

perite, z. ond. peritus.
Peritonceum, n. gr. (peritJnaion, eig.
het daarover gespannene, v. peri-telnein),
Med., het buikvlies, dat al de deden, tot
de chlbereiding behoorende, omvat; peritoneeaál, tot het buikvlies behoorende;
peritonaeItis ofperitonitis f. de buikvlies
ontsteking; peritonaeorrhéds f. de seheu
ring van het buikvli e s.
-

.
Perittöma, fl gr. (v. perittOs = peri
sOs, ë, On, overvloedig), het overgeblevene,
overschot; Med., het overblijfsel van spijs en
drank na de spijsvertering, drekstofen pis;
overblijfsel van ziekten.
pentus, lat., ervaren; penitus antis, een
kunstkenner, in de kunst bedrevene, zaakkundige; penitusjunis, een regtskundige;
penite, adverb., met doonzigt, met bedreven hand.
Perizönsa , n. gr., eig. gordel, schort;

Med. , een breukband aan navelbreuken,
navelbreukband; ook h. middelschot, middenrif.
Perjurum , n. lat, een meineed, valsche eed; pcena perfurél, f. de straf des
meineeds; perjurieus, meineedig ; perju
réren (lat. penjunãne) , valsch zweren,
een' meineed begaan; zijnen eed breken;
perjürus, m. een meineediie.
Perk, z. pare.
Perkaal, m. Mere., rood oostind. katoen,

eene digtgeweven boomwollen stof.
Perkan, z. berkan.
PerkinIsmus, m. eene bijzondere ge-

neeswijze, door Perkins (gest. 1799) in
N. Amerika uitgevonden, bestaande in het
hestnijken der ziekelijke deden met twee
naalden van verschillende metalen.
Perkins-kanon, het door Perkins
onlangs uitgevonden stoomkanon; Per..
kins-machine , de stoommachine van onbepaalde drukking.
Perkowitz, m. een russisch schippond,

= 30 p u d s.

per litténas, lat., z. oud. litténas.
perlusörisch, lat. (perlusonius, a, urn,
V. lucléno, spelen) , schertsend, spelend,
in schijn, begoochelend.
perlustréren, lat. (penlustnäne) , doorloopen , doorwandelen ; doorzien, naauw
keurig doorloopen en bezigtigen; perlus-

trãtie, f. de doonzage.
per majôna, lat., z. ond. major.
per inandatar.'umn, lat., door cenen gevolmartigde.
permanéren, lat. (permanëre), voortdu-

ren, verblijven; permanent, voortdurend,
bestendig, blijvend, onveranderlijk, onafgebroken; het tegengest. v. inteni mist i 5 C h; permanentie, £ nw lat., de voortduring, bestendigheid , voortdurendheid;
de stilstand, het aanblijven, B. v. eener
wetgevende of uitvoerende vergadering;
a permanence, fr. (spr. —ndngs', op den
duur. hij voortduring.
Perzne, m. turk. (permelt), een klein
vaartuig, naar eene g 0 n d e 1 gelijkende.
peruieãbel, lat. (penmeabilis, e, v. permeäne , doorheen gaan) , doordringbaar
(p e n e t r a b e 1); permeabiliteit, f. nw lat.,
de doordringbaarheid; permeate , f. het
wederkeerig doordringen van twee ligeha
uien.
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PER ME LICET.

PEItPETUA.

per me heet; lat., mijnentwege moge het

geschieden.

per mese, it. Mere., per maand, op of bij
de maand; per mille, per duizend, van de

duizend.

Permessiden, pl., nymphen ; ook mu
zen of zanggodinnen, naar den PermesS U S cciie beek in Bo3otië, waar men hare
woonplaats vooronderstelde.
permittéren,

lat. (permittre) vcroor -

loven, vergunnen, toestaan, toelaten, bewilligen; permissie, f. (lat. permissio, fr.
permission, spr. —rnisidng), de vergun
fling, het verlof, de toelating, bewilliging;
avec permission, fr., met verlof, met vergunning; permIssu cuperiörurn, lat., met
verlof of vergunning der oppersten, oversten, regering enz,; permis, m. een verlofbriefje, vrijbriefje, geleihriefjc; permis.
geld, wisselgeld, eene (gefingeerde) rekenmunt, in welke te Antwerpen , Brussel,
Gent enz. wissels worden getrokken; permissie-tonnen, het bepaalde getal scheeps
tonnen, dat in Spanje de raad van indië
vergunde, aan waren met de g a ij o e n en
naar Amerika te verzenden permissive,
nw lat., bij wijze v. verlof, onder toelating.
per modum, lat. (vgl. modus), door middel van; per snoduin actiönis, door middel
-

eener aankla g t; p. m. confessiönis, door
middel eener bekentenis; p. m. clelegati
onis, door heL overdragen van eene opdragt,
eenen last; p. sn. exceptiönis, door cene tegenspraak, uitvlugt.
permutéren, lat. (permutãre) , omzetten, verplaatsen, verwisselen ; permutbel,
nw lat , omzetbaar, verplaatsbaar; permuttie, f. lat. (permutatio) , de verruiling,
verplaatsing, verwisseling; Math , de omzetting of verplaatsing der grootheden.
-

lat. (pernegare), volstrekt
ontkennen, geheel en al loochenen.
pernicieus, lat. (perniciösus, a, urn v.
pernices, het verderf), schadelijk, verderfelijk, vernietigend; boosaardig, ii. v. Med.,
p e r n i C i e U 5 C wisselkoortsen.
Pernieten, pl. gr. (v. perna, ham) versteende schelpdieren , die den vorm van
eene ham hebben.
Perniönen, pl. lat. (pernio, pl. perni
önes), zoogenaarnde winters aan de voeten,
winterhielen, kakhielen.
pernoctéren , lat. (pernoctãre, v. nox,
gen. noctis , de nacht); overnachten , zijn
nachtvci'bljf houden; pernoctânt, rn een
pernegéren,

-

overnachter.
Pero, it. mansn., z. v. a. P i e t e r.
per obitum, lat. (vgl. obitus), door af-

en ofoverlijden.
per oblz[quurn, lat. (vgl. oblique), door

slinksche wegen, door listen en lagen.
per occas'iönern, lat. (vgl. occasie), door

gelegenheid , hij gelegenheid , per
casie.

0e-

Perodynie , f. gr. (v. përa , zak, voor
maag), Med., maagpijn, z. v. a. cardialgie.
Peröma, n. gr. (v. përün, verlammen),
Med. , verlamming, beschadiging aan de
zinswerktuigen of o r g a n e n ; perösis, f.
de verminking.
I
per omnes passus et instantlas , lat.
Jur., door alle geregtshoven (b. v. iets winnen of verliezen).
Peröne, f. gr. (perdnë, eig. spits, tong
eener gesp, spil), Med., het kuitbeen , de

kleine beenpijp
per ora, it. , voor het tegenwoordige,
thans, voorshands.
peroréren, lat. (perordre), eene open
bare redevoering houden ; eene rede ten
einde brengen, besluiten; perorãtie, f. de
slotrede; eene openbare redevoering, inz.
eene school- ofoefenings rede.
per os, lat. Med., door den mond (b. v.
in te brengen.
Perösis, z. oud. peroma.
Pel- otum, lat. (vgl. otium), uit verveling.
Peroxyde, z. ond. oxyde.
per pedes, z. pes.
Perpendiculair , f. lat. (perpendicIlum, n. v. pendre, hangen), de loodliju,

loodregte lijn, die lijn, welke met de lijn of
het vlak , waarop zij valt , regte hoeken
maakt, de verticale lijn; als adject.:
loodregt, te lood, regtstandig, naar geene
zijde overhellend, lijnregt naar het middelpunt der aarde geri g t.
perpetréren, lat. (perpetrare), begaan,

bedrijven, volbrengen, inz. eene slechte
daad ; perpetránt, rn nw lat., de bedrijver, volbrenger, uitvoerder ; perpetratie,
l. de volvoering , het bedrijven , volbren-

gen ; het begaan eerier misdaad.

Perpetüa , f. lat. (v. perpetthts, a, urn,
onafgebroken, bestendig), vrouwenn. : de
besten(lige ; in perpetiurn, voor al tijd, ten

eeuwigen dage; perpetumum mobile, z.
mobile perpetüum;perpetthzm cilentiu7n,
z. silenUum ; perpetuãna , perpetuélle,
ook sempitérne, f. fr. eig. altijddurend,

nooitverslijtend, eene zeer sterke, duurzame wollen stof, eene soort van s e r g i e;
perpetuëel (fr. perpetuel), altijddurend,

onatebroken , onophoudelijk , bestendig,
levenslang , eeuwig; perpetuéren , (lat,
perpetuãre), voortdurend onderhouden of
voortzetten, vereeuwigen, altijd doen voortgaan, op de lange baan schuiven ; immer
voortduren ; perpetuãtie, f. n lat., altijddurende voortzetting of voortgang, bestendige duur ; perpetuiteit , f. lat. (
perpetu
ltfls), onafgebrokene voortd tiring, bestendigheid: a perpétuitS, fr. (spr. —twité),
voor altijd
, voor eeuwig ; perpetuiteiten,
pl., cig. onophoudeljkheden ; liggende
sticlitsgoederen , onvervrecmdhare grondbezitting,

PERPLEX.
perpléx, lat. (perpleus, a, urn, eig.

verwikkeld, ineengevlochten, verward, v.
plectre, vlechten), verward, verlegen
bedremmeld, onthutst, verbluft, bedeesd;
perplexiteit f. de verlegenheid, bedremmeldheid, besluiteloosheid, angstvalligheid.
per posta , z. ond. post; per procuratiöuem, lat., of it. per procsfra, z. oud.
procurêren.
perquiréren , lat. (perquirre), onderzoeken, nazoeken, uitvorschen ; perquisitie , f. nw lat., het geregtelijk onderzoek; perquisitie- protest, een protest in

den 'wind, de wisselverwerping, wanneer
de betrokkene op den vervaltijd des wissels
niet te vinden is op de plaats der betaling.
per recdpito, it., z. ricapita.
per risuni niultum potris cognosc?re

stultum , lat., aan veel lagchen zult gij den

dwaas kunnen herkennen.
Perron, fl1. fr. (spr. perróng ; v. pierre,
steen), een steenen optred, trap, hordes,
stoep voor een huis.
Perroquet, rn fr. (spr. perrokè), eig. de
papegaai (eng. parrot; waarschijnlijk v. h.
lat parochus, sp. parroque , paap, gelijk
het sp. papagayo, it. pczpaçjallo, letter-

lijk papenhaan beduiden), eene soort van
veldstoel , vouwstoel met cenen rugleufling ; perruche, f. (spr. perrziusj'), een
langstaartige papegaai.
Perruque, £ fr. (it. parruca ; sp. peluca,
dat men van pelo = lat. pilus., haar, kan
afleiden), een hoofddeksel van vreemde
haren , haarmuts , haarkap , paruik.
p r ui k; perruquier, m. (spr. —ki-é), een
paruikmaker, haarkapper.
Perry, eng., perenmost; ook een roode
champagne -wijn.
per saldo, it., z. saldo; per salturn,
lat., z. saltus.
perscribéren, lat. (perscrib're) , op-

schrijven, opteekenen, aanteekenen ; overschrijven.
per scrutinum, z. ond. scrutinium.
perscrutéren, lat. (perscrutãre), doorzoeken, uitvorschen, naauwkeurig onderzoeken ; perscrutãtie, f. het naauwkeurig

onderzoek.

perse, lat., op zich-zelf, door zich-zelf;
perseiteit, f. nw lat., het op- of door-

zich-zelven-zijn.
persecutânt, persecutie, z. ond. perse queren ; per secles, z. sedes ; Persephone,
z. Proserpina.
Persenning, f., z. presenning.
persequéren, lat. (persqui) en perse
fr. (persécuter), vervolgen, voort--cutéren,

zetten, uitvoeren, tot stand brengen ; geregtelijk vervolgen , lastig vallen. in de
engte drijven, benaauwen ; persecutie, f.
lat., de vervolging, najaging, nazetting;
persecutánt, fr., vervolgend, opdringend,
lastigvallend.

PERSONA.
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Perseus , m. gr. (sp. eu bijna als ui)
Myth., een grieksche held, zoon van Jupi
ter en Danati , die de g 0 r go n e Medusa
bedwong en Andromeda bevrijdde.
persevereren, lat. (perseverare),

volhar-'

den, standvastig blijven, volhouden, voet
bij stek houden ; perseverántie , f. (lat.
perseveranta), de volharding, standvas-

tigheid, volhouding.
Persco, in. it. (v. ptrsica, perzik), perzik-brandewijn , brandewijn op perzikpitten getrokken.
Persië, persienne, enz., z. Perzië,
persifl eren, fr. (persj1er , eig. uitflui-

ten, v. si/fier, fluiten), op eene fijne wijs
bespotten, iemand tot voorwerp en slagto ffer (dupe) van de spotternij maken
door de dingen , die men hem doet zeggen, iemand bonen, bespotten, belagchelijk
maken; uitjouwen. voor den gek houden;
foppen; persiflage. f (spr. —fidazj'),

bespotting, spotternij, honende plagerij,
fijne bespotting, bespottende lof, fopperij.
Persimon, m. een pronkgewas uit Amerika met groote bladeren en purperroode
bloemen.
Persioqz. cudheard ; persisch, z. ond.
Perzkh
persisteren , lat. (persist?re) , op iets

blijven staan, aanbonden, aandringen,
volharden,; persistentie , f. nw lat. , het
aandringen op iets het volharden , ook
hardnekkigbeid, eigenzinnigheid.
persolvéren, lat. (persolvlfre), betalen,
geheel afdoen, ten volle vereffenen.
persöna, 1. lat. (eig. eenmasker), een
persoon , d. i. een zedelijk vrij, op zichzelf-staand wezen , inz. met betrekking
tot zijne standplaats in het leven of de
rol, die hij in het leven speelt, een mensch,
menschelijk wezen, zonder onderscheid v.
ouderdom, kunne of stand ; Jur., een persoon of mensch, in zoo verre hij bevoegd is
in de burgerlijke maatschappijzekere regten te hebben (ieder, die geen slaaf is);
ook liet uiterlijk voorkomen v. een' mensch,
b. v. groot of klein van persoon zijn; ieder
afzonderlijk speler in een tooneelspel;
persona infarnis , een eerloos persoon;
p. miserab ilis , een medelijdenswaardig,
ellendig persoon, h. v. een wees; p. cuspecta, een verdacht persoon ; p. turpis,
een berucht persoon; p. publica, iemand,
die een openbaar ambt bekleedt (in betrekking tot dat ambt), een staatsbeambte;
ook een veil vrouwspersoon, eene hoer; in
persona, in persoon, persoonlijk, zelf; persona1ën, pl., persoonlijkheden, persoonlijke heleediringen; inz. de nadere omstandigheden of levensbijzonderheden v. een'
persoon, h. v. van een' overledene; pronomina personalia, z. oud. pronomen; personaliséren, fr. (personaliser), persoonlijk.
heden zeggen, op den man aan spreken,

PER SOPTEN

PEIIUSCHIM.

heleedigingen zeggen; personaliteit, f. uw
lat., de persoonlijkheid eigenschap van
een' persoon; ook het op zich-zelf bestaan
vaneen verstandigdenkend wezen; perso
naliteiten, pl., persoonlijke beleedigingen,
toespelingen, scherpe beleedigende zetten,
die iernands persoon raken; personaat, n.
cciie kerkelijke waardigheid of prove in
cene dom- ofstichtkerk; bloot persoonlijkevoorrang zonder kerkelijk gezag (het tegengest. der ware digniteit met kerkelijk gezag); personeel, fr. personnel), als
adverb. lat. perconaliter, ft. personnellemeat (spr. personell'mdng), persoonlijk,
in eigen persoon, zelf; personeel -arrest, Z.
arrest; personeel crediet, a. Mere., persoonlijk vertrouwen; personele crediteur,
wie voor Zijne schuldvordering geen onderpand heeft; personele belasting, belasting,
die men voor zijn' persoon moet betalen,
hoofdgeld; personeel, het aantal personen,
waaruit een collegie, een bureau enz. bestaat; personi ficiéren, verpersoonlijken of
persoonlijk maken, in eenen persoon veranderen , algemeene begrippen , eigenschappen enz., levenlooze, onbezielde dingen, of ook dieren als menschen voorstellen, als personen sprekend invoeren; personificãtie, £ de voorstelling cener zaak
als persoon, persoon van verdichting, per-

sterk binden; doorhalen, scherp berispen,
hekelen.
persuadéren, lat. (persuadre), overreden, overtuigen, doen gelooven, wijs maken; zich persuadéren , zich inbeelden,
gelooven; persuäsie, f. (lat.persuasio), de
overreding, overtuiging; persuashsf, overredend, overtuigend; persuaslo clolösa,
listige of arglistige overreding; persuaso
ria of persuasorën, p1. nw lat., overredingsgronden, overredingsmiddelen.
per sub- et obreptiönern, z. ond. subre-

6;

soonsverbeelding, z. v. a. prosopopmie;

pieren.

Perte, f. fr., verlies, schade; perte, per
dita, f. it. Mere., verlies, inz. aan wisselbe

-

talingen.

perterrren, lat. (perterrëre), verschrikken, vrees aanjagen.
per testamentum , z. testament , ond.
testeren.
Pertca, f. lat., eene stang, meetroede;
it.; eene veld- of vlaktemaat te Milaan en
Florence.
Pertinuix, rn lat., een halsstarrige, hardnekkige; pertivacteit, f. nw. lat. hardnekkigheid , halsstarrigheid , verstokt-

heid.
pertinent, lat. (pertfnens, v. pertinëre,
toebehooren) , gepast, tot de zaak behoorend, doelmatig. juist, regt, billijk, behoorlijk, naar den eisch; pertinentie , f.

personnage, f. ft'. (spr. persondazj'), een

geschiktheid, schikkelijkheid pertinen-

persoon, measch, de rol, die iemand op het
tooneel te spelen heeft; ook een zonderling

het toebehoo
de bijstukken, bijbelioorende gronden,-ren,
akkers of velden; cum pertinenths, met
toebehooren.
per traditiönem, z. ond. traderen; per

menseli.
per sortem, z. ond. sors.
Perspectief, n. nw lat. (v. perspicre,

perspieiereri), een verrekijker, kijker;
de verte -teekening, de vergezigt-schulder
of teekenkunst ; de doorzigtkunde , de
kunst om de voorwerpen zoodanig af te
beelden, gelijk zij zich van een gegeven
standpunt in vorm en kleur aan het oog
voordoen, de leer v. de grondbeginselen dezer kunst; ook b. uitzigt in de toekomst, Ii.
voorkomen der verafzijnde dingen ; perspectivisch, in de verte getcekend ofgeschilderd , cloorzigtkundig , van verre ge5.

zien.

perspiciérefl, lat. (perspic?re), doorzien,
doorschouwen., naa uwkeurig bezien, bezigtigen, erkennen; perspicaciteit, f. lat. perspicac'tas), de scherpzinnigheid, de scherpe, heldere blik; perspIcIie, lat., duidelijk,
helder, zonneklaar; perspicuiteit , I'. (lat.
perspicuitas ), (Ie duidelijkheid, klaarheid,
verstaanbaarheid.
perspirére!', lat. (perspirãre), uitdampen, zweeten , uitwasemen ; perspirãbel,
nw lat., uitdaunpbaar, uitdampend zweetend; perspirãtie , f. de uitdamping, het
zweet, de onmerkbare uitwaseming.
per .ctirpes, z. ond. stirps.
perstringéren, lat. (perstringre), eig.

tïën, pl. (lat. pertinentia),

transacliönem et cessiönem, z. transactie.
perturbéren, lat. (perturbàre), storen,
verontrusten, verwarren , in verwarring
brengen; perturbãtie, f. de storing, onrust, verlegenheid, ontsteltenis, wanorde,
verwarring; perturbaën,
tï
pl. Astr., sto
ringen, afwijkingen der planeten van hare
elliptische banen om de zon, door de inwerking van andere planeten veroorzaakt;
perturbatlo critica , Med. , de spanning,
opwekking , welke de beslissing (crisis)
eener ziekte vooraf gaat.
per turnum, z. turnus.
Peru, fl een goud- en zilverrjkiand in Z.
Anwrika; de schatten v. Peru,de gouden zilvermijnen van dat land; oneig. groote
rijkdom, verbazende schatten; peruviaars
sche balsem, eene welriekende. vloeibare
bars, die vooral in Peru uit de takken van
den balsemboom gewonnen wordt; peruviaansche bast, z. kinabast ; peruvienne,
fr. (spr.peruwftnn'), ofprussienne. f. gebloemd gros de tours.

Perun, m. de vuur- en dondergod der
oude Russen.
Peruschim, hebr., de naam van vijf rabbinistische commentariën.

PERYASIE.

PETASUS.

Pervsie, f. nw lat. (v. h. lat. pervadre,
doorgaan), de doordria3ing.
perverteren , lat. (perverte) , vercl raaijen, vervalscben, bederven, verleiden, ten kwade veranderen; pervers, lat.,
perve'rsus, a, urn), verward, wonderlijk ,
verkeerd , vestokt, verdoven, slinksch
pervérsie, f. de vercrgen g , bet bederf;
de veiplaasng uit een' goeden toestand in
een' 1Dt1der goeden; perversiteit. f. lat.
perversas), de verkeerdheid, verdorven
liekl, slechLhcid, b. v. van het hart.
pervestigéren, lat. (pervestigãre), uitvorschen, opsporen, doorzo eken, onder
zoeken.
per vlam etc., z. ond. via.
Pervigiliën , pl. lat. (pervigilia , eig.
nachtvak en), nachtelij ke ple8Uahcdeu of
feesten, die door de Ouden ter eere van
Ceres, 'Venus en Apollo enz. gevierd wer
den.
pervolvéren, lat. (pervolvre), doorbladeren, doorzoeken.
per vostro, z. vostro; per vota nzajora,
z. ond. volum.
pervu1gren, lat. (pervulgãre), gemeen
maken, bekend of ruchtbaar maken, uit.breiden , ouder de menschen brengen;
pervulgatie , f. uw lat., de verbreiding,
ruch Lbaarmaking.
Perzi, n. (gr. Persis, lat. Persis, Per.ca), een land in Azië);! perzisch, tot Perzië
behooreude; daar inheemsch, vandaar komend; perzische aarde, liet engelsche
Bruinrood. ; perzisch blaauw , donkerblaauw ; perzisch rood , koraalrood; de
perzische orde, eene bouworde, in welke
s!avenbeeldeu de plaa[s der zuilen veevangen; persienne, f. Ir. (spr. —cjénn'), fijn
gedrukt perzisch chits; ook cciie soort van
zon neschermen.
pes, ni pl.pedes, lat., de voet, inz. versvoet; pes equnus , Med. , de paardevoet,
horrelvoet; ver pedes, te voet, per pede:
apostolörurn, te voet, gelijk de apostelen.
Pesáde, f fr. (v. peser, wegen, door een
gewin
gt neder drukken en opheffen), in de
rijkunst: de beweging van het paard, waarbij het de voorpooten opheft zonder dc achterste te bewegen, liet steigeren; pesans,
Pl. fr. (spr. pesdng), eene soort van glaspaarlen of kralen ten uitvoer naar de aftikaansche kusten; pesánt, zwaar, wigtig,
lastig, bezwaarlijk ; pesánte, it. Muz.,
zwaarmoedig, zeer langzaam en met waardigh&d.
Peschïto, f. syrscli (eig. de eenvoudige,
geirouwe) benaming van de oudste syrische overzeLting van het oude en nieuwe
testament.
Peschkeschdji-baschi , ni. turk., de
bewaarder van de geschenken , die de
sultan ontvangt; pescbkir-aga, m. de
opziener van de lijfwacht des sultans.

Peséta, f. cene sp. zilvermunt, _ piaster of omtrent 60 cent.
Peso, m. it. (v. h. lat. penclére, wegen,
pensum, het gewogene) , Mere., de last,
zwaarte, wigtgheid, het gewigt; al peso, z.
almarco; peso, ook eene sp. rekenmunt,
omtrent = 2 .50 Ct.; peso duro, een spaansche paier, harde dalder, stuk V. achten.
pessarium, n. pessulus en pessus, m.
lat. (ge. pessó:) , Med., een moederkrans,
eerie wiek, een langwerpg rond dotje uit
wol, zijde enz., met bas of was gemaakt en
met geneesmddelencrnengd , om in de
moederscbeede of den aars te ]brengen.
pe&iime, lat., zeer erg of slecht; pessimismus , n. nw lat., de leer of het gevoe
len, dat de wereld door en door slecht is;
pessimist, m. een verdediger dezer meening; het teengest. van op t i m i sinus
enz. (z. a.) ; res pess/.rni exénipli , eerie
zaak, die een slecht voocbeeld geeft.
pessulur, pessus, z. pessarium.
Pestiléntie, 1'. lat. (pestilentia), de pest,
pesLzcke, bcsineLLeljke ziekte; pestilen-
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tiëel, pestilentirial, pestaak-dig, naar pest

gelijkende; aan de pest blooesteld; verpest, aanstekend, giftig, verderfelijk, gevaarlijk, schadelijk; pesti1entiarus,
een oppasser van pestzieken; pestprediker,
de geestelijke, die de pestzieken bezoekt;
pestilentie-wortel, m. het groote hoefblad
of de brandwortel.
Pet1e, 1' gr. (petilon,n.), een blad, inz.
ceis bloemblad ; petalismus, n. eene verbanning voor vijf jaren uit Syracuse,
waarbij de stemming voor den Ie verbannen persoon op olijfbladeren (pétala) geschreven werd; vgl. ostracismus ; petaliet, rn eene soort van veldspath ; petâlisch, petalödisch , naar bladeren, mv.
bloembladeren gelijkende; peta1ocren,
pl., kericlieren met bladervorinige voelsprieten; petalosömen, pl., bladvisschen,
bandvïssehen ; petabIrg, m. gr., een blikmunter, blikslager, goudslager.
Petaráde f. ft. (v. peter, een hoorbaar
geluid met het achterdeel geven, oneig.
kraken, knetteren), eig. liet achtergeblaas
van paard of ezel, met achteruitslaan gepaard; bespotting, door nabootsing met
den mond v. h. bedoelde geluid ; petárde,
f. eene springbus, een poortbreker, een kegel vormig stuk geschut om er poorten, mu
ren enz. mede te doen springen ; voetzoeker, zwermer, klapbus, stink- of strontpot; chinesche petard en, eene soort
van vuurwerk, dat in de kamers kan afgestoken worden; petardéren (fr. petarder), springgeschut aanwenden; petar
dier (spr. —djé), m. een vuurwerker.
Petàsus, m. gr. (petásos), een hoed met
breeden rand ; inz. de gevleugelde hoed
v. Mercurius; oneig. het breede dekblad
van vele planten.
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Petaurist, m. gr., (van petauri(lzein,
op eene koord dansen, petauron, de stellagie der goochelaars enz.), een koorcidan
ser, luchtsprin8er, gooc li elaar.
Petechën , pl. (it. petecc/sa, fr. petecliie mid. lat. petecciä, v. ii. lat. pet7go,
ruidigheid?), Med., kleine roode vlekken
op de menschenhuid , gewoonlijk h. voorteeken eerier soort van zenuwkoorts.
Pettnt, M. lat. (pétens, van petre, streven, zoeken), een aanzoeker, vrijer.
Petenuche, f. fr. (spr. —nu'uij'), eene
soort van fransche zijde, geringer dan fibszijde; men noemt ze ook galette.
Peter , z. Pieter.
petre heet, lat., bidden is geoorloofd;
men mag 'vrij verzoeken, aanzoek doen,
naar een' post dingen.
Petermanneken , eene frieselie zilvermunt, ongeveer = 21 cent (naar het beeld
van den apostel Petrus, dat die munt vertoont, dus geheeten).

datgene, wat zelf eerst bewezen moet worden (eene soort van drogrede, eene fout
in liet gevolgtrekken) ; petitie -regt , het
regt tot het indienen van smeekschriften;
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Peterstlie, f. (v. ii. lat. petrosehnuin,
gr. petrosélinon, van petra, steen, en sè'linon, eppe), de steen- of rotseppe , het
eppekruid, een bekend tuingewas.
Peterginjsten, Pl. , eene door PeterS in gestichtte chiliastische secte in
Duitschiand in de 1 8de eeuw.
petilléren, 1. (pétiller, spr. petieij—),
knetteren, knappen, kraken; van Mijn:
schuimen , paarlen; vonkelen; petulant,
(spr. petieljdnfJ ), schuimend, paarlend, op.

bruisend; vurig, levendig, vonkelend.
Petinét, rn een fijn, naar kant gelijkend
weefsel van zijde, katoen of linnengaren
tot opschik.
Petinotheologie of petenotheologie, f.
gr. (v. petënós, ë, on, gevleugeld), vrome,
geestelijke beschouwing der vogelen.
Petilus, In, lat., de bladsteel, vruchtsteel.
petit, f. (spr. p'tIe), klein, gering, nietg, onbeduidend ; petit, hij de boekdrukkers : eene soort van letter tusschen
g a r in 0 n d en b r e v i er, vgl. drukletters;
petit a petit (spr. p'tie ta p'tié) larigzamerhand, allengs, ongemerkt; petit-hourgogne, in. (spr. —boerghónj'), geringe
hourgogne -ijn
w , een fransehe roode wijn,
die ook als tavel, lirac enz. bekend
is ; petit-loup (spr. —lae) , m. een half
nasker dat slechts oogen en neus l)edekt -, petit-maitre , ni. (spe. p'tiernêtr'),
een pronkertje, modegek, 'windbuil, een
Jong , opgepronkt , winderig , ingebeeld
heertje, een gekje, vgl. elegant; petitésse, f. de kleinheid, geringheid, nietig
lieid.
Petitie, 1'. lat.

(petitIo, v. pet ère, stre-

ven, zoeken, verlangen), het verzoek, de
bede , het verzoekschrift , smeeksc h rift
request; petitlo principzi , de schijngrond, het aanvoeren als bewijsgrond van

petitionair.

m. nw lat. (fr. petitionncire),

een smeekende, die een verzoek bij hooger
gezag indient: petitionéren , een verzoekschrift indienen, aanzoeken, aanhouden;
pettusn,n. lat., het verzoek, aanzoek, de
bede , het verlangen ; sub pet7to remissiöals , onder verzoek of met de bede om
terugzending.
Petit-loup , petitnialtre, z. ond. petit.
Petrârcha, een beroemd ital. dichter
uit de 1 4de eeuw, beroemd om zijne zuivere platonische liefde voor Laura enz.
onei3. een echt erotisch dichter, een
rein minnezanger.
Petrefáct, n., pl. petrefacten (lat. petrefacta), gr.-lat. (v. petra, steen), versteeningen, versteende ligchamen.
Petrel , m. fr. en eng., de stormvogel,
onweêrsvoael, een zwem vogel van de grootte
eens leeuwriks.
Petrelmum , n., z. v. a. petroleum.
petrificéren, nw lat. (v. petra, steen),
versteenen, tot sten worden, in steen veranderen; gepetrificeerd, versteend, in
steen veranderd; vgl. calcineren en
metalliséren ; petrifictie, f. de versteening, verandering in steen ; petrilItb 1
m. gr., veidspatli.
Petriners , p1., de wereldlijke geestelijken bij de R. K., die tot geene monnikenor e behooren.
Petrobrusiãnen , pl., eene secte der
1 2de eeuw in Languedoc, die alleen volwassenen doopte (gesticht door Pierre
de Bruijs).
Petrographe, f. gr. (v. pétra, steen),
steenbeschrijving, petrográphisch, steenbeschrijvend; petrogrâphische kaarten,
landkaarten , waarop de bergsoorten en
hare grenzen aangewezen zijn; petro
lün,, n. nw lat., steenolie, bergolie, aardolie; vgl. naphtha.
Petro-Jobannieten, pl., eene secte der
E2de eeuw, die den doop niet als een genademiddel beschouwde (gesticht door
P i e r r e - J e a n).
Petronella, Petrowitsch, z. o. Pieter.
Petto, rn it. (v. h. lat pectus), de borst,
boezem, bet hart, binnenste; iets in petto
hebben of houden, in liet hart hebben,
bij zich behouden, geheim houden , verd

zwijgen.

petulant, lat. (petulans) , moedwillig,
uitgelaten , dartel ; ligtvaardig , onbe

schaamd , brooddronken ; petulántie , 1.
de moedwil , Iigtzinuigheid , ligtvaardighcid, uitgelatenheid.
Petusn , n. rooktabak, tabak om te
kaauwen of te pruimen (eig. de naam v. d.
rooktabak op het eiland Tabago

PETUNTSE.
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Petuntse , n. in China: vitte veldspath, die men ter vervaardiging van liet

porselein gebruikt.
pen it ])CU fr., allengs, langzamerhand,
oncremerkt.
peupléren fr. peupler V. peuple =
lat. J)opülus volk), bevolken.
Pevaróni, pl. it., in aziju ingemaakte
;

peperkorrels.
Pëxis, f. gr., lied., het stollen, de stolhug.
I'eys , m. eene boden rekenrnunt te
Bombay, iets meer dan 11 cent.
Peza, f. Port. (peça = fr.piéce, stuk),
eene rekenmunt te Cambaja, Delhi cii
Suratte = 5, ropij of ongeveer 2 centen.
Pezza , f. it., cig. een stuk ; eene veldof vlaktemaat te Rome; pezzo, rn it., een
stuk, geidstuk ; p1. pezzi, munten, geld4

soorten.
Pfenng, z. penny.
Phacéllus , m. gr. (phcikelos en p/id-

kellos), een bundel, pakje.
Phaciet 1 m. gr. (v. p/taker, linie, lens),
hinzen- , penning- of vruclitsteen , eene
versteende kaniersiak; p/tactis, f. Mccl.,
hensontstcking, ontsteking der kristallens.
Phacos, m. gr. (p/iakós, eig. linze, unzeplant), Med., eene lensvormige huidvlek,
mi. in 't aangezigt, zomersproet; phacödisch (gr. phaköcles) , linsvorinig, met
lever- of zornersproeten; phácops, rn een
zomersproetige; phacópsis, de gevlektheid
met zornersproeten ; phacoptisáne, f. een
afkooksel van linzen, linzendrank ; pha
cötos, m. een lensvormig heelineesters -mes;
phacösis, f. eene linzenvlek donkere vlek
in liet Oog.
Phaiãcen , ph., dc fabelachtige oud-gr.
bewoners van het eiland Scheria (Corcyra),
i)ij welke, naar het verhaal van Homerus,
Ulysses te land kwam, en die zich door
zeevaartkunde , rijkdom en gastvrijheid
onderseheidden; van daar oneig. rijke, in
weelde levende mensehen.
PJiiedra , f. gr. Myth. , gemalin van
Theseus , zuster van Ariadne , vermaard
door hare liefde voor haren behuwdzoon
Hippolytus en hare wraak op dien jongeling, toen zij zich door hem zag ale-

wezen.
Phenaustiscoop, n. gr., een optische

spiegel met eene draaibare figurensehijf
daarvoor.
Phsenocalligraphie, f. gr., de kunst om

in korten tijd schoon te leeren schrijven.
Pheenomeen, n (gr. phainosnnon,

V.

phamnest/sai , zigtbaar worden , verschij
luch'tversclijnsel,-zien),vrschjl.
lucht- of henielteeken ; voorval gebeurteiiis; ook eene zeldzaarniieid een vreemd
en merkwaardig verschijnsel, een wonder;
phinnomenogenie , f. liet ontstaan , de
voorthienging van verschijnselen; phinno-

znnogono1ogie, f. de leer
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v. L. ontstaan

der verschijnselen, inz. bij ziekten; phm
nornnographie , f. de beschrijving van
verschijnselen ; phninomnologïe , f. de
verschijnselenleer, de leer der natuurveschijnselen, of van de verschijnselen, vierkingen, krachten enz. des geestes in hunne

ontwikkeling en hunnen zamenhang; phee
nomnoscopie, f. de waarneming der verschijnselen.
Phathon , in. gr., eig. de lichtende;
Myth. , de zoon des zonnegods, die, toen
hij op zekeren (lag v. zijnen vader Phmb u s de vergunning had afgeperst om zelf
den zonnewagen te mennen, zich zoo slecht
van die taak kweet, dat hij de aarde bijna

verbrandde en door Zeus niet cenen bliksemstraal werd gedood ; een hooge, ligte,
onbedekte wagen ; ook een rijtuig, aan
beide zijden open en slechts van boven
met een zonnedak voorzien ; phaëthoni
séren, 'wagen, veel op 't spel zetten.
Phagina, f. gr. (p/tdgaina, v. p1iagin,
eten), Med., de geeuwbonger, vraatzuch t,
phagedna , £ gr., eene voortknagencle,
booze zweèr; phagedeeniich, invretend, bijtend: phagedienische middelen, geneesmiddelen teen invretende zweren; phngedienisch water (aqua p/nagedaeiica), eene
oplissing van bijtend sublimaat (chloorkwik) in kaikwater.
Phajofnee, een pleizierjagt der japansehe grooten.
Phaläcra, F. gr. (v. plzalakrds, d, di,,
kaal), Med., de kaalheid ; phalacrödisch
(gr. phalacröcles), kaalhoafdig; phalacröma, n. een kaalkop; phalacrösis, f. liet
kaalworden, uitvallen der haren ; phalacrótës, f. de kaalhoofdigheid, kaalheici.
phaleedisch vers, ook hendecasyllàbus,
m. gr., een elfiettergrepig trochaïsch-daety liscis vers, naar den gr. dichter P ha I e k as
benoemd: (----:/— -,
I— - z;).
Phaimnen, f ge. (p/idlaina, v. p/solos,
licht, helder), lieu tmotten , naehtvlinclers.
Phalange , f. gr. , de voetzolen-straf
( bastonnade) , (CflC in 't Oosten zeer
gebruikelijke straf; z. ook phalanx.
Phalanx of phalange , f gr. , de gesloten krijgsbencle; de legerkern, keurbende van het rnaeeclonisch voetvolk, een in
het vierkant naauw ineengesloten, geduchte
troep (van 4, 8 tot IGduizend man), met
lange spiesen gewapend , die door het
gewel 1 van haren aanval doorgaans de
ve1dsiai besliste; pi- phalangen, krijgsbeudeni, roepen voetvolk; Anat., de kootrs en teenen; phalangárch,
jes der'in ge
m. een bevelhebber over eene phalanx
phalánger, in. (fr. p/salanger en
gIste , wegens de eigenaardige plaatsing
zijner phalangen zoo genoemd) , het
oostersehe buideldier, i nz. op de Moluksehe
eilanden; phalangöi,f. , z. V. a. triehi
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asis; pha1ansteron, n., phalanx-caserne,
de door Fourrier voorgeslagene zamenwo
ning eener gemeente.
Pha1arca, f. lat., een oorlogswerktuig
der Romeinen, bestemd om de vijandelijke
werken in brand te steken.
PhaIarsmus , n. gr., cone wreede regering, gelijk die van den tyran PhaI- aF is in Sicilië, in de 6de eeuw voor Chr.,
berucht door den koperen stier , in welken
hij zijne slagtoffeis opsloot, vierjammerkreten dan naar liet geloei van runderen

eene soort van waanzin, waarbij de lijder
spookbeelden ziet; phantást, m. een dweeper , grillig mensch , die de gewrochten
zijner verbeelding voor wezentlijke dingen
houdt en diensvolgens de wezentlijkjieid
behandelt ; phantasticon, n. bet inbeeldingsvermogen ; phantâstisch, op inbeelding berustend , zonderling, dweepend,
wonderlijk , grillig , avontuurlijk , mal
Phantisus, m. M y th., de droomgod, een
broeder van 10 r p h e u s, die den menschen
aangename beelden in den droom voorspiegelt.
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geleken.

Phallos of phallus, m. gr. (pleallós),
het mannelijke lid de roede, bij de oude
Grieken een zinnebeeld van de teelkracht
der natuur, dat hij de bacchusfeesten in
statige processiën 'werd rondgedragen; vgl.
1 in g a in ; pha1lca pl., de gezangen hij
opgenoemde processiën; pha11a1gie f. pijn
in het mannelijk lid; phallanaströphe, f.
verdraaijing der mannelijke roede; phal
locarcinöma, fl. de kanker aan de manneljke roede ; phallocámpsis , k Med.,
bloedvliet uit de vaten van het mannelijk
lid; phallorrhcea, f. een druiper, de slijinvloeijing uit de roede.
Phanerogámen, pl. gr. (v. p/tanerós,
a, on, zigtl)aar, en gdinos, huwelijk), of
phanerogámische planten, Bot., planten

met duidelijke, zigtbare geslachtsdeelen,
(het tegengest. van cryptogamische planten).
Phantasie , f. gr. (pliantasla, eg. het
zigthaarmaken, verLoonen, ten toon stellen, en het zigtbaarworden, verschijnen,
V. phantddzein, zigtbaar maken), de verbeeldingskracht, het menschelijk vermogen om zich beelden of gestalten te scheppen, de verdichtings- of uitvindingskracht,
het scheppend, dichterlijk vermogen; verdichting, inbeelding, luchtgestalte, hersenschiru , droombeeld , gril. luim, kuur,
vreemde inval ; Muz., z. fantasie ; phan-

taséren, niet zijne gedachten rondzwerven , zich aan levendige voorstellingen
over geven, verschijningen hebben, geziglen
zien, luchtbeelden, droombeelden of her senschimmen opwekken; in ziekten raaskallen, ijlen, onzin spreken; Muz., z. fantaseren; phantascoop, n. eene tooveilantaarn ; phantasiásten , pl. , eene secte,
welke men meer algemeen den naam
v. incOrruptil)elen, onverderfeljkeii,
geeft; phantásina en phantooni , een
schijnbeeld, eene herschenschim, een ge(bocht , schrikbeeld , spook, eene schim;
phantoniist en phantasmatist , m. een

droomer , ciweeper , geestenziener; ook
droomuitlegger ; phantasmagorie , f. de
schijntooverij, of de kunst om door brandspiegels, rook en dgl. middelen meiischelijke gestalten te laten verschijnen , de
gcestenbezwering ; phantasmoscopie , f.

Pharamund, z. Faramund.
Phárao, rn (bebr. pm-oh , koptisch
V. rntro, bevelend, met het mannelijke lidwoord p), in het oude Egypte
z. v. a. koning, vorst; pharaonsmuis of
pharaonsrat , z. ichneumon ; pharaonsvijg , z. V. a. paradijsappel; pharaospel,
ook pharao en faro, n. een hazard- of
kansspel met fiansche kaarten (zoo geheeten, omdat eertijds op een der kaartenbladen de Pharao, die in de geschiedenis
van Joseph voorkomt, was afgebeeld).
Pharisoeër, m. (rabbinistischparuccMrn,
V. h. liebr. parasch, afzonderen), eig. afgezônderden, zonderlingen, eene secte onder de voorm. joden, die meer waarde aan
de uiterlijke dan aan de innerlijke godsdienst hechtten, en de moza i sche wet door
eerie menigte van willekeurige levensregelen, veelvuldig vasten en bidden, vaak
enkel met schijnbare stiptheid en heiligheid, vereerden ; huichelaars, schijnheiligen, werkheilígen, pilaarbijters ; phari-

pouro,

soeïsch, huichelachtig, schijnheilig; pha
risa3ismus fl. de huichelarij, scbijnhei-

ligheid.
PharmIcon, n., pl. pbarmàca, gr., een

artsenijmiddel, toovermiddel, tooverdrank,
veig'ift; pharmacëum, n. (gr. phaimakë-

on), z. v. a. apotheek; pharmacëüt of
pharmaceutïcus, m. (gr. pharm.akeas of
pharnsakeuiës, m. een apotheker, artsenijbereider; pharmaceutiek of pharmacie,

f. de apotbekerskunsi ; pharmaceutisch,
artsenijkuig
ncl , de artsenijkunde beireffende; pharmacites, in. (gr. pItannaLits),
kruiderwijn ; pharmacochemie, f. de artsenij -scheikunde; pharmacodynamiek, f.
de kennis van de kracht der artsenijen
pharniacognosie, f. de kennis der geneesmiddelen , artsenijkunde; pharmacolith,
m. giftsteen, arsenikzure kalk; pharma
cologiTe, f. kennis der artsenijen, asenijleer ; pharmacopcea , f. het apothekersvoorschrift, voorschrift der artsenij bereiding, eene verzameliog van voorschriften
ter bereiding van eenvoudige en zamenge
stelde artsenijen , het boek der artsenijbereiding (di s pe n satoi-ium); pharma
copöla, m. (gr. plrairnalcopölec), een art-

senijverkooper ; pharmacoposa , f. het
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artsenijdrinken, - innemen ; pharmacosideriet, m. teerlingerts, uit arsenikzuur en
ijzer bestaande ; pharmacotheek , eene
huis- en reisapotheek, eens: artsenijkist ;
pharmacotríba of pharmacótrips, m een
artsenijwrijver of - stamper; pha mácum,
n. eene artsenij, een geneesmiddel.
Pharos of pharus, m. gr. (oorspr. de
naam van een eiland aan den mond des
Nijls, waarop eene zeer hooge vuurbaak of
vuurtoren stond, die onder de wereld
werd geteld) , een vuurtoren,-wonder
eene vuurbaak of - baken, een zeevuur bij
eene zeehaven.
Phárynx, m. 1. f. gr., Anat., h. hoofd
des slokdarms , de keel ; pharyngemphráxis, f. 1 Ied., de verstopping van het
slokdarmshoofd ; pharyngeurisma, n. de
ziekelijke verwijding van het slokdarmshoofd ; pharyngitis, f. de ontsteking van
h. slokd--; pharyngocéle, f. eene verslap ping, , breuk v. h. hoofd des slokdarms,
waardoor aan zijne wanden zakken of gezwellen ontstaan; pharyngolysis, f. de verlamming van de spieren des slokdarmshoofds, keelverlamming; pharyngopalatinisch, keel en verhemelte betreffende;
pharyngoperistóle, f. de vernaauwing v.
het slokdarmshoofd , keelvernaauwing ;
pharyngoplegie, E, z. v. a. pharyngolysis ; pharyngorrhagie, f. bloeding uit
de vaten van het slokd —; pharyngospásmus, m. de kramp van liet slokd—, keelkramp ; pharyngotomie , f. de snede van
het hoofd des slokdarms ; pharyngotoom,
n. het werktuig voor de kunstbewerking
van .de snede van het hoofd des slokdarms
of de opening van liet spijskanaal.
Phasen, L gr. (sing. pliásis, pl. phrzseis, d. i. schijn, verschijning), lichtgestalten , lichtafwisselingen , schijugestalten, inz. de verschillende gestalten, waarin
de maan, ten gevolge van hare onder
standen tegen de zon en de-scheidn

Phengiet, m. gr. (v. phéngos, glans),
de glanssteen , kalkspath, een doorschijnende teer] i ng vormige, sterk opbruisende
steen ; phengophobie. f. Med., de glansschuwheid, de afkeer v. blinkende vooV-

aarde. zich aan ons voordoet.
Phaseóle, f. gr. (phcisélos, phasëolos,
lat. phasélus, pliaseolus) , een planten
peulvruchten of boonen, van-geslachtm
welke verscheidene soorten zeer voedzaam
en welsmakend zijn , b. v. de turksche
boon, ook fa s e o l e of f i s o l e; phaseoliet, m. boonensteen, erw iensteen.
Phatagin, m. het langstaartige

of vier-

vingerige schubdier in Azië.
Phatne, f. en phatnion, n. gr. (phdtit ,
eig. krib, trog), de tandholte; phatnorrhagie, f. de bloeding uit de tandkassen.
Phelloplastiek, f. gr. (v. pliellás, de
kurk), de kunst van beelden uit kurk te
snijden, het beeldsnijden uit kurk, uiige vonden door eenen kunstenaar te Rome en
door den bouwkunstenaar M c i tot hoor er
volkomenheid gebragt; phelloplástisch, tot
die kunst behoorende.
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werpen.
Pherecrátisch vers, een zevenlettergre-

pig trocheisch - dactylisch vers : ( -- j /
naar den gr. dichter
Pherecra'tes benoemd.
Pheugydron, n. gr. (v. plieugein, vlieden, en h ;dor, het water), de watervrees;
pheugydros, m. een waterschuwe.

.— ç v / — ) ,

Phiále, f. gr. , Z. V. a. phiool (z. a.).
Phidias , HI. gr., een uitmuntend beeld

naar den beroemden atheenschen-houwer,
beeldhouwer van dien naam, die in de
5de eeuw voor Christus leefde.
Philadelphie , f. gr. (v. pliilos, é, on,
lief, als subsi. vriend enz.), broederliefde,
naasïenlief'de ; philadélph*-sch, broeder-

minnend;vandaarde phi ladelphische
broederschap in Engeland en Zweden,
welke weldadigheid ten doel heeft ; philalëthes of phUlaleeth, m. een waarheidsvriend ; philalethie, f. de waarheidsliefde;
philander , z. opossum; philandrie , L.
rnanneuliefde; philanthropinum, n. eig.

Bene menschlievende instelling, menschenschool; een opvoedin ,sgesiiclit naar I asedow's grondbeginselen , onder dezen
naam liet eerst in 1774 te Dessau gesi.icht; philanthropinismus , m. het
stelsel van opvoeding en onderwijs van
Lasedow en zijne vrienden, volgens elke
de zuivere menschelijke natuur en de oor
zuiver menschelijke verhou--sproukelij,
dingen tot grondslag gelegd en de vorming der kweekelin Jen tot praciisch bruikbare , opgeruimde en welwillende menschen tot liet doel der opvoeding gemaakt
moet «orden — een stelsel, dat echter, bij
de keuze en veelvoudig heid der leermid delen en het streven naar natuurlijkheid
en gemakkelijkheid der leerwijze, alsmede
bij de overwegende rigzing op het practisch nuttige , niet volkomen proef hondend kon bevonden worden ; vgl. h um an i s in us ; philanthrópisch , menschlievend, minzaam, liefderijk, vergevingsgezincí, lankmoedig; phylargyrie, f. geldliefde, gouddorst, gierigheid, hebzucht;
philautie, f. de eigenliefde, zelfzucht,
liet e g oï s m u s; Philáster, m. en Philastere , f. mans- en vrouwennaam :

liefhebber der sterren , hemelvreugde ;
Philëmon, mansn.: de liefhebbende;
Philëmon en Baucis., gr. My lh., een paar

echtelingen in de *gr. oudheid , die door
hunne, wederkeerige liefde tot in hui f
hoogsten ouderdom beroemd zijn; van
daar een paar oude, trouw en eendragtig
levende echtgenooten ; philharmónisch,
de toonkunst beminnende ; philhelleen ?
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PHILIP.

PHILOSOOPIL

m. een griekenvriend , voorstander der
Grieken; philhe ll ëniscb, de Grieken he
minnende, hen voorstaande, grieksgezind;
philiãter , 1fl. een vriend of liefhebber
der artsenijwetenschap.
Philip of PhiIippus ni. gr. (PhIlip
Pos, V. phIlOS, lief en hippos, paard), bij
verkorting Flip rnansn. , woordelijk:
paardenvriend; ruiter, ridder; vr. Philippmne, ook eene zekere spuit der wondheelers ; philippica, eene hevige straf"
rede , eene krachtige redevoering, waarin
iemand ten toon gesteld, ontmaskerd,
doorgehaald wordt, gelijk die de atheen
sche redenaar Demosthénes tegen kofling Philippus van Macedonië uitsprak, om de Grieken af te raden, zich
aan hem te onderwerpen; philippicee,
Pl., gr., goud- en zilvcrrnunten, hebbende
aan de eene zijde het beeld van Philippus van Macedonië en aan de keerzijde
een paard; philippisten , p1 , leerlingen en
aanhangers van Philipp Melanchton;
ook de aanhangers v. L o d c w ij k P li 11 i ps,
koning van Frankrijk; ph il ippinen , pl.,
eene secte van oostersche christenen; philippus -daalder,, een spaansche daalder,
omtrent = 3 gl., onder Philips II van
1560-1595 voor de i'lederlanden
-

slagen.

Philistijnen , Philisters , pl. (hebr.
Plescheth , pl. plischthîm), van het aLhio
pisch palascit , orndoolen , zwerven), dc
oude grensnaburen der Israelieten in
zuidwestelijk Palestina; elders, inz. in
Duitschland, eene verachtelijke benaming
van gemeene burgers of ook wel van alle
niet-studerenden (in de studententaal); een
laaggezind mensch, mensch van beperkten geest en gemeene , platburgerlijke
denkwijs; in engeren zin een paardenverhuurder of een gehuurd paard.
Philocalie, f. liefde voor het schoone,
eerbare, zedige; philodoxie, f. gr. (v. philos, lief. als subst. vriend enz.) , eer- of
roemliefde ; philoenus, m. een liefhebher van den wijn (ge. oinos), een drinkebroer; philogyn,rn. een vrouwen vriend,L
liefhebber der vrouwen ; philogynie , dc
vronwenliefde , neiging tot het andere
geslacht; philöicos, m. een huisvriend,
familievriend; philoloog , in. een taalvriend. taalgeleerde, taalkundige taalen oudheicivorscher ; inz. wie zich aan de
wetenschappelijke studie der talen , letterkunde en geschiedenis van de classieke
oudheid (der oude Grieken en Roriiinen)
wijdt; philologie f. de taalliefde, taal
en oudheidkunde, taalwetenschap inz.
classieke phulologie, de wetenschap of geleerde kennis der oud-gr. en
rom. taal, letterkunde en geschiedenis;
philológisch , taallievend , taal- en oudheidkundig, taalgeleerd ; tot de taal-en

oudheidkunde belsoorende of die betreffende ; philomathie, f. de leerlust, leerbegeerte, weetgierigheid; philomâthisch,
leerlustig, leergierig , weetgierig ; Philomële, f. eig. vriendin van gezang; ge.
Myth., de naam der dochter van Pandion,
koning van Athenen, die, nadat Tereus,
de gemaal van hare zuster Procne, haar
onteerd en vervolgens, opdat zijne wandaad bedekt mogt blijven, haar de tong
uitgesneden had, in eencn nachtegaal
weid veranderd; vandaar voor: dc nachtegaal ; philomüsos, in. een muzen vriend,
beminnaar der schoone kunsten, kunstenvriend.
Philonïum, n. gr., een pijnstillend middel (naar een' ouden arts Philon be-

1

noemd).
Philopeetlie, m. gr. (v. philos, lief),
de liefde tot jonge lieden en hunne opvoedin g ; philopmdon , n. een kinder-

vriend; philopeedisch, kinderlievend, der

opvoeding toegedaan ; philopáter, in. een
vadervriend, de vaderlieveride, iron. hijnaam v. PtoIomaus, koning v. Egypte, die
zijnen vader vergi
ftigd had; philopatri
dalgie , of philopatridomanie , f Med.,
z. v. a. nostalgie (z. a.) ; philopbyscus,

m. een natuurvriend , natuurvorscher;
philopinacium of philopinacon , n. een
stamboek; philoposie, f. drinklust, liefde
tot drinkgelagen ; philopsyche, 1 liefde
tot het leven, lafhartigheid, versaagdkeid;
philoristie, f. de verklaringszucht, woordenvitterij ; philosomatie, f. ligcliaamsliefde,
overdrevene lijfsverpleging, ligchaarnszorg.
Philosooph , ni. gr. (philósophos v. philos, lief, vriend enz. , • en sophós , wijs,
sophIa, wijsheid ; lat. philosöphus), een
wijsheidsvriend, wijsgeer, wijze, een navorscher van het verstand, een denker,
verstands- of wijsheidsleeraar, bij de Duitschers: wereldwijze (w e 1 t w e i s e r) ; philósô'phus non curat. lat. , een wijsgeer telt
dat niet, verheft zich daarboven; philo
sophaille , f. fr. (spr. —fdj'), het wijsgeerig gepeupel, de groote hoop der zoogenaamde wijzen; philosophailleren (spr.
—faijéren) , den philosooph spelen uithangen ; philosophánt, in. een verstandskramer . handwerksmatige Mijsheid verkooper ; philosopháster ,, m. een schijnwijze, waanwijze; philosophëma, n. een
wijsgeerig onderzoek , eerie pliilosophische vraag, beschouwing, nieening, bevering, eene verstands- ofwijsheidsspreuk;
philosophéren (gr. philosophëin), grondig, verstandig denken, navorsclien ; uit
gronden inzien, besluiten, bewijzen; zich
duidelijke begrippen en voorstellingen van
iets zoeken te maken, wijsgeeri g eene
stof behandelen, de oorzaken der dingen nasporen ; het phitosophéren , het
grondig navorschent, verstandsonder
he

PHLEGR)EISCH.

PHILOSTORGIE.

zoek; philosophie, f. (gr. pltilosopltia), do
wijsheidsliefde, wijsheidskunde ; w jsheids
of waarheidsleer, wijsbegeerte, verstands.
wetenschap, kennisleer, of de wetenschap
der wetten en voorwaarden van de redelijke kennis van God, den mensch en de
wereld, de wetenschap, die bestaat in het
kennen der dingen in hunne oorzaken en
gevolgen ; studie der natuur en der zede
leer; het stelsel van dezen of genen bei

roemden wijsgeer; zekere geestkracht,
waardoor de niensch zich boven den invloed van de wisselvalligheden des levens
weet te verheffen; philosóphisch, verstandswetenschappelijk , wijsheidminnend , re
dematig ; grondig onderzoekend, denkend;
philosophische teekens, hij de astrologen:
de steenbok en de waterman; phi1osophsmus , n. de gewaande of schijn -phuloso-

phie ; de leer der valsche wijsgeeren
schijnwijsheid, q U a s i - verlichting; philosophist, in. een schijnwijze, waanwijze,
iemand, die, onder voorwendsel van alle
vooroordeelen af te schudden , de alge
meen aangenomen gevoelens en grond-

beginselen trotseert; philosophistéren,
schijnwijsgeerig spreken, schijnwijze stellingen voordragen, philosophische beuzelpraat voeren.
Phi1ostorge , f. gr. (v. pliulos, lief, als
subst. vriend enz.), neiging tot liefde,
verliefdheid; philotechnie, f. de kunstliefde; philotéchnisch, kunstlievend; philotéchnos, m. een kunstvriend, liefhebber
der kunsten; philotécnos , m. een kinderviend ; philotecnie , F. de kinderliefde,
liefde tot kinderen; philotesie, f (philotësia) , een vriendschaps - t o a s t , eene
gezondheid; Phil'othëus, m. mansnaam:
z. V. a. G od 1 1 e f ; philotimie , f. de eerliefde, roemzucht, eerzucht, eergierigheid;
wedijver ; phi1oxene , f. de liefde tot
vreemdelingen, gastvrijheid.
Philtrum , n. gr. (phIltron) , een liefdemiddel, een liefdedrank, tooverdrank,
een drank, eene kruiderij enz. om liefde
op te wekken; philtromanie , f. de inge
dronken liefdewoede, de verliefde bedwelming of roes, door een filtrum voorige
bragt.
Phimösis, f. gr. (v. phiinin, snoeren,
binden), Med., de vernaanwing der voorhuid, spaansehe kraag.
Phiéol, f. (v. h. gr. phidlë), eene kogelfiesch, een buikvormig glazen vat met
langen, naanwen hals, door scheikundigen
gebruikt; Mil., eene soort van stormpotten met handgranaten enz. gevuld:
5 t or m p Ii i ole n.
Phiasis,

f. gr. (phldss , van phldein,

plat drukken, kneuzen) , Med., de breuk
van een plat been.
Phlebemphráxis ,

f. gr. (van phiebs,

bloedader), Med. , verstopping der bloed-
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aderen ; phiebeurisnia , a. de uitzetting
der bloedaderen , aderspat ; phiebïon , n.
een bloedadertje ; phlebitis, f de bloedader-ontsteking ; phleböcles , vol aderen,
naar aderen gelijkend; phiebologie,J. de
leer van de bloedaderen ; phiebopalie, f.
de bloedaderpols , beweging der bloedaderen ; phlebophthalmotomie, f. juister
ophthalmophlebotoithe, f. de kunstmatige opening der oppervlakkig liggende
aderen v. h. oog ; phleborrhagTe , 1'. en
phieborréxis , f. de scheuring eener ader,
na welke bloeding volgt ; phiebotoom, n.
liet laatijzer, het werktuig, waarmede men
de ader opent ; phiebotoinie , f. de ader
lating ; phlebotomist, m. een aderlater.
Phiedonie, f. gr., eig. snapaehtigheid,
praatzucht (v. phledön, snapper), Med.,
ijihoofdigheid , waanzin ; phledonöcles,
ijiend, raaskallend.
PhIegthon, ook pyripb1egthon, m. gr.
(v. phiegéthein = phWçjein, branden), een
fabelachtige vuurvloed , hellevloed , die
in plaats v. water vuurstroornen met gloeijende rotsbrokken voortstuwde.
Phiegma, n. gr. (v. phle'gein, branden,
verbranden) , oorspr. brand, vlam enz.;
Med. slijm, het slijmig , taai vocht in het
bloed, taaije slijm (misschien daarom zoo
geheeten, omdat vloeistoffen, over het vuur
gekookt, taai en slijmig worden); slijmbloedigheicl, koud-, laauwbloedigheid, natuurlijke ongevoeligheid en traagheid, onverschilligheid , onopgewektlieid ; Chem.,
h. wateri3e, smakelooze, dat na de overhaling van!de geestige deelen, b. v. van den
brandewijn, over blijft; phlegmagogïcum,
n., pl. phIegmagogca , I. phlegmagöga,
Med. , slijmafvoerende of -verdunnende
middelen ; phlegznapra , I. phiegmatopra, f. de slijmkooits ; phiegmasie , £,
z. v. a. phlogosis , z.

a.; phlegmaticus,

m. een sljmbloedige , koudbioedige , ongevoeHge en trage ; phiegmatie, f Med.,
water of slijmgezwel ; phiegmatia alba
dolens puerperãrum , de witte, pijnlijke
zwelling der kraamvrouweri ; phleginátisch, vol taaije slijm, slijmbloeclig ; koudbloedig, laauwbloedig, onverschillig, gevoelloos, onopgewekt, onwerkzaam, traag,
lui , lamlendig ; traag , koud van natuur
(vgl. temperament) ; phiegmatisehe tee-

liens, bij de astrologen: de kreeft, de
schorpioen en de vissehen ; phiegmator.
rhagie of phlegmatorrhcea, f Med.,

slijm-

vloed, afleiding of afvoering van vochten
bij verkoudheid ; phleguiéne , f. Med.,
ontsteking ; een bloedgezwel , ontstoken
gezwel ; phlegmonödes , ontstekingaar
dig, aan eene ontstokene zwelling gelijk.
phlegrmisch , gr., brandend , vurig;
phlegreeische velden , de brandvelden,
b. v. bij Cuma ; strijdveldcn der goden en
reuzen.

PHLOGISTON.

PHORCOS.

Phlogiston , n. gr. (van phlogidzein ,
branden , phlox , vlam) , in de oudere
scheikunde de brandstof, het brandbare
beginsel, de zuiverste en eenvoudigste
brandbare grondstof, door Stahl in het
gebied der chemische wetenschap op den
voorgrond geplaatst, maar door L.a v ois i er uit die eereplaats verdreven ; phlogistisch, brandbaar, met brandbare stoffen opgevuld ; phlogistiséren, met brandstof verbinden; gephlogistiseerde lucht

roodvonk; phaenigmus, m. Med., de ziekelijke roodheid van het aangezigt; ook een
roodmakend middel voor het vel.
Phaenik, m. Bene turk. zilvermunt, omtrent 3 gl. waard.
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of gephlog. gas, z. gas; phlogistiek of
phlogurgie, f. de leer van de brandbare
ligchamen ; phlo gódes, ontstoken , vlam
ra, f. eene ontstekin g-mig;phlo .
koorts; phlogosis, f. Med., plaatselijke
ontsteking; eene vliegende hitte, voorbij
roodwording van het aangezigt ;-gande
phlogoscoop , n. een rookverbrandende
spaarka8chel , die niet alleen moet verwarmen, maar ook verlichten.
Phlomis, f. gr. (plilontis en phlómos),
Bot., de wolbloem, het kaarsenkruid, jeruzaleinscbe salie, een pronkgewas v. vele
soorten , b. v. de leeuwenstaart, het leeuwenoor, de saliestruik.
Phlox, f. gr. (eig. de vlam), de vlam bloem, een pronkgewas uit iNieuw-Holland
van velerlei soorten.
Phlyacographie, f. gr. (v. phlyax, gezwets, potsen; ook de grappenmaker), een
kl ucb aspet; phlyacográphisch, bij de Ouden de koddige wijze van voordragt cener
ernstige g eschiedenis.
Pbl eermaa of phlyctides , p]. gr.
(phlyktainai , phlyktídes , van phlyein,
phlydzein, zieden, opborrelen), Med., waterblaasjes, inz. in h. oog; phlycteenódes,
blaar- of blaasaehtig; phlysis, f. het uit
waterblaasjes op de huid.
-breknva
Phobodipsos, vrees, schrik, en dipsa,
dorst), Med., eig. dorstschuw; waterschuw,
hondsdol; phobodipson, n. de watervrees,
-

hondsdolheid.
Phoca, f. lat. (v. h. gr. phoke), de rob,
zeehond; phoceena, f. (gr. phókaina), eene
wal v ischsoort, de dolphijn.
Phoebus , nl. gr. (Phóibos) , d. i. de
lick lende , glanzende , een bijnaam van
Apollo, de zonnegod, de zon; oneig. ge
zwollenheid in de rede , hoogdravende
schrijftrant (bombast) ; Phoebe, f. (gr.
Phoibë) , d. i. de heldere , lichtgevende,
een bijnaam der maangodin , Artemis of

,

Diana; pheebolepsié,

f. de dichterwoede,

poëtische razernij.
Pheenice, f. gr., de poolster. eertijds zoo
geheeten, omdat de Phceniciërs een
volk, dat een smal kustland aan de Middel
bewoonde, hij hunne zee--landschez
togten zich hoofdzakelijk naar deze rigtten.
Pheenicismus, m. gr. (v. phoinix, pur.
per, purperrood), Med., de mazelen en het

Phoenix, m. gr. (phomnix, d. i. dc pur-

pet+•oode of vuurkleurive), de zonnevogel,
een fabelachtige wondervogel, v. Wien men
verhaalt, dat hij 500 jaar leefde, en dan
op een door hem zelven bereid leger zich
verbrandde, om uit zijne asch weder te voor
te komen ; bij de Ouden (volgens-schijn
sommige mythologis,ten) het zinnebeeld
eener periode van 500 jaar; bij ons dat
der zeldzaamheid , voortreffelijkheid en
onvergankelijkheid ; van daar phcenixcompagnie , eene brandwaarborg-maatschappij in Engeland.
Phóis , f. gr. Med. , eene brandblaar ;
phoides of p?h®des, pl., brandblaren.
Pholáden, f. gr.(sing. p/tolds v. pholein,
zich verschuilen, in sluiphoeken liggen),
boorschelpdieren , steenboorders , zeedadels, die in de hardste oeverrotsen boren en.
in het duister licht geven ; pholadieten,
pl., versteende boorschelpdieren.

Phonascie , f. g r. (v. phónë , geluid,
stem), eig. stemoefening, zang- en rede
Ouden ; phonáscus, m. (gr.-kunstder
pliónaskds), een zangleeraar, stemleider;
phonétisch (v. phonëin, klinken, toon geven), klankgevend, het geluid, inz. het
spraakgeluid voortbrengend of betreffend;
phonetisch schrift, klankschrift; phone-

tiek, f. de klankleer, steenleer. het juiste
gebruik der stem bij spreken en zingen
phoniek, f. de klank -, gehoor- of toonleer;
phonisch, klinkend, b. v. het ph onisch
m i d d e l p u n t. het stem- of klankpunt,
de plaats, waar de roepende persoon bij
eene enkelvoudige echo moet staan; phonfsmus, n. het kunstgeluid: phonocampsie, f. de stembuiging, klankbreking; phonocáuaptisch , stembuigend , klankbre-

kend; phonocamptisch middel p u n t , het stembui ingspunt, de plaats,
van welke het geluid bij eene echo wordt
terug geworpen; phonoclástisch, stembrekend, inz. v. echoos; phonognomiek , f.
de stemkunde, de gevolgtrekking van de
stem of spraak van een' mensch op zijne
denkwijze; phonographie, f. klankschrift;
phonographiek, f. de klankschrijfkunst,
de voorstelling der woorden door schrijiteekens voorde spraakgeluiden; phonolith, m.
de klanksteen, eene gemengde rotssteen soort; phonoaméter, m. de klankmeter; phonosophie, f. de klankleer, de klankkunde;
phonurgie, f. de wetenschap van de toonen en den weergalm, de klankenkunst.
Phoranthium, n. gr. (v. plu rein, dragen, en dnthos, de bloem), Bot., de bloembodem.
Phorcos of Phorcus , ook Phorcys, m.

PHORMINX.
gr. Myth., een zeegod en vader van wonderbare zeegestalten.
Phorminx, f. gr., eene soort van harp of
either, l)Ij de oude Grieken.
Phorométer, mgr. (v. pliérein, dragen;
voeren, bewegen), draagkrachtmeter; ook
in den landbouw een teeikrachtrneter;
phorometrie, f. de leer der lastmeting en
last.draging , een gedeelte der hoogere
werktuigkunde ; phoronomie f. gr. , de
bewegingsmeetkunst , wetenschap van de
beweging der vaste en vloeibare ligeha
men , een gedeelte der hoogere werktuigkunde; phoronámisch, beweging metend of de bewegingsmeetkunst betref-.
fende.
Phosgenïum-gas n. gr. (v. pitôs, het
licht), door Ii. licht verwekte lucht, de door
het zonnelicht bewerkte verbinding van
kooloxydegas met chloorgas ; phosphãten,
1)1., phosphorzure zouten ; phosphieten
1)1 . , phospborigzure zouten; phosphrus,
of phosphor, rn hei Ldrager lielitstof, eene
i n 1669 ontdekte niet -metallisehe grondstof; phosphorus bononie'nsis, de Iiehsteeîi,
glanssteen, z. bologneserspath ; phosphorenësis, f. de ziekte uit gebrek of
overmaat van pliosphorzt'en kalk in dc
beenderen; phosphorescéren, in Ii. donkerofduister licht geven, gelijk b. v. de gumworm en vele zoogieren ; het phosphoresceren of dc phosphorescéhtie, f. het
liehtgeven in duister of de eigenschap van
vele ligchanien om zonder verbranding in
het duister licht te verspreiden; phosphoriet, In. eene soort van apatiet (z. a.);
phosphorzuur en phosphorig zuur, ver-

binding van het phosphor met zuurstof tot
z uren.
Photininen, pl., eene secte van den
bisschop Photinus in Pannonid, in de
4de eeuw.
Photogenum 11. gr. (v. phis, gen.
pltötós, het licht), de 1iehtsLot photogénisch, door licht voorigebragt (b. v. teekeflingen, beelden); photographie f. lichtteekening , liet liclitsehilderen ; ook een
lichtbeeld (z. v. a. p ho t o t p e); photocanipsis, f. de buigingoibreking der Inch
stralen; photologie, l dc lichtieer; photometeören , P' ' lichtgevende lucistverschijnselen; photometer, m. een luchtmeter; photometrie, f. de iiehtmeetkunst,
meting van de sterkte des lic li ts; photométrisch, lichtmetend; photophobie, f.
de lichtschnwheid der ooglijders; photophobophthálmus, m. Med., een lichtschuw
oog; photopsie, I een ziekelijk luchtzien,
het Ilikkeren van de oogen uit inwendige
oorzaken, z. v. a. ma r a u g i e ; photor
rhëxis, z. V. a. photocámpsis; photosciateriek l f. dc leer van licht en schaduw
photoscoop, m. een lichtkjker, liclitme-.
ter; photospheer, f. de luchtkring; photo-
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techniek, f. de verlciitingskunst; photo.
tpe, n. het door de daguerreotype
(z. a.) voortgebragte beeld, lichtbeeld
phototypie, f. de kust om zulke lucht-

beelden te vervaardigen.
Phoxos of phoxus, m. gr. kf v. phoxós,
ë, on, spits) , Med. , een spitshoofd,

een

mensch met een zeer spits tOeloOI)end hoofd.
Phrase, f. gr. (phi-cisis, v. p/srddzein,
spreken), de spreekwijze, uitdrukking its
het spreken; minachtend: zinledige, schoonklinkende uitdrukki ogen ; phraseologie,
f. eene verzameling van spreekwijzen; ook
de leer van de eigenaardige, niet letterlijk
over te brengen zegswijzen cener taal; phraseologisznus inz. ziuledige , bloemrijke
taal, fraaiklinkende, maar weinig zeggende
woordenpraal, en de neiging daartoe.
Phratra of phratre , f gr. (p/trdtra,
plsratrIa), in het oude Griekenland eene
oorspr. door stam verwantschap verbondene
volksafdeeling. een geslacht, gilde; in Athenen eene afdeeling der p li y I e (z. a.);
phratriárch, in. stam-, gildehoofd; phratriâst, ill. stam- of gldegenocït.
Phreueie en phrenitis, f. gr. (v. pltrën,
oorspronkelijk niiddelrif; clan geest, zin,

verstand), de hersenontsteking; waanzinnigheid , verstandsverbijstering , razernij,
doizinnigheid ; phrenëtisch , onzinnig
raaskallend , razend ; phrenog âstrisch,
middeirif en maagbetreffende; phrenologie, f. de hersenleer, leer van den bouw
der hersenen; verstands- of gemoedsicer;
phrenosplënisch , middeirif en milt be-

treffende.

Phricásmus of phricöcles , to. gr. (v.
p/ll-ia?, gen. p/ti-ikds, ruwe oppervlakte, liet
ruw worden), Med., de koortskoude, koortsrilling, het zoogenaanide kippenvel.
Phronsis, f gr. (v. p/wonn, denken,
verstandig zijn) , verstand , vijsheid, inzint, beleid.

Phrontisterïon of phrontisteruns, n.
gr. (v. pkrontIdzein , nadenken, overleggen), de overpeinzingsplaats; de schoolvos
-pedanterie, geleerdheidskra--serij,chol
merij (een iron. gevormd woord) ; phronist , In. de beseliouwende christen.

t

Phryge , fl (gr. en lat. P/srygia),
voorm. naam van een landschap in voorliggend Azië; phrygisch in Phrvgië te huis
behoorend of van daar afkomstig; phr vg ische muts, eene roode touts van
bijzonderen vorm, als zinnebeeld der vrijheid ; phrygiscbe steen, een spon
zige steen , dien men tot roodverwen ge.
bruikt; phrygische toonsoort, eene
toonsoort der oude Grieken van hevig opwekkende werkinr.
Phryne, f. gr., de naam cener boeleerster te Athenen, de geliefde (onder anticren) van Praxiteles en Hyperides , eene
om hare uitstekende schoonheid en rijk-
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dom vermaarde vrouw; van daar in 't alg.
Gene verleidelijke, boelerende schoonheid.
Phtha, Phthas , eene egyptische godheid, zinnebecld der wereldziel; phthaïmen, pl., een reuzengeslacht uit de egypt.
mythologie, opvolgers der e m e p h i in e n,
wier kruin bijna de sterreu xa kte, en ge
een kleiner reuzenras , de-volgdr
eyp inen.
Phthareticum , n.

gr. ( van phthartus,

te vernietigen, sterfelijk), een vergift, dat
spoedig doodt.
Phthiriasis , f. gr. (phtheiríasis, v.
phtlheir, de luis), Med., de luisziekte, luis zucht; phthirophagie, f.

liet luizeneten.

Phthisis. f. gr. (v. plithíein, phthínein,
uitteren), de hittering , tering ; phthisis
laryngéa , de luchtpijptering ; phthisis
lienális, lat., de niertering; phthisis ocu-

laria ,

het

verdwijnen, wegteren van den

oogappel; phthisis pulmonális of pulmonaria, ook p. simplex, de longtering (onderverdeeld in

phthisis petuitósa, exul-

cer^zta en tuberculösa, slijm -, etter -, en

knobbeltering), phthisis renális, de nier
phthisis traclieális, de tering van-tering;
de luchtpijp ; phthisisch of phthinódes,
€,r. , teringachtig, teringzuchtig; phthisiologie, f. de leer of verhandeling over
de tering; phthisiopneumie, f. etterachtige longtering met ontsteking ; phthisuñe, f. de uittering door overmatige pislozing.

Phthoë, f. gr., z. v. a. phthisis.
Phthora, f. gr. (phthord, v. phtheírein,
bederven), liet verderf, de verwoesting ,
vernietiging; phthoricum, n. Med., een
uit- of afdrijvend geneesmiddel ; phthor,
n. phthore of phthorine, f. de basis van
het vloeispathzuur) zoo geheeten, omdat
dit zuur de kiezelhoudende stoffen ver
doet verweren), z. V. a. fl u o r-tern
*

(z. a.).

Phygéthlon, n. gr. Med., een ontstoken
roosachtig gezwel, loopende roos.
Phylax, m. gr., een wachter, beschutter, als hondennaam gebruikelijk; phylacteriim, n. een bewaarmiddel; een middel
tegen tooverij, vgl. a m u 1 e t; eene l edenkceêl der Israelieten met de tien geboden,
die zij aan het v oorhoofd of op de borst

droegen; een reliquiënkistje; phyláctisch,
bewakend, beschermend, beschuttend.
_Phyle, f. gr. (phylë), in het oude Griekenland eene volksafdeeling, orde, klasse,
van welke er te Athenen aanvankelijk 4,
later 10 waren; ook erne legera fdeeling;
phylarch, m.

aanvoerder of hoofd eener

p hyle.
Phyllon, n. gr., het blad, inz. kelkblad;
Phyllis, fr., d. i. de groepjende, blocijende,
een gr. vrouwenn., inz. in herdersdichten
gebruikelijk ; phyllieten, pl ., versteende
plantenbladeren of afdruksels v. bladeren;

phyllorhodomantie , f, waarzeggerij uit
rozenbladeren, die men op de hand doet
stuk klappen.
Phylon, n. gr., pl. phyla, phylen
(vgl. phyle), stam, geslacht, soort, familie,
verwantschap, maagschap.
Phyma, n. gr (phynza, eig. gewas, van
phyein, voortbrengen), Med., ieder gezwel;
.

uitwas of harde verhevenheid, inz. kliergezwel; phymation, ook phymatódes , n.
een klein gezwel, klein uitwas, builtje.
Physa of physUis, f. gr. (v. physán, bla-

zen), eig. ademtogt,vind;1%led., eene blaas,
blaar, waterblaas ; physagógum , n., pl.
physagóga, middelen tot verdrijving der
winden, z. v. a. e a r m i n a t i e f; physalieten, pl., blaasslakken, kievitseijeren, eene
slakkenversteening ; physalith of pyrophysalith, m. eig. blaassteen, eene soort

van topaas, die in de soldeerlamp luchtblazen ontwikkelt; physéma, n . of physésis,
f. de opblazing, opzetting van den buik
door winden , de trommelzucht ; physéter, m. een blaasbalg ; ook de spuitvisch,
Bene soort van walvisch; physharmonica
f. een - speeltuig, welks toonen door middel van metalen tongen worden voortgebragt door den wind.
Physcón, m.

gr. , een dikbuik ; phys-

conie, f. de opzetting van het onderlijf;
in liet algemeen opwelling van een orgaan.
Physiatrie, f. gr. (v. physis, natuur,
en iatreía , genezing) , natuurgenezing,
heelkracht der natuur.
PhysYca, physiek, f. gr. (physike, van
ph/sis, natuur, en dit v. phyein, voort
laten groeijen, telen), in 't alg.-breng,
natuurkunde , natuurwetenschap ; door-

engeren zin de wetenschap van
de wetten en oorzaken der natuurverschijnselen, in zoo verre deze niet van organische en chemische grondkrachten afhangen , de natuurleer; experimentalegaans in

physica, z. experiment; physisch, natuurlijk, zinnelijk, ligchamelijk, dier lijk, uiterlijk, ook somwijlen aardsch; physisch
of physicálisch, gr.-lat., overeenkomstig

met de natuurleer , daartoe behoorende,
natuurkundig; physicus, m., pl physici,
.

een natuurkundige , natuuronderzoeker ;
physico- mathematisch , natuurkundig met
wiskundige berekening ; physico-medicálisch , gr.-lat., natuurkundig met betrekking op de geneeskunde; physicotheologie , f. gr., de natuurkundige godgeleerdheid , of de leer van God , uit
de verstandelijke beschouwing der natuur en hare doeleinden geput; physicotheológisch, daarop betrekkelijk, daartoe
behoorend; het physico thcologisch
bewijs voor het aanzij n van God,
-

het bewijs voor Gods bestaan , dat uit de
gesteldheid en ordening der dingen in de

PHYSIC A.

PI.

tegenwoordige wereld wordt genomen;
physiocrátiscli, de natuurkracht betreffende of daarop gegrond; p h y s i o c ra t i S e h s y s t e e m, in de staatswetenschap:
het leerbegrip, volgens welks grondbein
selen de hoogste bloei van den landbouw
de cenige bron van den rijkdom des volks
is, welks zuivere opbrengst alzoo den Staat
regt geeft tot Bene enkele belasting
(grondbelasting); het draagt ook den
naam van agricultuur-systeem, vgl.
mercantieel- systeem; physiocráten
of eeconomisten , aanhangers van dat
staatshuishoudelijk stelsel; physisocratismus, n. de wijsgeerige beschouwing, vol
welke de natuur de hoogste werkende-gens
oorzaak is ; physiognomie , physiogno-

tuig tot spoedigo opvatting der gelaatstrek-

miek, enz., z. lager op physionomie, enz.;
physiogenie of physiogonie , f. gr. (van
physis, natuur), de eigentlijke geschiedenis of de leer van liet ontstaan der natuur;
physiograaph, m. een natuurbeschrijver;
physiographie, f. de natuurbeschrijving;
physiográphisch ,natuurbeschrijvend; physiologie ; f. eig. natuurleer (physica), inz.
de natuurleer der dieren- en plantenligchamen, verhandeling over de ce c o n o mie der dieren en planten , menschennatuurleer of leer van de gesteldheid en
inrigting van het menschelijke ligchaam;
ook de openlegging van de gesteldheid
en inrigting der maatschappelijke verhoudingen enz., van het burgerlijke ligehaam
eener stad enz., b. v. de p h y s o l og i e van Amsterdam ; physiológisch ,
daartoe behoorende ; physioloog, rn . een
natuur- of ligchaamsonderzoeker, een kenner of onderzoeker dermenschelijk- dierlijke
natuur; physionomie, f. de leer of kennis
der natuurwetten ; physionomie, 1. physiognomie (gr. phisiognóanía, v. gnome,
kennis, inzigt, kenteeken enz.), het uitzigt
of aanzien van een mensch, inz. de gelaatstrekken, gezigt.svorm, in zoo verre die eene
blijvende. natuurlijke gesteldheid van den
geest uitdrukt; de gelaatsuitdrukking; ook
wel z. v. a. physionomiek, 1. physioginomiek, f. de gelaatkunde , verklaring der
gelaatstrekken , of de wetenschap om
uit de trekken van het aangezigt tot de
eigenschappen van 's menschen geest en
gemoed, zijn aanleg enz. te besluiten;
gelijk zulks L a v a t e r heeft beproefd;

pneumatocele; physocephálus , n. Mcd.,
de hoofdwindzucht, een windhoofd; physo-

physionUinisch, physionomOnisch, I. physiognomisch en physiognornönisch , ge -

laatkundig , tot de gelaatkunde betrek king hebbende, physionomiséren, 1. physiognomiséren, 'zich met de gelaatkunde
bezig houden , den gelaatkundige spelen of uithangen ; physionomist, 1. physiognomist, m. een gelaatkundige ; physiognosïe, f. natuurkennis, natuuronderzoek ; physiognotype , f. , of fr. physionotype, f een nieuw uitgevonden werk-
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ken en uitvoering v. borstbeelden; physiophálos , n. een natuurvriend , bensinnaar der natuur; physioplastiek, f. de
natuurlijke vormvervaardiging; physiq-

sophie , f. de natuurwijsheid ; physiosooph , m. een natuurwijze; physioteleológisch , op de doelmatige inrigting
der natuur berustende ; p h y s i o t e 1 e ologische geloofsgronden, zulke,
die uit de doelmatigheid der natuur geput , dus op ervaring gegrond zijn.
Physithesiten, pl. gr., aanhangers van
Italus, die omtrent de op de godheid toegepaste woorden P h y s i s en Thesis afwijkende begrippen had.
Physocisle, f. gr. (v. p%ysa, z. a.); z. v. a,
ceelie, f. de trommelzucht, windbuikigheid; physócles, z. v. a. emphysema; physométra, f. Med. , de trommelzucht der
baarmoeder; physóncus, m. liet w indgezwel , luchtgezwel; physopsophie, f. de
met geruisch verbondene ontlasting van
winden of van lucht; physospásmus, m.
de trommelzucht, door kramp van de darm
-buis
veroorzaakt.
Phytalie , f. fr. (v. pltytdn , plant) ,
planting en planttijd; phyteuma, n. het
geplante, de plant; phyteusis, f. het planten, zaaijen; phyteuterion, n. eene boomkweekerij ; phytochemie, f. de planten-scheikunde; phytochlorainon, n., z. v. a.
chlorophylle (z. a.); phytogennaum, n. het
plantentelende, plantverwekkende;. phytogeographie, f. de planten- aardrijkskunde, de wetenschap van de verspreiding der
planten op aarde; phytogeográphisch, die
wetenschap betreffende of daartoe behoo,rende ; phytognomoniek , f. de plantenkennis, de wetenschap om de planten en
hare krachten naar hare uiterlijke gesteld hei di te beoordeelen; phyto graaph, nl. een
planten- of gewasbeschrijver; phytographie en phytologïe, f. de plantbeschrijving, plantenleer, gewas- of plantenkunde
(bot a n i e k) ; phytográphisch., plantbeschrijvend; phytolithen,. pl., plantversteeriinien; phytomórphen, pl., steenen met
naar planten gelijkende teekeningen; phytonomie, f. de leer v. den plantenwasdom,
van de wetten des plantenlevens; phytonyme, f. de plantenbenoeming; phytophaag, in. een planteneter; phytophysiologïe, f. de plantennatuurleer; phytotheologïe, fi de planten-godgeleerdheid , de
leer van God uit de verstandelijke beschouwing der gewassen; phytotomie, f.
de plantenontleding; phytotypolithen, pl.,
plantenafdrukken op steenen; phytozoon,
n, een plantdier.
pi, f. gr., de naam der grieksche letter
„

rr (p); het getal pi het getal, dat aan;

PIA CAUSA.

PIE.

duidt hoe groot de omtrek des cirkels is,
wanneer de iniddellijn = 1 wordt gesteld,
het Ludoiphiaansche getal, z. diameter.
pia causa, f. lat., z. cause.
piacere, it. (= lat. placere, bevallen),
z. a piacere; piacevole (spr. piatsje'wole)
of piacevolménte, Mus., beal!ig, aangenaam; piaciniénto (spr. pzatjtin—), 1\Iuz.,
naar believen, naar welgevallen.
Piacülum, n. lat. (v. piãre, verzoenen),
een zoenoffer, verzoeni ngsrniddel; piaculair, verzoenbaar, ter verzoening dienende.
pia desideria, lat., z. desiderium; piac
memoriae, vromer gedaclitenis.
piafféren, fr. (piaffer), fier stappen (v.
paarden gebruikelijk).
pia fraus, z. fraus.
Piali-pascha of piri-pascha, eene voorstad van Constantinopel aan gene zijde

lengtcmaat op verscheidene plaatsen in
het Oosten.
pica , £ (v. h. lat. pica , de ekster),
Med., belustheid der vrouwen naar dingen,
die men anders niet eet (naar de ijze
der eksters).
Pcadil, n. fr. (spr. pikadiel), geel of
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der haven.
pia mater z. oud. mater.
pidno, it. (= lat. plãnus, a, urn, cig.
vlak, eifln), Muz., zacht, zwak, stil; chi
va piano, ve sano, 'wie zacht gaat, gaat
veilig ; pianissimo (s-pr. —zies—) , zeer
zacht bij uitstek zacht of stil; piano-forte,
z. forte-piano; pianist, m. een forte-pianospeler.
Pians, naam eener soort van venerische
ziekte, in zuidwestelijk Afrika en op de

Antilles.
Pianisten of piãren, pl., leer- of schoolmonniken , acne geestelijke orde in het
begin d r l7de eeuw te Rome gesticht,
' elker Ie en zich patres schoiãrurn pia-w
rum, d. i. vaders van vrorne scholen, i;ocmen en de jeugd in de volksscholen om
niet ondcrrijten.
Piâsten, p1., cane oude familie v. poolsche regenten, afstammelingen v. Piast,
die uit een' lagen stand tot hertog van
Polen verheven werd; zijne nakomelingen
regeerden tot 1386.
Piaster, m. (it. pidstra, d. i. ei g . metaaiplaat ; mid. lat. plastra), eene rekenmunt in verscheidene landen en van verschillende waarde , nicest tusscben I gi.
80 en 2 gl. 70 ct. . b. v. in Italië 2 gi.
25 CL. a 2 gl. 35 ct, in Spanje = 2 gi
60 CL. courant; piastrmno, m. eene zilveren rekeniriunt in Toscanen, ongeveer 60

courant.
Piatkopeke, f. russ., acne zilvermunt,
omtrent = 10 cent.
Piátta, f. it. (v. piatto, plat), een plat
vaartuig, zonder masten en zeilen, op de
reeden gebruikelijk.
Piazza, f it. (spr. piatza;plaats),
eene openbare plaats , niarktplaats , een
marktplein in ltahë; cane hi-cede straat.
Pibroch, in. eng. (spr. pIbbrok) , de
schotsche doedeizak ; een lied voor dat
CL.

speeltuig.

Pie, m. fr., z. v. a. pico ; ook cane el,

donkergroen glas.
picadóx, ni sp., eig. de steker (v. picar, steken), de met acne lans gewapende
kampvechter te paard bij de sticrenge
vechten in Spanje.
Picaillon, m. Ir. (spr. pikaljdng), acne
kleine kopermunt in Piemont, omtrent ct.
Pica!, rn acne rckenmnnt op de kust
van Coromandel, omtrent 8 Ct. courant;
13 pical doen acne zilveren ropij.
picant, z. piquant ond. piqueren; phcarden, z. adamianen.
Picãtie, f. en picãtum, n. lat. (v pi-

care, met pik of pek, pir. bestrijken),
l)ikpleister.
Piccante, m. it. (eig. scherp, stekend,
V.

piccare), een ital. wijn uit de omstreken

van Pavia.
piccolo, piccoilno, it., klein; van daar

piccolo -fluit , cane kleine dwarsfluit van
helderen toon ; piccolo, ook picciolo, m.
cane rekenmunt te Venetië, bijna = 2
cent., op Sicilië minder dan 2.11 cent.
Pice, f. cane rekenmunt in Indië,
ir

ropij.

Pichi, nw ge., acne lengternaat in Griekenland, ongeveer 7 palmen.
Pichnamaz, pl, geestelijken hij de Perzen, ongeveer wat de i m a m s bij de Turken zijn.

Pickles, pl. eng. (spr. pikkels; .pickle
= pekel), in azijn ingemaakte sterk gekruide plantenspijzen.

Pico, m. sp. en it. (fr. pic), eig. acne
spits; een hooge, spitse beig, p i e k.
Pico!, 1. pikul (z. a.).

Picóte of picótte , f. (waarsch. v. ii.
Ir. picoter, z. picotéren) , eerie anjelier
met éénkleurige zachte zijstrepen aan den
rand der bladeren, 01) een' witten of gelen
grond. Bestaan deze zijstrepen niet uit cane
enkelvoudige, maar uit verschillende kleu
ren, dan heet de bloem een picot-bizard.
picotéren, fr., steken, prikken; plagen , beet hebben ; door middel van liet
picoteer - ijzer in de houten platen
voor de katoendrukkerijen stiften zetten,
on I daarmede fijne punten O[) te drukken;
picoterie, f. stekelachtige rede, hekeling,
plagerij, twist om kleinigheden; picots
pl. (spr. piko), smalle girenkant.
Picotin, in. fr. (spr. —tang), een maatje,
cane fi-ansche maat haver, de hoeveelheid
bayer , die men liet paard doorgaans op
eenmaal geeft.
Pié, *m. sp. , de voet; een voet als leng-

temaat

PICROCJIOLI Cll.
picrochólisch , gr. (v. pikros , Cí, óu,
bitter) , bitter alli , opvliegend driftig;
picrocholos, m. een galznchtige ; picroglycIon, n. het 1)itterzoet. evnc eigene
stof' van den bit terzoetstenuel (van solunum dtcicamn ia) ; picrolith, nn bitter-

steen Gene variatie van den s e r l) e n t ij n;
picromél, n. cIe bitterstof, galstof, eene
bijzondere stof in de ossenral; picrototoxíne , i: het bittergift, een cif eenaardig
basisch plantenvormend deel in dekokkelskorrels (van rnenispérmum cocculus).
Pictographie, f. lat.-gr. (v. pinyére ,
schilderen . en grdphein, schrijven), de
schrijfschilderkunst, de kunst oin bij
snel ieder handschrift en eiken-zonder
afdruk te vermeerderen; de kunst om te
drukken zonder telkens zwart op te clragen ; pictomaan, m. een schildervriend
zonder talent, schilderijengek ; pictornanie, f. de overdreven zucht voor schilderijen ; pictura, f. de schilderkunst; het
schilderwerk.
Pièce , f. fr. (slur. piéss' = it. pezzo,
lioogd_ potzen. batten), een stuk, gelcistuk; een stuk geschut.; tooneelstuk, klein
geschrift. los !)lad, vlugschrift; een 1!eregtelijk bewijsstuk ; een kamerlje, kabinet, vertrek. b. v. eene wonin g van 12
pi è c e s, van 12 vertrekken ; pièce i tiroir (spr. — tirod(er), eig. een schuifla
een onzamenhangend tooneel--denstuk,
stuk. waarin men meer de uitwerking v.
enkele tooncelen, dan de eenheid der han.
deling ol) het oog heeft, gehad.
Piedestál, n. fr., pédestal (van pied,
voet, en het dunsel stellen, stal,
d. i. oorspr. stede. plaats ; it. piedestallo),
het voetstuk, voetgestel van eene zuil,
een standbeeld.
Piel., z. pico; piek (fr. pique; vgl.
pikéren), de spies, lans niet eer' langen
steel ofschait; piekenter, in. (Ir. piqueur),
een spies- of lansdrag er.
Piekeniek, m. (lr. piquenique), een gemeenschappelijke maaltijd, waartoe ieder
deelnemer bijdraagt; een boi,je -1 ij-botje.
pieno , it. „=lat. plenus, a„ um), Muz.,
vol, volstemmig; piéno órbano, met volle
w erk.
Piericlen, pl. gr. (Pierides). benaming
der m ur z e n (z. a.), als dochters v. P i ë1-os, of naar den haar gewijden berg
Pieros in Tliracië.
Piéro, m. it. naam, z. v. a. Pieter; op
het it. tooneel : de rol van den onnoozelen
bediende.
Pierrier, m. fr. (spr. piëijie; v. pierce,
steen), Mil., een steenstuk, klein karton
op de galeijen enz., om steengin te werpen; ook een mortier v. 15 JC kaliber,
tot verdediging der sterkten.
Pierrot, m. fr. (spr. pjérró; verklw. v.
Pierre, Pieter), eig. Pietje ; de onnoozele,
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altijd gefopte, vaak afgeroste hansworst
v. Ir. fransche tooncel (vgl. harlekijn).
Piéstrum, n. lat., een vroedkunclig
werktuig orn de hoofdbeenderen cener
doode %rtrcht te verbrijzelen.
Piëteit, f. lat. (piétccs, v. pins. a, urn,
vroom, naa+rw ezet. liliirnati -), de vroonllreid, godzaligheid ;. ook kinderlijke liefde,
liefdevol aandenken, dankbare liefde en
onderdanig•lreid jegens ouders, weldoeners
enz. , inz. overledene ; Piet.. eenti Maria
met liet kind Jezus op den schoot ; pietist, m. nw lat., een íijrivrome, fijnman,
schijnlieili e kwezel ; in cie luthersche en
gereforrn. kerk (sedert S p e y e r 1670),
eerre secje, die bijzondere zamenkorr,sten
tot oefeningen der vroomheid houdt; een
pilaarbijter, bid'.broêr; piëtisterij, f. of
piëtismus, n. fijnvroorriheid, kwezelarij,
wonderbekeerinl s- geloof , de neiging om
de godsdienst inz. door liet gevoel op te
vatten , als ook de zucht tot bijzondere,
geheimre vrooinheids-oefeningen ; eene ziekelijke ;odsdie strigting, aan welke de
menschelijke natuur als geheel verdorven,
en al bet door rrrenschen verrigt wordend
goede als een werk v. onmiddellijke god(lelijke genade verschijnt; piëtistisch,
hij nvroom , kwezelachtig; pietoso, it. Muz.,
vroom, statig, pleftig, medelijden opwek
-kend.
Pieter, Peter, m. (v. li. gr. Petros, eert
steen, rots), mansn. : rotsman, onwankelbare, 1)esiendi ;e; verklw. Piet, Pietje;
Pietje, ook de naare tiener voorar. nederl .
rekenmunt, een zevend'balfje, = 32z cent;
Peter Simons -wijn, eerre soort v. spaan sclren wijn, uit druiven van den Rijn gewonnen, die een Hollander Pieter S i m o n s z. naar ,Spanje bralt ; Petronella,
vrouwenn.: (le rotsvaste, bestendige; Petrowitsch, russ., z. v. a. Peter's zoon ; pieterman, m. Bene zekere soort van kleine
zeevisch.
.

Pieton, m. fr.(spr. pjetóng; v. pied, voet),
een voetganger.
Piffero, rn. it., (spy —pief—), dwars fluit, veldpijp ; ook een dwarsiuitspeler.
Pigeon, ra. fl. (spr. pizjong) 9 de duif;
ook eens soort van fijnen appel.
Pietot, m. acne kleine munt op Malta,
omtrent = 2 cent.
Pigmeeën, z. pygmvën.
Pigment, n. lat. (pigméntunt, v. pingére, schilderen, realen), verwstof, verve;
kleur, blanketsel, bestrijksel; a dj e c t i eve

pigmenten, verwstolren, die , om op,
dock te hechten, een bijtmiddel noodig
hebben; substantieve pig menten,
zulke, die onmiddellijk op doek hechten;
pigmenturn nr.'grum, n. liet oo`z`e-art, aan
de binnenvlakte van het adervlies des oo;s
Pignatelia , f. it. , eene ital. inhoudsmaat, ongeveer =1 kan.
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Pignóle, f. it. pignólo, m., spr. pienj---), m. in Zwitserland : de schandsteen ; pil
z. V. a. pinie, z. pinion.
(eng. to pillory , fr. pi lorier),-loréen
pignus, n., p1. pignora, lat., een pand, aan de kaak stellen.
onderpand pa verdrag, pandregt; pig Piloot , m. (fr. pílote, it. piloto ; waar
nus imperil, een rijks- of regeringsonoorsprong ; ,vgl.-schijnlk`adute
derpand; pignoréren (lat. pígnorári of peilen, de diepte meten, en lood, 'peillood) , een stuurman. loods , loodsman,
pignerari), verpanden, iets tot pand ne
geven, verzetten ; pignorátie, f.-menof
wiens taak het is om door zijne kennis
(pignoratio), de verpanding; pignora- van de havens en de omliggende streek
tief, nw lat., pandsgewijs ; pignorator, den uit- en binnenloopenden schepen den
weg te toonen ; N. H., een kleine viscli,
m. lat., een pandnemer.
Pigomantj e , f. gr., waarzeggerij uit die den haai vergezelt en hem naar zijnen buit schijnt te geleiden , pilotéren
fonteinwater.
fr. (piloter), loodsen, schepen over en
pits manibus, z. ond. pias.
Pijp, f. (sp, pipa, it. pippa, wegens door gevaarlijke plaatsen brengen; Arch.,
de buisvormige gedaante), een lang smal heijen , palen inslaan ; pilotage, f. (spr.
vat ter verzending van wijn en olie, inz. -- tuazj' ), h. loodsgeld, loodsloon ; Arch.,
in Spanje, waar zij doorgaans 5 emmers het paalwerk, inheijen der palen, b. v. tot
of 300 maten bevat ; ook Bene maat van grondslag van eenen waterbouw; pilotigelijke grootte in Denemarken, Hamburg, den, pl., de abstracten in een orgel,
Madrid enz. ; pijphout, in den houthan- de smalle latjes, die aan de klavieren v.
het orgel vastgehaakt zijn , en naar do
del : eiken staafhout of duighout ter ver
welborden en windladen loopen, om bij liet
pijpen en andere vaten. -vardign
Pika , f. de egyptisehe el ; de groot e nederdrukken der toetsen de c a n c e lpika, de pika van Constantinopel, om - ventilen te openen.
Pinielith, m. gr. (onjuist gevormd van
trent 28 eng. of omtrent 681 ned. duimen.
pikant, z. piquant ond. piqueren; pimele, vet, en lithos, steen), vetsteen,
groene chrysopras- aarde, Bene uit nikkel,
pikanterie, z. picoterie en piquanterie.
kiezelaarde enz. bestaande steensoort;
Pikét, z. piquet.
pimelorrhaea , f, Med. , een ziekelijke
Pikul , m. maleisch (v. eikul, dragen,
opheffen , wegen), een handelsgewigt in vetafgang;.
Pimént, m. fr. (sp. pimienta, peper; mid.
Madras, China enz. = 100 kat i's , d. i.
lat. pigmenturn, kruiderij, kruiderwijn),
125 oude holt. of 1333 eng. ponden
61,75 ned. ponden ; in verscheidene oor jamaïca- peper, wonderpeper, spceerijmengsel, de onrijp gedroogde, zwartbruine en
Amerika een gewigt van onge--denva
kruidige bezien van de 7nyrtus pirnenta in
veer 1.0 ned. ponden.
pila . f. lat. , Med., een bal of bundel 0. lndié.
Pirpernoot, F. (v. h. hoogd. pirnpeln,
van pluksel.
Pilaster, in. (fr. pilastre), een vier- klapperen), eig. de klappernoot, z. v. a.
pistache (z. a.).
kante pilaar, kantige of hoekige zuil.
Pimpinélle, f. m. lat. pirnpinella, mid.
Pilatus, lat. (v. plum, werpspies), fr.
Pilátre, mansn.: de met eene werpspies lat. bipinella, bedorven uit bipennulac,
(1. i. dubbel gevederd; doorgaans ook pïmgewapende, krijgshaftige.
pernel, fr. pimprenelle), eene als genees=
Pilau of pilaw, n. pert en turk., rijst
middel gebruikte plant met eenen wortel
. Gene geliefde spijs der Turken en-moes
andere Oosterlingen, rijst in vleeschnat v. scherp brandenden smaak; ook eene soort
van kelkbloem, een goed voederkruid; de
gekookt enz.
Pilchard of pitcher, m. eng. (spr. pimpinelroos, pimpernelroos, eene soort
piltsjerd, píltsjer). een naar den haring van laagwassend.Ie rozen.
Pirnpleiden, pl., gr. naam der muzen,
gelijkende visch , die aan dc kust van
Engeland gevangen en even als de ha- naar dien lie otischen berg Pimple.
Pinacotheek, f. gr°. (v. pI nax, m. tafel,
ring toebereid wordt.
piléus, m. lat., de hoed (in de Med. en tale= eel) , eerie verzameling van schildeBot.) ; pileáta major, f. (v. L. lat. pilea- rijen, platen, beelden enz., een kunstka
-binet,mus.
tus, a, um, met eenen hoed voorzien),
Pinang, maleisch, z. v. a. areka (z. a.).
Muz., Bene 8 a 16voetige orgelstem ; pil.
Pinas, m. Bene oostind. stof uit boomminor, zulk eene van 4 voet.
bast.
pilléren, fr. (giller, spr. pielj-),
Pinésse of pinas, f. fr. (sp. pinata, it.
plunderen, rooven ; pillerie, f. (spr. pie jne) , de plundering , berooving, afper- pinassa, eng. pinnace, v. pinus, fr, pin,
pijnboom), eene soort van sloep (z, a.).
sing.
Pillory , m. eng. (spr. pillerie; v. h. met ten minste 6 riemen; ook een lang,
lat., pila, pilaar), in Engeland de kaak, smal jagt of postschip (c o r v e t), met plat
de schandpaal , het halsijzer ; fr. pilori, achterdeel en riemen ; voorts een klein
;.
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tweemastvaartuig, ongeveer als een schooner betakeld, een spiegelschip.
Pináster, m. lat., de gemeene denneboom of pijnboom.
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Pinnant, penant , m. een muurstijl,
tusschenmuur.
Pinnieten, pl. , versteeningen cener
soort van lange spitse schelpdieren.

Pincérna, in. lat., een schenker.
z. pinchbeck.
Pinsbek,
,
Pincétte, f. fr. (spr. pèngsétt; v. pincer,
Pint, f. (waarsch. v. h. gr. pínein, [drinknijpen), de haartang, het nijpertje, Bene
kleine tang der wondieelers.
Pinchbeck, n. eng. (spr. pánt^.j-), een
metaal, dat het goud nabootst, geelkoper ,
pinsbek, een gemengd metaal, gelijken de naar het prinsmetaal, similor enz., uit
koper, tin en ijzer bestaande, en zoo geheeten naar den uitvinder Pinchbeck, een
eng. werktuigkundige uit de 18de eeuw.
( Anderen zeggen naar de plaats der uitvin ding I' i n c h b a c k in Engeland.)
Pincher, m. eng. (spr. pintsjer; van to
pinch, knijpen), eene soort van honden met
scherp gebit.
Pindarees, pl. (spr. -deries), cl. i. vrij buiters, naam der rooverbenden te paard in
britsch G. Indië, welke in 1816 overwonnen en verstrooid zijn.
pindarisch , in den smaak van P i n d á-

r u s, een uitstekend gr. lierdichter (gest.
422 jaar vóór Chr.); pindariséren, bloem
opgesmukt spreken, verhevene, dich--rijk,
terlij ke uitdrukkingen gebruiken.
Pindus, ni. gr., de muzenberg, de aan
Apollo en de muzen geheiligde berg in het
oude Griekenland (tegenwoordig 1%I e zzovo).
pingue remedium, n. lat. (v. pinguis,
pingue, vet), z. ond. remedium; pinguior
eentor, m. een vetter, d. i. een beter kooper;
pinguecula, f. nw lat. Med., een vetvlies in

het oog; pinguin , m. de vetgans , een
zwemvogel in Afrika, Amerika en Z. Indië.
Piniën, pingelen, pl. (fr. pignons, spr.
p'ienjóng ; V. h. lat. nux pinéa, v. pinus,
pijnboom), de zoete noten van den pinicpijnboom (pinas pinea) in Z. Europa, die
in smaak en grootte naar amandelen gelijken.
Piniek, f. gr. (v. ptnein, drinken) , de
drinkleer, leer van het drinken; pinisch,
tot de drinkleer behoorende (iron. gevormde woorden.
Pink, f. (eng . pink, fr. pinque), een plat,
groot vrachtschip, van voren en van ach
gelijk rond, houdende ongeveer 300-tern
last ; algemeene naam der visschersvaartuigen aan cie nederlandsche kusten; ook
-

Bene jonge koe.

gr. penscil. hëmera; d. i. de vijftigste dag,
nl. na paschen), hij de oude Hebreeërs het
feest van den oogst; bij de christenen het
feest der uitstorting van den H. Geest.
Pinnace, eng. (spr. pínnees), z. v. a.
Pinkster, pinksteren, n. (v. L.

técostë,

pinasse, pinas.
Pinnacidiën,

pl., de vizieren of kijkgaten op het lineaal van eense meettafel.

ken) eene oude ned. vochtmaat l1 ;m e ngel of 4 stoop; ook n. eng. (spr. paint),
Bene wijnmaat in Engeland en Schotland;
pinta, f. it., eene vochtmaat in Alexandrië,
Genua enMilaan; in de laatste stad_. ook eene
korenmaat, = 1 á kop ruim; pinte, f. fr.
(spr. pint'), eene vochtmaat in Frankrijk,
te Parijs = 0,916 ned. kan; ook eene kroeg,
knip.
Pintados, pl. sp. (pintado, geschilderd, v. pintar, schilderen) , ?Mere., geschilderde of gedrukte katoenen of linnen
stoffen.
pinxit, lat. (v. ping ëre, schilderen) ,
afgek. pinx., hij heeft het geschilderd (op
schilderijen bij den naam des schilders).
Piómbi, pl . it., voorra. kerkers in Venetië, eig. boden daken.
Pion, m. fr. (spr. pion9; eig. een voet
peon, v. pie', fr. pied . = lat.-ganer,sp.
pes, voet), de looper of boer in het schaakspe l, eene schijf op liet dambord; pionnier,
m. oorspr. een voetsoldaat ; een schans ,

,

graver. .
Pipa, f. dc surinaamsche schildpad ; z.

ook pijp.

Piperre, f. fr. (v. piper, d. i. eig. vogels
met de lokfluit, lokken, een klanknabootsend woord = piepen, fluiten), bedriegerij in het spel ; pipeur, m. een valsch

speler.

Piperfne, f. nw lat. (v. h. lat. piper,
peper), de peperstof, Gene bijzondere stof,
kristalachtige zelfstandigheid in de zwarte peper; piperinen , pl ., pepermunt..
plaatjes of -koekjes; piperíno, m. it., z. v. a.
peperino (z. a.); piperitis, f. lat ., peper -

kruid.
Pipot, m. fr. (spr. pipé), een fust te
Bordeaux, inz. voor honig.
Pipping, pippeling (eng. pippin, van
pip, punt , vlekje , wegens de gevlekte
schil), een zeer kruidige appel; inz. in En-

geland.
Piquenique, z. piekepiek.

piquéren of pikéren, fr. (piquer; vgl.
het duitsche pikken, pieken), steken,
prikken; tot toorn prikkelen, beleedigen,
belgen, krenken , gevoelig treffen; gepiqueerd zijn, gevoelig, beleedigd zijn; zich
piquéren, zich eene eer uit iets maken,
trotsch, fier op iets zijn, zich inbeelden ,
laten voorstaan op iets; piquéren, fr. of
piccéren, Muz., op éénen streek met den
strijkstok vele op elkander volgende noten
zeer kort afstooten ; piquant of pikant,
stekend, prikkend, bijtend, prikkelend,
scherp , puntig , stekelig, treffend, raak;
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piquantcrie, f. z. picoterie; ook wel voor
beroeps- , ambachtsjaloezij , broodnijd
wanr;nnst; pique, f. (spr piek'), de heimelijke haat, bedekte nijd ; een e pique
(een pik) op iemand hebben , liet
ou iemand geladen hebben, hem niet ge
zijn enz.; ook pique. spies, z. piek;-neg
ook in het kaartspel de kleur, welker teeken liet ijzer eenex piek is, schoppen; piqué, n. (spr. pike) , eene katoenen stof,
welker weefsel gestikt schijnt te zijn, ook

q u i l t i n g; als adj. gestikt , gestoken
piquet, n. (spr. pikét), Mil. , eene veldwacht, le gerwaclit, een troep soldaten
(gewoonlijk 50 man), om den vijand gade
te slaan en Gene overhoedsche overrompeling te voorkomen ; een bekend kaartspel
tusschen twee personen met 32 bladen,
ook eene voorm. fr. inhoudsmaat, ongeveer
— 9 kop; piquetten , pikétten , het genoemde kaartspel spelen; piquétte, f. een
geringe, slappe, zure wijn in den franschen
handel, wijn van de tweede persing; piqueur, m. eenjager te paard; jagtkneclht
bij de parforce -jai;
t ;' ook een voorrij der; berijdr,r paarden afrit; ter, paarden d r e s s e e r d e r; ook «el iron. een meisjesjager, liefhebber van vrouwen enz.
Piraat, m. lat. (piráta, gr. peirátës,
V. peirán, beproeven, zijn geluk beproeven, op avontuur of buit uitgaan)., een
zeeroover; piraterie. f. fr., de zeerooverij ;
piratéren (fr pirater), zecrooverij drijven,
r oven ; pirátisch ,. zcerooverachtig , op
zeerooverswijze.
;

Piri-pascha, z. piali-pascha.

Piroggen, pl. russ. (sing. pirog), een gebak met gehakt vleesch gevuld, eene pastij.
Pirogue , fr. (spr. piró jlc' ; sp. piragua, een oorspr. amerik. woord), eene
praauw, een roeischuitje der Indianen in
z. Amerika , uit éénen uitgeholden boomstam vervaardigd, z. v. a. ca not.
Pirol , z. bulow.
Pirouette , f. fr. (spr. piroe -ett')

in de

danskunst: de krinf;draaijing, draaisprong,
omdraaijing op den liiel van éénen voet;
in de rijkunst: Gene soortgelijke zwenking
van een paard, zonder van plaats te ver .anderen ; pirouettéren (fr. pirouetter),
zich in eenen kring orndraaijen , eerre
cirkelzwenking maken.
pis- aller, n. fr. (spr. piezaïlé; V. pis,
erger, le pis, het ergste, en aller. gaan),
liet mishukken. liet ergste geval; an pis
aller (spr. oo—), in het ergste geval.
Pisáng. In. nmaleisch , de paradijs- of
Adams- vijgeboom , een waar pronkgewas
in Azië, Afrika en West- Indië, vgl. banaan;

de pisaug - lijster, eene amerik.

lijstersoort.
pisces, pl. lat. (sing. piscis, een visch),
de visschep, een der 12 teekens van den
dierenriem.

Pisé, m. fr. (spr. pine ), ineengeslagen
aarde, waarvan men de muren van hui zen maakt, stampaarde; van daar pis ébo u w, pisé- muren.
Pisolith , m. gr. (v, pisos of pisopa, lat.
pisurn, erwt). de erwtsteen, een rond
kalksteen.
-korelig
Pisóth., m. een gewipt in Zevenbergen,
om!rent = 2, wiggle.
Pisselaeum , n. gr. ( van pissa , pek) ,
verbinding van hars en olie, ook teer.
Pistache. f. fr. (spr. piestasj' ; gr, pistaki"on, lat. pistac ufn, v. h. perz. pistah,
arab.fustak of lustuk), de groene arnandel, cie olieachtige, welsmakende naar de
hazelnoten gelijkende vrucht van den
pistache-hoorn (pistacia verg, L.), in het
Oosten en Z. Europa; de wilde pistache (stapltylea pinnata, L.) heet ook
p i rn p e r n o o t, klappernoot ; pistaciet,
m., eene meestal pistache-groene steensoort.

Piste , F. fr. (spr. piest'; it. pesta, V.
pestare = lat. pzstare, stampen . vertreden). liet spoor der paarden ; het spoor
van het wild.
Pisteologie , f. gr. (v. pisti. , 1. het
geloof) , de geloofsleer; pistgvon of pis-

teuon , ni. (v. pisteüein . gclooven , ver -

trouwen) de l;eloovige ; pistiek, f. de geloofsleer. geloofsverdediging.
Pistil of pistlilam, m. lat., de stam
apotheken);-per,lowijf(n
Bot., de stnifwel;, I. bevruchtingsbuisje,
liet vrouwelijke bevruchtingswerktuir in
de bloesems der planten, dat uit drie
deelen, n. I. de stempel (germen of ovarr'um), het stijltje (stilus) en liet vrucht
(stigma) bestaat.
-beginsl
Piston, m. Ii'. (spr. piestong), de
pompstok , zuiger; de stempel, liet stiff je
voor slaghoedjes aan slageweren.
Pistool, f. 1) (i °r. pistole), eene goud
onderscheidene landen, inz. in-munt,i
Spanje, van verschillende waarde, doorgaans echter ongeveer 9i a 10 gl. (ook
pistolétte; zoo uien wil dus geheeten naar
l.' i s t o f a in Italië, alwaar zij het eerst
zouden geslagen zijn; 2) (fr. pistolet), een
kort schietgeweer, zadelgeweer, zakgeweer
(misschien van het lat. pistilluin, vijzel,
stamper, wegens de overeenkomstige ge-

daante; V. a. van de stad P i s t o j a) ; par
pistolet, fr. (spr. — piestolê), in het bil-

jartspel : zonder de hand of de q u e ti e
op liet biljart te leggen (stooten).
Pistritium, n. lat., i)ij de oude Rorneinen een molen, rosmolen, waarin het koren gestampt werd , en waarlhenen men
overtreders en boosdoeners verwees.
Pite , f. Gene oude fr. munt = den i e r.
Pithanologïe, f gr. (v. pithanós, gemakkelijk overredend , ligtgeloovig) , de
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overtuiçingsIecr, overredIngsleer ; Pitho, f.
(gr. Peith), Myth. , de godin der overreding hij de Grieken ; vgl. Suada ; ook
de gave der overreding ; overtuigende
ve1sprekcndheid.
Pithométer, IL gr. (v. pIt1tos m. vat),
een vatnieter; pithometrie, I'. de vatmeting, vatmeetkunst ; pithométrisch , die

pus, n. eene rnenschlievendc of weldadige
stichting; piunz desiderluin, z. deside
rium; pus manibus, aan de zalige zie-

kunst betreffende.
Piti, m. eene kleine spaansche munt,

= 1} cent.
Pitis , rn n-ialeisch (ook pietjes , naar
hollandsche schrijfwijze), eene kleine soms
ook boden munt, waarvan 600 een' spaanschen daalder uitmaken, op de oost -ind.
eilanden; ook in 't algemeen voor klein
geld , brokkelgeld.
:Pito , een uit maIs gebrouwd bier in
het binnenland van Afrika.
pitoyable, fr. (spr. ptoajdbl' ; v. pitié,
medelijden ), erbarmelijk, jammerlijk, kiagend, ellendig, armzalig.
Pitrepite, ni. fr. (spr. petr'pIet'), een
zeer sterke drank in de ft. koloniëri van
Amerika.
pitsjâren , Mar. , door middel van bepaatde seinen aan boord roepen.
Pittacium , n. lat., eig. eene pleister,
een met zaif bestreken,zamenrolbaar tafeltje ofhlad, waarop de dagteekening van de
ordinatie der geestelijken weleer geschre
ven en hun overhandigd weid.
Pittah , in 0. Indië eene afgesloten stad
of voorstad.
Pittiziet , m. (v. h. gr. pissa , pitta,
pik)., ijzerpikerts, zwavel- en arsenikzuur

ijzer.

pittorésque , fr., of pittorésk. it. (pittoresco, van pitto = lat.pictus, geschilderd,
pittóre = pictor , schil der ), schdderach Lig

schoon, schilderachtig, tot eene schilderachtige behandeling geschikt, b. v. eene
Iandstreek ; schilderachtige voorstellingen
hevattend, de verbeeldingskracht zoo levendig en aangenaam doende werken,
alsof men het beschrevene werkelijk
voor oogen bad, b. v. zulke gedichten
reizen enz. ; pittorésken , pl., schilderachtige voorstellingen.
Pituita , f. lat. Med., slijm, taai vocht
in het ligchaam; pituiteus, slijmig, verslijmd, vol sljEn.
Pityriisis, f. gr. (v. pitron zernelen) .
Med., de scliilferachtige haarworm, zeinelaclitige huiduitsiag op het hoofd.
p114 (spr. pioc), it. (lat. = plus), meer;
b. v. piu adagio (spr. —dzjio) , i%luz.,
langzamer ; piu forte, sterker,, piu inoto,
p. mosso, p. presto of p. stretto, sneller;
p. piano , zachter ; piu tosto , vroeger,
eerder.

Pius m. lat. (pius, a, urn, vroom enz.),
mansn. : de vrome , 8ewijde ; pius usus,
m., z. V. a. pia causa (z. a.) ; piurn cor-
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len der afgestorvenen (vgl. manen).
Pivori, m. de cassave-brandewijn.
Pivot

, fl1.

Ir. (spr.

piewó), de

spil,

duim, bar, het draaipunt.
pizzi:cumnclo cnpizzicdto, it. (spr.piets__;
v. pizzicdre, knippen, knijpen) Muz., verk.
pi:., met de vingers geknipt, niet met den
strijkstok aangestreken (op muzijk voor
strijkinstrumenten) , waarna gewoonlijk
volgt coll'arco (z. a.).
Pjatack, m. russ. (v. pjatj ., vijf), een
vijfkopekeristuk (vgl. kopeke), eene russische zilver- en kopermunt , bijna 9} cent
waard.
Plaat, f. (eng. plata, plat, bodem),
eene zandvlakte, ophoogirig van zand en
steenen voor haven en riviermonden.
placãbel, lat. (placabilis, e, v. piacare, bevredigen, stillen), verzoenlijk,
vredelievend; placabiliteit, f. de ver-

zoenlijkheid.
Placage, f. fr. (spr. piakd (t zj' ; v. piaquer, beleggen, bekleeden, platteren), ingelegd houtwerk; plavard , m. (spr.
—plakdar), eene sierlijke beklceding hoven eene deur; ook z.v.a. placaat, z.
plakkaat.
Place, f. fr. (spr. piass'), de plaats ;
place d'armes, f (spr. —darns'), eene

'wapenplaats , oefeniiigsplaats exerceer
plein voor eene bezetting; place de railiement (spr. --ralli'mdng), de verzamel..
plaats; place de repos (—r'pó) , eene
rustplaats; placement, n. de plaatsing,
uitzetting van geld; liet uitgezette geldzelf; placéren (fi. placer; spr. plass—),
plaatsen, iemand placéren , hem eend

plaats aanwijzen, aan zijne plaats zetten of
stellen, b. V. in eene bediening, eenen post;
beleggen, uitzetten, aanleggen, b. v. geld;
piacéring , f. plaatsing, uitzetting enz.
placénta , f. lat., dc koek ; placenta
sanç/uinis, f. Med. , de bloedkoek; pl.
uterine de moederkoek, nageboorte; piacentaal , n\v lat., tot den moederkoek
behoorende.

Placentijn , m. in w lat. (van het lat.
placere, behagen, bevallen), een behaag-

zuchtige, oogendienaar, jabroêr ; placet,
lat., het behaagt, wordt ingewilligd, toegestaan, goedgekeurd; placet, n. nw lat.,
z. v. a. placitum ; placet of piacëtum regEurn, n. koninklijke toestemming, inwil-

liging der landsregering, b. v. tot bekendmaking en uitvoering van pauselijke verordeningen ; placet, n. fr. (spr. piasé),
een verzoekschrift, smeekschrift, request;
ook een stoeltje zonder leuning.
placeren, z. ond. place.

Placet enz., z. ond. placentija.
Piacbmai ofpiachmahl, n. hoogd. (een
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woord uit do snieltliutten), doorzwavckl
zilver, zwavelzilver.
PIacdus, lat. (p la, cdus. a. urn, zacht,
vreedzaam), mansn.: de zachte, vriende-

makelij IK, aangenaam, grappig, schertsend,
koddig, belagchelijk, zonderling;
p1aisantren (Ir. piaisanter) , schertsen,
boerten, kortswijlcn, gekscheren, heet heb-
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Ijke zachtraoedige; P1acda, f vrouwenn.:
de zachte, vreedzame; pldcido en placi
ciarnénte, it. (spr. platsji—), Muz., bedaard, zacht, liefelijk.
Plactum, n., pl. placïta, lat. (v. piacëre, behagen), het goedvinden, de wilsmeaning, verordening: piacYturn im.perzi,
eenerijksvcrordening; placitéren, nw lat.,
goedkeuren, hewilligen, toestemmen
-

Pladaröma , n. en pladarösis, 1. gr.
(v. piaciars, nat, picidos, n. vochtiglieid,
zwammigheid) , Med. , een week spekge
zwellelje in het celweefsel der oogleden.
Plafond, m. fr. (spr. piafóng; ontst. uit
plat fond, d. i. llattc grond of bodem),
de kamerzolderng, het bovengedeelte van
eene overdekte l)laats, van eene zaal, een
vertrek enz., gewoonlijk met pleister belegt1 en soms met schilderwerk versierd,
(IC gipszoldering; een dekstuk, dekschil
derstuk; plafonnéren (Ir. plafonner), de
zoldering eerier kamer hekiceden.
plaga f. lat., ren sla g , houw, stoot;
Med.,
een gezwcl door slag, val enz., buil.
Plagiaat of plagum, n. lat. Jur. , menschenroof. nienschendiefstal; gew. oneig.
een lettcrdiefstal , gedachtenroof, de uitseli 'ijving, boekenplundering, de onregtmatige elgening van eens anders letterarbeid; plagiarhis ofplagiãtor, ni Jur., een
menschenroover, zielverkooper ; een boekenplunderaar,, gedachtendief, letterdief;
pronker met eens anders vedeien; plagiã
risch , uitgeschreven, gestolen (van geschri ften).
PIagëdron of plagiécler ,, n. gr. (v.
picigios, a, on, dwars, scheef), een dwars-

vlak.
Plagoscoptum, n. gr. (v. piagos, lat.

zijde, streek, oord), eig. een aanwijzer van de hemelstreck, een windwijzer.

playa,

.Plaid, m. eng. (spr. pled; van het
gadisch piaide, bedde-deken, grove wollenstof), de mantel der Bcrgschotten, van
geruite wollenstof.
plaidéren, fr. (plaider, spr. pib:l—; v.

plaid = lat. piaciturn (z. a.); mid. lat.
piacitare, plaitare), p 1 e I t c n, bepleiten,

procederen , een regtsgeding voeren,
inz. mondeling als advokaat voor de balie
verdedigen ; geregtelijk woord voeren; plaicloyer, n. (spr. plédoajé) , eene verdedigingsrede van eerien advokaat voor de
regtbank ccii pleidooi ; plaicloyéreA
z.. V. a. plaideren.

Plaine, f. fr. (spr. plein') , de vlakte,
effen plaats, liet pici n, vlakke veld, vlak

land.
plaisánt, f1'. (spr. piézdng; v. plaire =
lat. pi(t cere, heliagen), hehagelijk, ver-

boertig,

ben; plaisanterie, f. (spr. plézant'rIe) de

scherts, kortswijl, boerterij, snakerij, grap;
plaisanterie a part (spr. —apáar),
scherts ter zijde, in vollen ernst, alle
gekheid op een stokje; plaisir, n. (spr.
plézIei), vermaak, vergenoegen, vreugde,
verlustiging, welgevallen, gelicugte, grap,
p 1 e i z i e r; tijdverdrijf gunst, vriendschap,
dienst; plait-il? (spr. piêtIe), wat belieft
U, wat is er van uwe dienst, wat zegt ge?
ook als suhst. eupbcmistiscli gebezigd voor secreet, geheim gemak, in de
wandeling de platie.
Plak , in. een oud groningsch muntstuk, doende 2 g r o o t k e n of grdngjcn
(z. groot).
Plaket, z. plaquette.
PJakkaat ii. een openbaar afekondigci

en aangeplakt bevel van de regering.
Plan, n. (lat. pianum, fr plaine), de

vlakte vlakke plaats; oneig. het ontwerp, do
schets, omtrek v. een gebouw, platte grond,

grondteekening; het ontwerp, voornemen;
pianum inclinãturn, n. lat., eene schuine
of hellende vlakte, een afgaande grond;
plan de site, m. fr. (spr. plaag d'siet'),

de grondvlakte, grondteekening; plancon
caafgias, z. concaaf; planconvexglas, z.
convex; planéren , nw lat. (fr planer),
effenen, gelijk, effen of glad maken; bij

bookbinders: lijmen, door met alum gekookt lijmwater (p lan e e r w a t er) halen;
planeerhamer, een hamer der goad- en

kopersmeden tot het glad maken des metaals; planeur, m. fr., een effen- of gladmaker (polijster); planiglobïum,00k pianispheeruni of planispheer, n. nw lat..

een aard- of hemelbol op een plat vlak
voorgesteld , eene wereldkaart; pianimetrie, f. lat.-gr., de vlaktemeetkunst, vlaktemeting ; pianimtrisch, vlaktemetend;
vlaktemeetkundig; pianiróstrum, n. N. H.,

een plat- of vlaksnavel.
Planche, 1. fr. (spr. pldngsj'; V. h. lat.
planca, plank), eene plaat, metalen tafel
in de munt; ook eene gegraveerde koperen plaat; planchette, f. (spr. plangsjétt'),
een meettafeltje.
Planeet, f. gr. (planëtes, rn, v.planâsthai, ronddolen), eene dwaalster, een hemeibol , die, gelijk de aarde , op zichzelven donker is, zich om de zon van het
westen naar het oosten beweegt en van
haar het licht ontvangt, b. v. Mercurius,
Venus enz. ; het planetenjaar, de omloopstijd cener planeet om de zon; planëtisch of planetãrisch, ronddwalend, omdolend ; pianetarum , n. eene lijst der
planeten ; ook een kunstwerktuig om de
bewegingen der hcrnclligcliamen, inz. dc
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edcrzijdsche verhouding van de aarde tot
de maan aanschouwelijk te maken; planetolabium , n. een dwaalstermeter, werktuig tot waarneming der planeten.
Plane-te , 1 . gr. (planete) , een lang

p1atic1smus, n. de vormdriit, dc wet der
algemeene vormdrift ; plastograaph, ía.
gr., een scliriftervalscher; plastographie,
vervaiseht , nagebootst schrift ; geschriftvervalsching: plastoioog, in. een Ieuge,
naar.
Plastron. n. ft'. (spr. —ti-dug), een borstharnas, borststuk der schermrneesters.

.

misgewaad.
Planeur, planiglobium, planimetrie,
planirostrurn enz., z. ond. plan.
Planieten, pl. (v. li. lat. planus, vlak?),
zeeoren, eene slakversteening.
Planodie , f. gr. (planodia , V. pidnis,

dwalend , op een dwaalspoor leidend, en
hoclós, weg) , een verkeerde weg, dwaal
spoor.
Planorbieten, pl. nw lat. (v. planus,
cl, UlU, vlak, en orbis, kring, schijf), versteende bordvormige schelpdieren ; pianospirieten, pl., versteende schìjschelpderen.
Plantage, piantagk, z. ond. planteren.
planta pedis, lat, de voetzool; plantair
(lat. plantãris, e), de voetzool betreffende;
piantigrádus , nw lat.., op dc voetzolen

gaande.
plantéren , lat. (plantãre) , planten
stellen, zetten; oneig. (fr. planter), iemand
ergens laten steken , hem als het ware
ergens Plaatsen en verlaten of in den
steek laten ; plantage, f. fr. (spr. plan.tdazj') of piantagie , piantaadje , ook
plantätie , de beplanting, het plantsoen,
inz. eene streek lands door de Europeanen
in 0. en W. Indië met tabak, rijst, sni
kerriet enz. beplant; planteur, ni. Ir., een
planter, aanbouwer, inz. boomkweeker.
Plaque, f. fl. (spr. plak'), cie plaat, het
blad, blik, b. v. cijierblad, steekblad, beslag enz. ; plaquéren (fr plaquer) of

platteren, met blaadjes beleggen of overdekken, inz. met goud- of zilverblaadjes
vergulden of verzilveren; plaquette., K of
plaket, II. eene oude zilverinunt in Braband, ongeveer = 14 ct.
Plasdank, nedercL (verbasterd v. playsdanek, V. plaire, behagen), dankbetoofling , om daarmede iemands gunst te
winnen.
Plasma, n. gr. (v. plcissein, vormen),
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Plat de ménage, z. platmenage.
Plata , f. sp. , zilver,, l)ij munten in
tegenst. met v e I I o n (koper) gebruikt.
PiatSnus of platnanboom, rn ook pIatâne, f (lat. platânus, gr. pl(t tános, £,
V. plat Y's, breed, wegens de breedte zijner
bladen of de uitspresding zijner takken),
de buitenlandsche aliorn- of masthoom.
PIatëa, f (v. li gr. platys, /)lateia,
piat, plat, breed), lied., de tweede band-

vorm.
Plateau , n fr. (spr. —too ; v. plat,
plat), eerie houten weegschaal; eene tafelplank, een theeblad; ook eene bergvlakte;
plate -bande, f. (spr. plat'bá.ngd'), smal
tuinbed langs een' Iseining of muur of ous
een bloemstuk ; vgl. r a b a t; plate-forme,
•L (spr. platform'), Arch., een plat huis-

dak, plat op een huis; eene rij balken, die
het timmerhout van het dak dragen; bij
horologieniakers : de deelschijf, tot afdeeling der raderen ; Fort., de bedding voor
't geschut op eene hoogte; in tuinen, wande ll anen enz.: eene kunstmatig opgehoogde
en vlak gemaakte plaats, van waar men
een Vrij uitzigt heeft vgl. terras ; platfond, z plafond.
plated, eng. (spr. plétid v. to plate,
met een blaadje van edel metaal overtrekken, plateren), met goud- of zilverl)laadjes overtrokken ; als subst. : geplateerd
metaal, pleet.
;

;

platéren, z. V. a. plaqueren.
PIatforterésse £ Mil., cane soort van

bolwerk, op het midden der lange c o u rtine, bij onregelmatige werken.
Platiásmus, n. gr. (plateiasm.ds, van
plateiâdzein), liet gebrekkige hreedspre
ken, de breede uitspraak LIACt opgesperden
mond, veroorzaakt door een gebrek der
tong.

Platilles, pl. fr. (spa. platleif'; sp. pIaliet beeld, beeldwek; IN. II., eene groene
variatie van den chalcedoon ; plastiek of lilies), verscheidene soorten van lijsi ijle
ook fr auscis en en--sichenbo ,
plastische kunst, £ de kunst om nit harde
of veeke stoffen beelden en figuren te geisch lijnwaad.
PlAtina, f. sp. (v plata, zilver), n. eig.
maken ; (IC boetseerkunst in gips, leem,
was enz.; in 't alg. voor ligehamelijk ver- klein zilver, half zilver (als verkiw. van
inende kunst , ook de beeldhouwkunst piata, zilver), sL goud, het zwaarste,
(s C u I p t u U r) en heeldgieterij omvattende; eerst sedert 1750 in Europa bekende meplastisch, lgehamehjk vormend, gedaan- taal van blanuwachtig -witte kleur enz.
platina -anialgSsna, U. pl
kwik, eene
tegeverid ; seheppend, boetserend, plasti
ache lympha, Med., vormstof, eene vloei- verbinding van platina en kwik, door saidstof, die ten gevolge van ontstekingen of del waarvan men platineren , d. i. met
ook in wonden uitzweet, dan stolt en een' platina overtrekken kan.
Platina, f. fr, een melaaiplaatje; slotorganisehen vorm aanneem!.; plasticiteit,
f. geschik theid ter vorming, vormbaarheid; plaatje van cane deur of een gewee.
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Platitude, f'. fr. (v. plat, plat), de plat

heid, eene gemeene, lage uitdrukking.
Platmenage, f. eig. plat de menage

( spr. pla d'rn'nclazj'; v. le plat, de schotel), een lafeistel met allerlei vaatwerk
voor suiker, peper, olie, azijn enz.
platönisch, wat Plato (een' beroemden
griekschen 'wijsgeer, leerling v. Socrates)
betreft, van hem afkomt, met zijne wijsgeerige leer overeenkomstig ; platonisch
jaar, Astr., de omloopstijd van den ganschcn sterrenhemel ; platonische liefde,
eene bovenzinnelijke , louter geestelijke,
van al het zinnelijke ontdane liefde; piatonische maaltijd, een maaltijd, waarbij
meer over geleerde zaken gehandeld, dan
gegeten wordt; platonische republiek, het
voorbeeld eener volkomene staatsinritikIg,
gelijk Plato die ontwierp ; piatonismus,
n. het streven der kerkvaders, om de platonisehe wijsheid niet dc christelijke leer
in verband te brengen.
Platrornéter, m. gr., een werktuig om
de breedte der plaatsen door de electriciteit te kennen.
Platta, 1'. een oud -zweedsehe koperen
daalder, ij voet lang, 1 voet breed en
duim dik.
platteren, z. plaqueren.

Platürus, m. gr. (v. plats, plat, breed,
en ira , staart) , platstaart, breedstaart,
eene slangensoort; platsma, n. eene breede vlakte.
plauclite? lat. (v. plaua?re, in de handen klappen , toejuichen) , klapt in de
handen, juicht toe! inz. het einde van een
tooneelspel aanduidend ; plausibel (lat.
plausibilis, e), eig. toejuichenswaard; aannetnelijk, geloofwaardig, schijnbaar, waarschijulijk ; plausibiliteit , f. uw lat. , de
'waarschij ulijkheid, aannemeljkheid; plansus, m. lat., het goedkeurend handgeklap,
de bijval.
Plebs, f. lat., gemeen volk, gepeupel;
plehãnus, UI. een r. k. geestelijke, die
de sacramenten aan 't gemeene volk uitdeelt; stadsprediker, die van geen sticlit
afhangt ; plebëjer , ni. een burger of
burgerman, in het oude Rome, ieder, die
niet tot den stand der senatoren en ridders behoorde; in tegenst. met p a t r i c i ë r;
de gemeene man, in minachtende tegenst.
met den adel; plebëjisch, onadcllijk; gemeen, tot het gepeupel, het graauw behoorende, daaraan eigen ; plebej isch e

gevoelens, zeden, gebruiken enz.,
gemeene of lage gevoelens enz. ; plehiscittn, n. een volksbesluit; verordening

van den burgerstand bij de oude Romeinen ; plebocratie , f. lat.-gr., gepeupelheerschappij, dc regering van het gemeen

(1. ochloeratie).
Plectopóde, m. gr. (v. plektós, gevlochten) , N. H. , dieren met inecngevlochtcn

voeten of zaamgewassen achtervinnen;
p1ectoptra , pi., dieren met vereenigde
vleugels of buikvinnen.
Plectrum, n. lat. , of plectron, n. gr.
( pkktron, v. pléstwin, slaan) een elpen-.
beenen. houten of metalen stift of staafje,
waarmede de Ouden de snaren der either
sloegen of tokkelden; een oud-gr. muzjkinstrument, door Sappho uit g evonden;
plectránthus, m. de harpbloem, een pronkgewas van de Kaap.
PlegorrhIza , f. gr. (v. plëgë, slag,
wond), woiidwortel.
Pleinpouvoir ,, z. plenipotentie ond.
plenum.
Pleit, f. (mid. lat. plattae, hoog, d.
of platte) , eene soort v. platte vaartuigen;

ook n., z. v. a. regisgeding, pleidooi,
plaidoyer.
Ple áden , Pl. gr. (Pleiddes, v. plë7n,
varen, dewijl de scheepvaart met den opgang van dit gesternte begon, met zijnen
j

ondergang eindigde), liet zevengesternte,
een gesternte in het sterreheeld van den
stier; volgens de Myth.: de door Zeus
onder de sterren verplaatste 7 schoone
dochters van Atlas en P 1 ej ó n e.
Plemmyrie, f. gr. (piëmmyris, of piëmmyrla), Med., de vloed; dc volsappigheid,
ophooping van vochten.
Plempe, f. cene kleine visschersboot in
de Noordzee.
plenum, n. lat. (v. plenus, a, urn, vol),
de gezamentljkheid , voltallige vergade
ring; in pleno, in volle vergadering, voltallig; plena propri?tas , z. proprieteit;
plenum dominiuni , z. domnium ond.
dominus plenus venter non studet libánter, sprw. : e en volle buik studeert niet
gaarne, of met eene volle maag gaat het
leeren niet vel; pleno citoro, Muz. , met
vol koor, met alle stemmen; pleno jure,
met volle regt ; plenarië, nw lat. , ten
volle, geheel; plenarie restitueren,
ten volle vergoeden, terug geven; plenarum , plenaar , II. een boekvormig reliquiënkistje; plenilunum, D. lat., de volle
maan; plenipoténtie, f. nw lat., of pleinpouvoir, n. Ir. (spr. —poewodr), de volmagt, onbeperkte magt tot uitvoering van
cenig werk ; ook een magtbrief of eene
schriftelijke volmagt ; plenipotentiarius,
uw lat. of plenipotentiair (Ir. plenipotentiuire), een gevolmagtigde. gevolmagtigd gezant ; pleniséren , barb. lat , voltallig vergaderen, zamen roepen; plenist,
m. een wijsgeer, die beweert, dat er in de
natuur geene ledige ruimte is (cartesiaan.
Pleonásmus, m. gr. (pleonasinós, in 't
alg. overvloed, overmaat, v. pleondclzein,
overvloedig zijn) , Log., de woordenovervloed, overtollige uitdrukking, opeenhoo
ping van gelijkbeteekcnende woorden;
Med., te sterke ontwikkeling van een lig;

-
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cliaamsdeel ; pleonástsch overvloedig,
overtollig, overladen met gelijkbeteeke tiende woorden of uitdrukkingen ; pleo
nást m. zwarte spinel , ijzerspinel, eeoc
variatie van het spine!.
Pleonexie, f. gr. (pleonexIa, v. plIon,
meer, en ee/tele. hebben), hebzueht, gewinzue li t, on verzadelijkheid; pleonécten,
Pl., hebzuchtigen, begeerlijken, eigenba-

tigen.
P1eorma, n. ge. (v. plë7n, varen en
/tórãrna , vertooning) , een scheepvaartljee!d, oeverbeeld, een bewegelijk tafereel,
dat zich voorbij den beschouwer schijnt te
bewegen, als of hij-zelf in een schommelend vaartuig de tegenovergestelde voorwerpen voorbij voer.
Pleröma , n. gr. (V. pleriTin , vullen,
plerës, vol), eig. volheid, aanvulling; de
1ichtzee naar de leer der gnostieken de wo
ning van God den oorptong van al het
goede; plerophorie, f. de volledige zekerLeid of overtuiging aangaande eene onderzochte zaak; plerösis of pleröse, f.Med.,
de vulling eener wond, herstelling van verlorene deden; het aansterken eens genezenden; p1er9tca, Pl., opvullende, vleesch
makende middelen; vgl. sa rc otica.

Plethi, z. Krethi.
Plethöra, f. (ge. plêtltöi'ë, v. piët/tein,
zich vullen), de volheid, aanvulling; Med.,
de volbloedigheid; opvulling der bloedvaten; plethörisch, olbloedig, overijk aan
vochten; plethomerie, f. Med., de over-

tolligheid van ligchaarnsdeelen, b. v. zes
vingers.
Pléthra , f. eeoc oud-gr. lengtemaat,
omtrent =: 31 ned. ellen.
Pletka, f. russ.(verklw. vanpletj, zweep
van zaamgevlocliten riemen), eene kleine,
van voren gesplitste zweep tot tuclitigingen in Rusland.
Pleumödes, m. gr. (v. pleasnön =
pnesrnön, long), Med., een longzuchtige,
longlijder; pleumonie, z. v. a. pneumonie.

Pleura, t. gr. (pleura), het borst- of rib-

benvlies; pleuralgie, £ Med., zijdewee, pijn
onder de ribben; pleuritis, gr., of pleure

sie, fr. (spr.pleur'zie), f de ontstekiii g van
het borstvlies; bepaalde, stekende, oppervlakkig zittende pijn , aainborstigheid
drooge hoest met koorts; pleuropneumonie, f of pleuroperipneumonie, eetje longo.ntstekiiig, gepaard niet die van het borstvlies; p1europysis, K borstvliesverettcring; pleurorrhcna, f. ophooping of zieke-

lijke uitstorting van eenig vocht in de
borstvlieszakk en ; pleurorthopnna, f. ( vgl.
orthopnaa). belemmerde ademhaling door
eeoc horstvlieskwaal , zijdewee , dat door
liet ademhalen in op g erigtc houding verligt wordt; pleurospásmus, m. de kramp
in het borstvlies, een vaak voorkomend
verschijnsel in de vrijsterziekte ; pleura-
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st a sis, f. de verbeening van het borstvlies;
pleurothot$nus of pleurotónus, m. de
kromming des ligchaams ten gevolge van
de regtstijvigheid (tetanus).
Pleures. P1 wol van doode schapen.!

Pleureuse. L Ir. (spr. —rén;'; V. pleitrer = lat. plorOre, veciien) , ccii treur- of
touwband , rouwfloeis; dc zwarte rouwrand aaii papier.

Pleuritis eiiz. - pleurotonus, z. ond.
pleura.
Plexeoblásten, p1. gr. Bot., planten

met dubbele zaadiobben.
Plexus, m. lat. (v. plectre, het vlecht nw lat., vlechtaardig, alsineen gevlochten.
Pij, m. fr., de vouw, plooi; de bulging,
het gewricht ; de gewoonte, vaardigheid,
l)uigzaamheid, gemakkelijkheid in de manier van zich voor te doen, hevallige niter
lijke houding, welgemanierdheid; pliéren
(fl. plier, v. h. lat. plicãre), vouwen, in
vouwen leggen; buigen, inz. van kaarten;
Mil., wankelen, deinzen, wijken, terug
trekken; in de rijkuust: een paard gewennen om vaardig links ofregts te zwenken;
pliábel, pliant, buighaar, huigzaam; gedwee, Inscbikkelijk, gehoorzaam, kruipend;
plioir, fl1. (spr. ph-oar), het vouvbeeii.
Plica, f. ow lat. (plica polonica; fr.
plique), de poolsche vlecht, cene in Polen
vaak voorkomende haarziekte, die uit onzuj vere sappen baren oorsprong ontleent.
plicabel, nW lat. (v. h. lat. plicäre),
sd, weefsel; plexiform,

z. v. a. pliabel (z. ond. ph).
pliren z. ond. ph.
Plint. 1. (gr. pumnt/sos, f. eig. een tigdid, baksteen), Arch., eerie plaat in den
vorm eener vierkante tafel aan de basis
of aan het kapiteel der zuilen ; ook de
platte strook, die om een gebouw loopt en
de verdiepingen afscheidt, gording.

Plioir, z. ond. phi.
Place, f. gr. (plokë, v.plilein, vlecliten;
Cu ff . liet vlechtsel), verwarde rede; Log.,

de herhaling van een woord in verschillenden zin.
Plomb n. fr. (spr. plong, van het lat.
plumbum, lood), of plombe, f. liet lood,
zegellood; plombéren, met lood stempelen, veizegelen, met het zegellood of looden zegel voorzien, een boden teeken aanhangen, met icod aanvullen of volgieten
( holle tanden);plombage. L(spr.—b (i azj'),
het verboden, de zegeling niet lood; van
daar de p1 o in b a g e post enz. ; plom bene, f., de loodgieteiJj, het loodwerk; de
-

loodzegeling.
plongéren,

Ir. (plönger; spr. plóngzj—),

duiken, onderduiken; Mil., demond van het
kanon laten duiken ofzakken, nederwaarts
schieten ; plongeersehot, een duikschot;

een stortbad; plongée, f. fr.
(spr. plongzje') , Mil. , de afhelling der

plongeerbad,

PLOTON.

PNEUMA.

borstwering; plongeur (spr. pIongz/dzr),
fl1. een duiker.
Ploton, Z. peloton.
Plotte, 1. eene zweedsclie zilvermunt,
=16 skilljn g of.' ongeveer 85 ct.
Piotus, m. ge. (plötós, varend, drijvend),
de zwemmer , slangvogel, eene soort van

Pluto, W. Pluton gr. m. de hellegod,
de god of koninp van de onderwereld het
dooden- of schimmenrijk, bij dc Grieken
ook Hades; volgens de Myth. de broeder
van Jupiter en feptunns en gemaal ,van
Proserpina. Behalve de Parcen en
F u riën behoorden tot zijne hofhouding:
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mocrasvooci.
ployéren, fr. (ployer; spr. plo ( j—), buigen, plowjen. zamen vouwen; ployemnt,
11. (spr. ploaj'rndng), de plooijing, zarnenvouwing, op elkander schichting.
Pluche (spr. pluus)'), of pluus (eng.
plush, fr. peter/te, it. peluccio), wolflu-

weel, halffluweel. , een zameiiweefsel van
kemels h aar en vlasdraden.
Plumage, z. ond. plume.
Plumbum, fl lat., liet lood, boden zegel, zegellood; plumbago, f. potlood, looderts, z. v. graphict; ook vlooijenkru id;
pluinbãte, £ nw lat., (Ie roet lood voorziene werppijl, niet lood voorziene geese!koord of -riem; plumhãtie, of plunibatuur,f . de ver boding.

Plume, f. fl. (spr. plunni'; =lat.plurna),

de pen; inz. de pronkveder, pluim; plume;
n. (spr. plumé), de hoedveder, hoed- of
mutspluins ; de pluimhoed ; plumage, f
( spr. —mdazj') , het gevederte; de vederbo , pluimenlooi , liet pluim- of vederwerk op hoeden, mutsen , helmen , de
Pl U i m a g i e ; plumerie, f. nw lat. (plu
merza), eene hooge, schoone broeikasplant
uit W. Indië met groote roode of witte wels

riekende bloemen.

Plumpudding, m. eng. (v. plum, pruim,
een podding (z. a.) met pruimen ofrazijnen, een grooten razijnenkoek.
J)iuS (gen. pluris), lat., meer; in de reken- en stelkunst gebezigd voor geteld
het plusteeken, het teeken v. de zamen telling of V. d. positieven toestand der
grootheden, zijnde een regtstaand kruisje
(+) - plus, n. een overschot, te veel, meerder bedrag; plus minus, meer of minder,
ongeveer zoo veel; plus offeren ti, aan den
meer of nicest biedende ; plusmaker
m. lat. -ned. , een geldsnoeijer ; plusmarazijn)

; 4'

kerij , ge!dsnoeijerij ; plusquamperfécturn , n. (d. i. eig. meer dan voleindigd) )
Gram., de voleindigde verledenheid of

naauwkeuriger: de tijdvorm (het t e in p u s ,
der voleindigde handeling b. v. ik had geschreven; plurlis lat. (pluralis numrus)
ofpluraal Ii'. p!uiel n. Gram, liet meer)

vond, meervoudig getal (vgl. singularis); plura li smus, n. nw lat, dc gemeen
geest, hij Kan t het tegengest. v. cgoïsni us; plura li sten, pl., zij, die meer dan
eene geestelijke prove hebben; pluraliteit,
f (pluralztas votörurn) , de meerderheid,
stemmenmeerderheid, de meeste stemmen;
pluraliter, lat., in het meervoud; pluriina
vota valent, de meeste stemmen gelden.

,

Minos, ZEécus en Rhadarnánthus,
die uitspraak deden omtrent het lot van de
schimmen, die in de onderwereld aankwa
men en door den veerman Charon werden over gevoerd. Aan den ingangvan het
sehimmenrjk (Tartarus), voor Pluto's
paleis, lag Cerbërus , een driehoofdige
hond, om aan iedereen den terugkeer uit
de bovenwereld te beletten; plutonist, m.
nw
lat.,
iemand, die de aarde als uit vuur
ontstaan beschouwt, een v tilk ani s t.
Plutos of Plutus M. gr. (plütos, de
rijkdom), Myth., de god des rijkdorns.
Pluviãle, n. a w lat. (v. pluvea. regen,
pluviãlis, e, den regen betreffende), een
regenmantel; naar een mantel gelijkend, v.
voren open priestergewaad, dat bij de r. k.
namiddag-godsdienst en bij eenige andere
plegligé verrigtingen buiten de nijs wordt
gedragen; pluviométer, m. lat.-gr.. de regenmeter, een werktuig om de hoeveelheid
gevallen regen te bepalen ; pluvióse, in.
Ir. (spr. pluwiôo'), de regenmaand , de
5de maand in den nieuwen kalender der
voorrn. fr. republiek, van den 20 januarij
tot den 18 februarj; Pluvus, m. lat., de
regengever, een bijnaam van Jupiter.
Pluvier, n. fr. (spr. pluwjé), een waterhoen, pluvier, een trekvogel van de
grootte eener duig
Pneomëtrie, £ gr., de ademmeetkunst;
pneométer, m. de ademmeter.
Pneuma , n. gr. (v. pnëin, ademen),
de adem; wind, lucht; de levensgeest, ziel;
ook de Heilige Geest; pneumatias of pneumatédes , m. een kortademige , aaiubor,

stige ; pneumatci, z. inontanisten ond.
inons; pneumatiek, f. de luclitbewegings
leer, of de leer van het gewigt, de drukking en beweging der lucht- of gassoorten;
de geestenleer, geestenkunde , ook pneumatologie , £ pneumatisch, daartoe he-

hoorend, luchtaarclig, tot de geestenkunde
behoorende; ook: liet ademen betreffende;
Pu eumatiscise machine, de luchtpomp; pneumatische secte of school,
geneesheeren in de oudheid, die alle levens versch ij uselen uit eene bet ligchaani
doordringende lucht verklaarden; pactsmatissnus, n , z. v. a. spiritualismus (z.a.);
pneumatocële, f. Med., eene lucht- o
win d breuk; pneunoatochemie, f. de chemisehe bearbeiding der gassoorten; pneu matödes of pneumatödisch, opgeblazen,
opgezet ; ook: engborstig; pneumatom-

chus, in. een bestrijder van de persoonlijkheld en godheid des Heiligen Geestes

?NEIJMOMETER.

PUÂ.

pneumatornachïe, f. diens gevoelen of
stelsel; ook geestloochening, veclooclie
ning van het geestelijk deel in den rnenscli;

longontsteking; pneumónisch, de long betrefibuci ; pneumonische middelen of

Pociiluzn, n., p1. roeutla, lat., de beker;
de drank of dronk; interpocula, hij de bekers, bij het drinken of het drinkgelag;
pocülum hularitãtis, n. de beker der vrolijklieid, de vrol.ijkheidsdronk ; poe it lun'i
vornitoriurn, een braakdrank yin spiesglans; poculéren, nw lat., bekeren, lusLig en ruim drinken, zuipen.
Podagra, n. gr. (v.püs , podós , voet),
de voetjicht, liet voeteuveh pootje; poclâgrisch, podagreus , voetjiclitig , met de
voetjicht behebt; podagrcus of poda
grist, m. een voetjicbtlijder, met het voeteuvel behebte; podalgie, L zen uu ach Lige
voetzoolpijn; voeteuvel, z. v. a. podagra;
poclarthrocàce, f. Med., ontsteking van de
gewrichtsvlakten van den voet ; podari,
nw gr., een voet.
Podésta, ook podestaat, m. it. (v. podestd, £ = lat. potestas, magt), een inagth ebber; aaibtman , landvoogd; stadsregter
of burgemeester in Italië.
Podex, m. lat., liet achterste, de aars.

pneumonca, Pl , longmiddelcn , longartsenijen; pneumonocële , 1. de longbieuk;
pneumonologie, f de leer van de longen
neumonopathie. £ longziekte, loiiglij-

Podium, in. lat. (v. h. gr. liüs, podós,
voet), eig. een opired, eene verhevenheid,
het voorste deel van liet 'tooneel, dat door
de gordijn wordt afgesneden.

den; pneurnonophthóë, f de longzucht,
1ongering; pneumonorrhagie, ook pneu
morrhagie, £ de bloedvliet uit dc longen,
bloedspuwing. liet bloedhoesten; pneumo-

Podolatrie, f gr. (v pus, podis, voet),
de voetvereering, voetaanbiddin g ; liet gebruik der Chinezen om , naar hun begrip van schoonheid, door kunstmiddelen
den vrouwenvoet klein te houden; podométer, 111. een voetrneter, schreden- of
pasteller, wegmeter; ook eene hoefvijl ;
podonipten , pl. , voetwassc li ers , dweepzieke wederdoopers in de IGde eeuw, die
ook de voetwassching voor een sacrament hielden; podophthálmos, m. cu ff .
een voetoog, eene soort van kanker;
podophllon fl1. Bot., voetblad, eene
plant; podoptra, pl. N. H., voetvieuge
ligen , platvoetige zwemvogels; podorrbëüma, n. Med., een geringe graad van
voetjicht; podospermXum, n. Bot., de uit
het kiemkuiltje voortgaande kieniontwikkeling ; ptidüren , pl. N. H. , voetstaart-

pneumatomphu1us , rn de naveiwiud
breuk ; pneurnatophobie, f. de geestenvrees, vrees voor geesten ; pneumatösis

£ de opzettíng van het onderljf , windgezwel; pneumatothörai, f de luchtborst,
de aanwezigheid van ingedrongen lucht in

de horstlioite.
Pneumométer,, n. gr. (v. pnethnön,

long), de longineter, een door K e n t i s ii
uitgevonden en door IL i in 1 y verbeterd

'werktuig , om de ruimte (c a p a c i t e i t)
der longen voor lucht in den gezonden en
zieken toestand te bepalen ; pneuinometre, f. de Iongmeting (met betrekking tot
de grootte der Juchtruiuite); pneumonalgie, f. de longpijn; pneuniouemphráxis,
1. de lougverstopping; pneumonie, F. eene
longziekte enz., z. v. a. pneuxnonitis , f.

norrhcea, f. liet bloedspuwen; pneumono
scirrhus, fl1. de longverharding.
Pniga1 0n of pnigalTum , a. gr. (v.
pnhgein, verstikken), Med., de nachtineriie; pngmus, fl liet stikken, verstikken;
pnigma, ii. de stikvloeijing.
Pny., 1. gr., de plaats tot volksvergaderingen in het oude Athenen; ook de volks-

vergadering-zelve aldaar.
Poacieten, pl. gr. (v. póa, gras, kruid),
versteeningen of afdrukken van grasachtige planten.
PocaaL z bokaal.
Poche, f. fr. (spr. posj'), zak; pl. poches,
zakken, rokzakken ; dictionnaire de poche,
eng. pocket-dictionary (spr. diksionérne), een zak-woordenboek; poochetta, it.
(spr. potsjétta), fr. poche, L eene zakvi
ooL ten gebruike van dansnieesters; pochette, f (spr. posfélt'), een kleine zak
voor vrouwen.
pochissirno, z. ond. poco.
Pcecile (scil. stoa) , f. gr. (poikilë, v.
poikilos, bont), de bonte zaal, eene beroemde zuilenzaal in het oude Athenen

met wandscliiiderijen v. Polygnotes.
poco,

it. (= lat. paucurn), i%Iuz., weinig

eenigzins; b. v. poco allegro, eenigzins vrolijk ; p. forte. eenigzins sterk; p. lento,
eenigzins langzaam , niet te langzaam ;
P. pidno, eenigzins zacht poco piu en poio
sneno, iets meer en iets minder; pochissimo
;

( spr. pokies—), zeer weinig.
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diertjes, zeer kleine insecten.
Podymne, f. de belasting op de scboorsteenen

Poeder, z. poudre.
Poëet , poëtisch enz.. z. ond. poezij.
pcena , I. lat., straf, boete; Jur. pcena
arbitrarià , eig. eene willekeurige straf,
d. i. eene straf, die niet door de wet
vast g esteld, maai van het goedvinden des
regters afhankelijk gemaakt is ; p. capitãlis, de levensstraf of doodstraf; p. certa,
eene bepaalde straf; p. conventa of conventionälis , de rouwkoop; p. corpöris
afflicttva , ligchaamsstraf, lijistraf; p. ccclesiasttca , kerkstraf, kerkboete; p. pecunaria, geldstra; p. sanguinis, doodstraf;
pwnae aggravatio , verzwaring der straf,
sub pania, op straffe ; sub pcena confessi

POLAK.
et coiivlcti, op straffe van voor bekennenci en overtuigd te worden gehouden;

op straffe van uitsluiting (z. praeclude
de
straf hetreffend of daartoe hehoorend,
ljCstraffelijk ; pa,ni1e codex, in. het straf-

ren) poenaal, penaal (lat. poeiiãlis, e),

'wetboek ; panãle wet , stratwet ; po-

tie, f. (lat. pcenitentia, v. penitëre, berouwen) , het berouw ; de boete, boetedoe fling ; straf, pijn , marteling ; paniténtiãle, n. nw lat., een boethoek, kerkbock
der 11 K. over 1)ieCht, boete en aflaat; pnitentiarus m. een hoetpriester, boethoofd der pauseliike regenten, clie in bijzondere gevallen in naam van den paus
dispensatie verleent ; pntentiaria, f. of'
pceuitentiaire hamer (it. la penitenziaria). de pauselijite vierschaar over punitentie- zaken, die dispensatiën uitreikt en
aflaatbullen uitvaardigt.

h. lat.
purictum), een punt, steek, stoot; een oog
op dobbeisteenen, op kaarten; is point of
op het point zijn, op liet punt zijn,
gereed staan , voornemens zijn ; point
d'alignenient (spr. —clalienj'rncing); Mil.,
het rustpunt , steunpunt ; p. cl'attaque
(spr. —dattak) , het aanvalspunt, punt
van aanval ; p. cle direction (spr. direk
near (spr. donenstr), het cerepunt, punt v.
eer, cergevoel, de zaak van eer ; p. (ie rai-

reunion (spr. —njóng), liet liercenigings
verzamelpiaats; p. da tout (spr.-punt.de
'—toe), in geenen dccle, volstrekt niet; p.
de vue (spr. —wit'), gezigtspunt. oogpunt,
doelwit ; points , pl. (spr. poaings), genaaide kant , kantwerk ; pointe, f. (spr.
poáingt'), spits, punt , stekel , scherpte,
vernuftige, schrandere zet, inval. steek

.çis, V. poieTh, maken, voortbrengen, verdichten), fr. poésie , de diclitkunst, liet
dichten ; dichterlijk gevoel , de aanleg
tot dichten ; cene verdichting , een ge-

tus, lat. , een gelauwerd. met den lau-

pointéren fr. pointer; spr.

podingt—),

ten, b. v. een stuk gecliut; oneig. trackten, streven, bedoelen; toonen, wijzen; in
hazardspelcn: op eene kaart zetten, wagen, vgl. puntéren; pointeur, m. (spr.
poaingt—), de kanonnier, die liet geschut
rigt; in liet pliarospel : de tegenspeler, die
0 1 een kaartenblad cone som gelds zet
)

werkratis bekroond dichter; poëtáster
rijrnelaar ; poëtasterie , f. dc vcrzenrnakerij, rijmelarij ; poterij, f. het dichten,
de dichterij; poëtiek, f. (lat. poetica, gr.
kunst , dichtwetcnschap of theorie der
dichtkunst ; poëtcus . rn. ecn diclitkundige, kenner en Iceraar der dichtkunst;
poëtisch, dichterlijk ; °P de wijze van een

tielj—), eig. l)estippen, met puntjes voorzien: oneig. zich met nietige kicinigheden
ophouden en daarover twisten, beuzelen,
viLten; stekelige zetten doen; pointillerie,
f. ( spr. poain tielj'rte), twistzucht, twist
over kleinigheden; vitlust, muggenzifterij;
pointilléur, in. (spr. poaingtieij----), een
vitter, muggenzifter, haarklover, gortenteller, beuzelaar; pointilleux (spr. poaingtieljeu), spitsvondig, iets al te naauw ne-

komen.

de vrouwenbaard; pogonologie, f. de i)aard -

de peer), perendrank, perenmost.
Poison n. fe. (spr. poazóng), het vergift.
Poissárde, f. fr. (spr. poa3scircl'; van

= lat. pagans, de vuist), eene handvol;

vrouw uit het gepeupel; inz. de naam der
deelneemsters aan de volksbewegingen in
de groote fr. omwenteling (dames de in

baard), de gebaarde, baardige; pogoniàsis,

de greep, het heft, gevest.

sp., indische slaven (uit wil-

Poincithie (nw lat. poinciana), F. Bot.,
paauwenstaart, cene broeikasplant uit W.
Indië (zoo geheetcn ter cere v. den fi-an
van
indië-schengouvr al
Pol nci, omstreeks 1650, die de natuurlijke historie der Antilles heeft bewerkt).

eene soort van groOte vrachtschepen, inz.
in de Middellandsche zee.
polair, z. ond. pool.

wijn- en brandewijnmaat in Frankrijk,
72 veltes.

rondreizend geneesheer, kwakzalver, won-

w.

Poitos, pl.

Cle Indianen tot slaven gemaakt).
Polâcra, it., polacre, fr. of poiâker, 1.

.iktiJ-gIIj1

POLITIEK.

derdoctor; alla polacca, it, op zijn pooisch,
naar poolsche danswijs.
polariseren, polariteit, z. ond. pool .
Polcirack, fl1. cone poolsche munt,

Police, f. fr. (spr. polices'), 1) dc politie (z. a.) ; 2) ook polizza, it., polis
(eng. policy, sp. polisa, v. h, lat. pollic&ri, beloven?), een verzekerings- of assirantic-bewijs, polis van assurantie,
het bewijsstuk of de oorkonde, waaruit de
decihebbing in de verzekeringsmaaischap pij en dcii aard, de waarde enz. der verzekerde goederen blijkt; vgl. assurantie;
policéren (fr. policei-) goede orde (po
litie) invoeren, wel inrigten.
Polichinel, n. fr. (spr. polis.jinél), pulamelia , m. it. (spr. poeltsjine?la), de
grappenmaker of hansworst, eene maskerrol in de ital. (inz. napolitaansche) kluchtspelen (waarsch. ontstaan uit den naam
van een' misvoi-niden ital. potsenmaker
Paolo Ciniello, of v. a. Puccio d'Aniel I o).
Policliniek, 1. gr. (v. polis, stad) , de
stedelijke heelkunde, ziektebe h andeling
onder het oog der stadsregering of politie;

3 ct.
polei, f. (v. h. lat. puleguni, puiejum,

pulex, vloo), eig. vlooijenkruid (wegens
zijne werking tegen de vlooijen) , eene
bittere, specei'ìjachtig smakende en sterkriekende plant.
Polemárch, m. gr. (v. pólemos, oorlog),
een veldheer, opperveldheer, heirvoerder;
krjgsraad bij de oude Grieken; polemiek,
f. de twistleer, de kunst des wordenstrijds,
der verdediging, de bekwaa m heid om eenen
wetenschappelijken strijd of geleerden redetwist te voeren; ook het voeren v. dien
redetwist-zelven; polemcus m. een twistleeraar, wetenschappelijk strijder, geleerde
klopvechter mi. geloofsstrijder ; polemisch, twistend; polemische schrift e n , twistschriften; polemis e ren, strijden
twisten, inz. over geloof szaken of wetenschappelijke gevoelens; polemographie, f.
de krijgsbeschrijving; polemographiek, fT.
de krijgsbeschrij vingskunst ; polemográphisch, krijgsbesciirij vend; polemoscoop,
n. een krijgs- verrekijker , wal- of krijgskijker,, inc. in den krijg, in de schouw
burgen enz. gebruikelijk.
Polénta, f it. (v. li. lat. pollen, fijn
meel), cone brijspijs, een dikke brij van
kastanje- of ander gebakken meel, met
boter, olie of spek en parinezaankaas gemengd, cone lievelingsspijs der Italianen.
Poleographie, fT. ge. (v. polis, stad),
stadbeschrijving; poleográphisch, stadhe
-schrijvend.
Polepónze, f. een drank uit brandewijn,
suiker, muskaatnoot en citroensap bereid.
poli, ft'. , glad gemaakt, geslepen, gewreven , gebruineerd , gepolijst; beschaafd, beleefd, hoffelijk, welgemanierd,
net, sierlijk, aardig, ook listig, p o I i e t;
polijsten (lat. polire , fr. polis-) , glad ,
blank of glanzig maken, bruineren; beschaven, wellevend, welgernanierd, heusch
of beleefd maken, vgl. c i v i li s é r e n, van
daarpolijstvij 1, polijstkolf, polijstta n d enz., werktuigen om blank en glad
te maken; polirnént, ii. een mengsel uit
roodaarde, roode bolus, waterlood en hoornolie om daarop te vergulden; ook het polijsten of slijpen (van gesteente); glans,
luister ; polisseur, fr, polijster, ni een
Bruineerder , gladsijjper ; politoer, polituur, f. lat. (politüra), gladmaking, glanzing, polijating; gladheid, glans; ook z. v. a
politésse. fT. Fr., gladheid. fijnheid, hoffeJijkheici beleefdheid, welgemanierdheid,
beschaafdheid, verfijnde zeden, de toon der
groote wereld.
poliãter , rn. gr. (v. polis , stad, en
iatrós, arts), een stadsarts, stadsdoctor.
V.

;

-
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polioreëtes, rn (v. poliorkën ., eerie

stad

belegeren), de stadbelegeraat-, een stadhe-

dwinger; poliorcetiek, f. de belegeriugs-

kunde , wetenschap om naar elseli het
beleg voor eerie sterkte te slaan; polio r cëtisch, belegkundig.
polijsten, enz., z. oud. poli.
Poliösis, 1. gr. (v. poliós, a. on), Med.,
het ziekelijk grijs of wit worden der haren; poliötes, F. het grijszijn, grijs haar.
]Polisander-hout, I. palixander -hout.
Polisson, in. fr. (spr. poliesóng; sp ,
polizon), een guit, deugniet, straatjongen;
polissonnéren (fr. polissouner) , . straat-

jongensstreken bedrijven , guitenstukjes
uitvoeren; polissonnerie, F. guiterj, jongensstreek, straatschendci -ij. gemeene taal.
Politesse, z. end. poli.
Politiek, f. gr. (politike, v. paus, stad,
staat), de staatswetenschap, staatkunde,
staatsleer ; staatswijsheid; wereldkennis,
bedrevenheid, geslepe n heid in den omgang, sluwheid, list; als adject., staatkundig, tot de staatkunde behoorende; staatsburgerlijk, burgerlijk, b. v. politieke
(burgerlijke) lnrigting politieke
verhoudingen enz. , staatsverhoudingen; politieke kleed ing, burgerlijke
kleediug, in tegenst. met militaire uniform; politieke geographic, z.
geographic; politieke verzen (v. Ii.
ge. politikós, voor volksmatig); naar het
accent gemetene gr. verzen, de in de
middeleeuwen , volgens de toenmalige
volkstaal. gebruikelijk waren; iii 't gemeene
leven: sebrander, listig, doorslepen, doortrapt, umzigtig, slow; politica, pl. lat.,
staatsaangelegenheden, staatszaken; politcus, rn een staatkundige, staatsman, man
vol wereldkennis, wereldkenner; oneig. een
schrander, gevat , ges le pen menseb ; in
verachtelijken zin : een habbelaar over
86
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staatszaken, een schijrstaatkundgc, een
staaUuindigc tinnegieter ; politiséren ,
barb.-lat., over staatszaken spreken, den
staatsman , den staatkundige uitbangen,

naar men wil V. IL lat. pollice truncus,
(i. i. aan den duim verminkt, dewiji men
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tinnegieten.

Politie, f. (v. Ii. gr. politela, lat. ])Olita, staatsbeheer, staat), de staatsinrigting, die de openbare orde en de veiligheid
der personen en eigendommen handhaaft;
de staats- of stadsorde, volkstucht, het
geregt voor de openbare orde, rust en vei
ligheid; de politie-wetenschap; medicinale
politie, het geneeskundig ordetoezigt, de
openbare gezondheids -verpleging; politiecommissaris en politie-inspecteur, in.
ordehouder , handhaver der burgerlijke
orde , veiliglieidswachter ; politie -direc teur, politie - president, n het hoofd der
,

politie.
Politoer, polituur, z. ond. poli.
Polizza, z. police 2).

Polka, f. naam v. een poolsehen dans,
die in den laatsten tijd veel opgang in
Europa maakte.
Poll, fl eng., eig. hoofd; de naamlijst,
het aantal stemmen; de stemming hij de
verkiezhigen der parlements -leden.
Pollen n. lat. . stuifmeel; Phys., het
bloesemstof, zaadstof aan de meeldraden
der bloemen; pollenine, I. nw lat., een
bijzonder bestanddeel der planten, uit blocsemstof te verkrijgen.
Pollicitãtie, f. lat. (v. pollicitãri, beloven), Jur., de eenzijdige belofte; polli
citéren zulk eene belofte doen.
Pollinctuur, f. uw lat. (v. h. lat. poiling?Ii'e , lijken afwasschen), de lijkwas
amen.
sching het inoliën van doode Iigch
Pollütie, f. lat. (v. poilnére, bezo de
,

1

,

e

]en), onwillekeurige, nachtelijke bevlekking of zaaduitstortiug; pollut templi,
Jur, de verontreiniging of ontwijding eens
tempels of kcrkgehouws.
Pollux, z. Castor; polographie, z. ond.
pool.

Polonaise, f. fr. (spr. —nz'), een pooi
nationale dans en de muzijk daartoe-sche
in _Zi maat ; zij verbindt plegtigen ernst
met ridderlijke hoffelijkheid en bewee8t
ZiCI1 nog langzamer dan de menuet; een
vrouwelijke peismantel of pelskraag naar
poolselie wijze.
Polóxiic.o , m. it. , eene graanniaat te

Triest.

Polpoltin, m. russ., een vierde roehei
of 25 kopeken.
Polska, f. een rioorweegsche nationale
dans.

Poltina, rn russ, (v.pol, helft), een halve
roebel of 50 kopekeu, eene russ. zilveren rekenmunt ; poltinnik m. een an)

derhaIf roebeistuk.
Poltron, n I. fr. (spr. poltróng it. poltróne, een luiaard, v. poltrire, lui zijn;
-

;

in het oude Rome aan de Iafaards den

duim afsneed?), een lafaard, bloodaard,
lafhartige, versaagde; poltronnerie, 1'. de
lafheid, lafhartigheid, versaagdheid, Iangheid, blooheid.
Poltura, polturak, eene rekenmunt in
Hongarije en Oostenrijk, omtrent = 3
et. courant.

poles arcticus en antarcticus, z. ond.
pool.

Poluschka, russ. (verklw. v. pub

turk. pt1, kleine munt, penning), eene
russ. koperen niuntroebel of k o p eke.
polyacntisch (v. polys, pollë, poly,
veel), veeldoornig, niet vele stekels; polyadelphïa, pl. gr. (vgl. aclelphie). veelbroederige planten, welker meeldraden in
drie of meer bundels zijn zamen gegroeid
(in het stelsel van Linncus de 1 8de klasse); polyasmie, f. (v. hairna, bloed), Med.,
de voibloedigheid; polyandrie, f. (v. anr,
gen. anciros, man), de veelrnannerij; po
lyandia, pl., cig. veelmannigen, veelhelruige planten, met 20 tot 100 vrije meeldraden op dcii vruchtbodem of aan de
bladeren der bloem (in het stelsel van
Linmeus de 1 3de klasse); polyangën, Pl.
( v. dnçjos, vak), veelvakkige planten, met
vele zaadvakken; polyantha, £ f,vgl. anthos), eene bloemenverzameling; bloernie
zin8 , verzameling van allerlei sehoone
stukken; polyántiseh, veelbloeniig; polyarchie, f (v. arc/scm, heerschen), eene
veelheerschappij, staatsinrigting, waar velen beerschen, regering van velen; polyautographie, f. (vgl. autograaph) , de

kunst oni teekeningen cnz. door afdruk
ken op marmeren platen enz. te vermenigvuldigen ; ook voor lithographiek,

steendrukkunst.

Polybïus, gr. (v. poly, veel, en bios,
leven), mansn. : de langlevende; Polybïa,
vrouwenn.: de langlevende.
Polyblastie, f. gr. (v. poli, veel, en
blastós , kiem , spruit) , veeltakkigheid
volijeid van wasdom; polyblástisch, veel-

takkig; polyblermie, 1 (v. blenna, sljni),
Med., de versiijming.
Polycárpus, m. gr. (v. poly , veel, en
/carpós, vrucht), mansn.: de vruchtrijke.
Polycephálisch (v. kephale, hoofd),
veelhoofdig; polychohe, f. (v. c/zólos, gal),
Med., overloop van gal, te groote hoeveelheid van gal; polychórde, £ of polychór

don. a. (vgl. chorde), een speeltuig met
vele snaren ; polychrést ( v. c/rëstós, bruik
baar), tot vele dingen bruikbaar, veelzijdig of algemeen nuttig, veelbelpend, veelgenczend, b. v. polychrest -pillen;
polychroom of polycliromátisch (vgl.
chroma), veelkleurig; polychromTum, n.

MJJWdJIS11!
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phosphor-looderts. groen of bruin looderts,
phosphorzuur lood; polychromie, 1. veelkleurigheid , inz. de beschildering van
oude gebouwen en beeldhouwwerken met
verschillende kleuren; polychrónisch (v.
citronos , tijd), veel- of lailgij(liff, langdurend; polychylie. f. (vgl. chy1us) overvloed aan voedingsstof, die veel melksap,
gevolgelijk veel voedsel geeft ; po1ychlisch, saprijk, rijk in voedingsvocht; po

lioekmeting, de leer van de meting der
regtlijnige figuren van meer dan 3 zijden;
polygonTe, f. (v.,qóneI (t , teling), groot
telingsverinogen of groote vruchtbaarheid;
polygrâmma , n (v. grdmrna , schrift.
teekening; grdpltein, schrijven enz.), eene
door vele zijden begrensde figuur ; polygrammatisch, veelletterig ; polygraaph,

(vgl. chymus), de veel- of
-lychnie,f

volsappigheid, volbloedigheid; polycoprie,
L Med., de ontlasting van eene te groote
hoeveelheid drekstof ; polycotyleclónen,
Pl. gr. (vgl. coty1edonen) veelzaadiobbige
gewassen, zulke planten, die racer dan
twee zaadlobben hebben; polycyesie, f
(v. /cyëuit, zwanger zijn), Med., veelvoudige zwangerschap; po1ydact1isch (vgl.
dactylus), veelvingerig; polydipsie, £ (v.
dípsa, dorst) , groote, onmatige, tegen
natuurlijke dorst.
Polydör, m., Polydöre, 1. gr. (v. poly
veel, en döron , geschenk) , mans- en
vrouwenn. : de milde, vrijgevige.
Polydynamie, f. (v. clnainis, kracht),
groote kracht, volledige krachtsontwikke
ling,; po1yèdron polyèdruin, n. of po
lyéder, m. (v. Itécira, zetel, grondslag,
basis), een veelvlak, veelhoekig geslepen
glas, dat een voorwerp vermenigvuldigt
polyédrisch , veelzijdig, veelvlakkig, geruit; polygalactïe of polygalie, f. (van
gala, gen. gdlaktos, melk), Med., de hoven matige zogafscheidiig polygalâctisch,
melkrijk; pblygamie (v. gárnos, cclii, hu
welijk), de veelvoudige echt, veelmannerij
(polyan drie), of veelwijverij (p olyg
n i e); po1ygama, pl. Bot., zulke planten,
bij welke op den eenen stengel volkomen
bloemen (waarin meeldraden en stampers
vereenigd zijn) op den anderen slechts
vruchtl)lOeWen (met stampers), of ook op
eenen en denzelfden stam volkomene, alsmede eenslachtige (mannelijke en vrouwe
lijke bloemen) te gelijk gevonden worden;
polygámisch, veelgadig, veelwijvig, veelIlanuig ; polygamist, m. een verdediger
van het veelvuldig huwelijk, van de veelwijverij, veelmannerij; polyglótte, f. (vgl.
glosse), een in vele talen geschreven boek,
inz. een bijbel in verscheidene talen, ook
polyglot -bijbel; polygoon, m. (v.gÖnos, boek) , een veelhoek; polygonaal
getallen, veelhoekige getallen, die soort
van gefigureerde getallen, welke
zich door even ver verwijderde punten
in het vlak van een' regelmatigen veelhock laten voorstellen , h. v van een
quadraat of vierkant (quadraat -getallen), veen' vijfhoek (pentagonaalgetallen; van een' zeshoek (hexag onaal-getallen) enz. ; polygonisch,
veelhoekig; polygonometrre, f1 de veel;
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rn een veelschrijver; polygraphie, f dc
veelschrijverij; polygráphisch, veclschrijvend; polygynle, £ (v. gynë, vrouw), de
veelwijverij ; polyhidrie , f (v hithãs,
zweet), Med., het te sterke zweeten; po
lyhIstor, ni (v histör, de kundige), een
v e elweter; polyhistorie, ook polyidrie, 1'.
de veelweterij, het veelweten, groote be-

lezenheid.
Polyhymna of PolymnTa, f. gr. (van
pol/, veel, en /tntnos), de gezangrijke,

cciie der ni ti ze n (z. a.).
Polylogie , f (vgl. logos), veelspreke- rij, snapachtigheid , babbelzucht; polymthus, rn gr. polyrnatMs, v mathëtn,

leeren), wie veel geleerd heeft ; ook z.v.a.
polyhistor; polymathie, f. de veelweterij , veelzijdige kennis; polymáthisch,
z v. a. polytechnisch, z a., polymdrisch (v. nze'ros, deel), veeldeelig, veelledig; polysnter, rn (vgl. metrum) , een
veelvoetig vers: olynietroscoop , n. (!en
werktuig om den afstand van niet al te
groote voorwerpen, welker grootte men
kent, in een oogenblik te meten ; polymigniet, m. een noorweegsch mineraal;
polymnieten, pl, door bruinsteenoxyde
geteekende d e n d r i e t e n ; polymór
phisch (van snorph , gedaante) , veelvormig , van velerlei gedaante; polymythie, f (vgl. mythos), eig. veelverdichting, opeenhooping van dichterlijke vonden. overlading van ingewikkelde voorvallen in tooneelstukken.
Polynesë, n gr. (v. poly, veel, en
nesos, eiland), veel-eilanden -land, z. v.a.
Australië (z. a.).
polynónsisch, gr. (v. poly, veel), veeldeelig, veelledig, van veelvoudige grootte,
bv. een polynomisch e (veeldeelige)
quadraat- of kubiekwortel, van
meer dan twee cijfers (vgl. m o n 0 n o
m i S c It en I) i n 0 in i S c h) ; polynomïum,
n. eene veeldeelige , veelledige getallen
grootheid; polyonymie , f de veelnamigheid ; polyópter of polyóptron, n (van
óptein, zien), een vecizigtig glas , vermenigruldigingsgias , op de eene zijde net
vele hollen geslepen , waardoor men elk
voorwerp verkleind zoo vele malen ziet
als er van die holten zijn.
Polyp , m. (gr. pol y pus, V. p o tyi, veel,
en pus voet), de veelvoet, veelarm, kleine
geleiachtige plantdiertjes met vele armen
of voeldraden ; Med. , een vleeschprop,
vlcescligewas in of aan het menscheljke
p

-
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ligchaarn , doorgaans in holligheden met
een slijmvlies bekleed, b. v. een hartpo'yp, neuspOlp enz., po1yparum, n. eerie
polypeuwoning ; polypeus , lat. (polypôsus), polypachtig. , met een vlceschgewas
behebt; polypieten, pl z. V. a. koral

de vecivleezigheid , volheid van vleesch,
ongewone dikte of lijvigheid, spierkracht;
polysohidie, f. (v. sc/sIdzein , splijten),
de deelingszucht , verdeelingszucht; po
skopn, zien, beschou--lyscop,n.(va
wen) , de veelkijker, een verveelvuldigingsglas ; polysialie, f. (v. slalon, specks-.,]), Med., te sterke afscheiding van het
speeksel , speekselovervloed; polysoma.
tie, f. (v. sônia, fl lijf), lijvigheid, diklijvigheid; polyspâst , m. (van spciein,
trekken), een blok, katrol, eig. ccii veeltrekker; polyspermie , f. (v. sperma, n.
zaad), zaadvolheid, veelzadigheid, polysyl-
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lieten; poIypodum, n. gr., ook aspidrum, Plot. , de gerineerie engeivoet , op
oude boomstammen, muren enz. ; poly-

podiolithen, pl., afdrukken met verstee
ningen van varenkruiden.
Polypeedie, f. gr. (van poly, veel, en
pais, paidós, kind), de veelheid van kinderen; polypathe, f. (vgl. pathos), het
veelvoudig lijden; polypetaal (vgl. patalon) , veel bloembladeren hebbende
meer dan zes bloemimbladeren hebbende;
polyphaag, rn (van phagëi;:, eten), een
veeleter , veelvraat; polphagie , I. de
veeleterij , de vraatzucht: po ypharmà
cie , 1'. de veelvuldigheid der artsenijen,
onniethodiselie vermenging van artsenij stoffen; polypharmäcon of —cum, D.
( vgl. pharmacon). Med., een veelvoudig
zarnengesteld, veelvoudig nuttig geneesl

middel; polypharmcus, rn een arts, die
vele of zeer zameivrestclde artsenijen voor-

schrijft.
Pol y pheem 5 m. gr. (polp1iërnos, van
pol/, veel, en phëmë, faam), mansn.:
de veelberoemde of befaamde; Myth., de
vreeselijkste onder de cclopcn (z. a.).
Polyphilie , f. gr. (v. poly veel, en
phi1ën, lief hebben), de veelliefde, liefde
tot velen, menigte van vrienden; polyphonismus , m. (v. p/sönë, geluid, toon),
,

veeltoonigheid ; pólyphönisch, veelstemmig ; polyphllisch (vgl. phyllon), veel-

bladerig ; polyp il iseb , 1r. -lat. (v. pilus,
haar), veelharig ; polypionie, f gr. (van
piôn, vet), Med. , de te groote menigte
vet, overvetheid; polypicie , f. (polypeiria , v. përa, ervaring), de veelervarenIseid, levenswijsheid; polyplasiásmus, n.
(v. polyplásios , veelvoudig) , de verveel
v uldigingskunst, vermenigvuldigingskunst
van teekeningen enz , z. v. a. polyantographic; polypoclium, z. ond. polyp;
polypolïum, n. (v. pölëin, verkoopen), de
veelverkoop, het tegengestelde v. m o n
p oIl U m, polyposie, f. (van pósis, f.
dronk), de drinkzucht, drankzucht, neiging tot veel drinken, tot dronkenschap;
p o lypragrnatcus , m. (v. prdgrna , bezijheid, werk), een veelbedrijvige, onrustige, w oelgeest; polypragmátisch, veelbedrijvig; polypragmosne , f. de veelbedrijvigheid buiten liet beroep, vcelwer
kerij ; polptra, pl. (v. pterón , vleugel,
vlerk), veelvleugeligen, veevinnigen ; polyptöton, fl- (v.ptösis, val), de veelvuldige opelkandervolging of herhaling van
een woord met veranderden uitgang; po
i. (v. sarx, gen. sarkds, vleesch),
-lysarcie,

Iàbon of polysy11bunm, n. (vgl. syllabe),

een veellettergrepig woord; polysyndesie, f., poiysyndèton,

fl

(vgl. syndesis),

Log., de veelheid of ophooping der voeg-

of koppelwoorden, overlading door eenerlei koppelwoord; een met voegweorden
overladen volzin, h.tegengest. van asyn
deton ; polysynodie, f. (vgl. synode),
veelmalige zairienkomst ; polysynthétisch
( vgl. synthetisch), veel verbindend, veelvoudig zamengesteld ; polytechniek,
( vgl. techniek), de leerkunst der hoogere
werkgeschiktheid of eigentlijk van vele
kunstvaardigheden, leer der kunsten en
industriële verrigtingen ; polytéchnisch,
veelkunstig , vele kunsten en wetenschappen omvattende, b. v. de polytecimnische of polymathische school te
Parijs, d. i. de hoogere beroeps- of ambachtsschool, eene school, waar vele kunsten en wetenschappen worden onderwezen; polytecne, f. (van tékuon, kind),
z. V. a, p oiyp adi e ; polytheisnius, n.
de veelgoderij, verecring van vele goden,
h. tegengest. van m o n o t h e i s m u s (z.a.);
polytheist, m. een aanhanger van dat
stelstel ; polytheistisch, veelgodisch, vele
goden vereerend ; polytheorie , f. (vgl.
theorie), de veelleer, meer leerkunst dan
toepassing; polytheorist , m. een leeraar
van veel en allerlei; polytrophie, f. (van
troplsë, voeding), Med., vele en te sterke
voeding; overvoeding; polytróphisch,
sterk gevoed, overvoed ; veel of sterk voedend, al te voedzaam ; polytypie , f. (vgl.
typus), verveelvisicliging van den druk;
polyuresie , f. gr. (vgl. uresis) , menigvuldige pislozing, te vele ontlasting van
pis; polyxén, n. (d. i. eig. zeer gastvrij),
ijzerhoudend Platina.
Pörna, n. ge., het deksel; de kierribe
-deking.
Pomade of pommade, f. (fr. poinmacle,
it. pomata, v. porno, pomme, appel, dewijl men ze weleer met appelschijfjes bereidde), de haarzalf, liaarwas ; ook. b pp enpomade ; in de taal der (duitsche)
studenten: zucht tot gemak, rust; pomadéren (ft. ponsnmader), met pomade bestrijken, zalven.

kZ1jirt

QyA

PON.

Pomeranze , f. hoogd. (spr. —rd ntse ;
uit het it. porno d'arancío, nw lat. pomum
aurantium, d. i. goudappel, de goudgele
vrucht van den oranjeboom.
Pomcerium, n. lat. (ontstaan uit postnuerium, van post, achter, en meeruns,
oud. lat. voor rnurus, muur), de walgang;
de stadsgracht, ruimte tusscben de stad
en de stadsmuur; het stadsgebied , de
jurisdictie.
Pomoloog, m. lat.-gr. (v. h. lat. pomum,
boomvrucht), een ooftkenner, oof'tkundige;
pomologie, f. de ooftkunde, leer van de
boomvruchten; pomológisch, ooftkundig,
de ooftkunde betreffende ; Pomona, f. lat.
Myth . , de ooft- of tuingodin ; ook beschrijving der tuinvruchten, of een geschrift over den tuin- of ooftbouw.
Pompadour, m. fr. (spr. —doer), een
kleine brei- of werkzak der vrouwen (naar
de marquise de Pompadour, de m a it r e s s e van. Lodewijk XV. benoemd).
Pompe, f. fr. (lat. pompa s van het fr.
pompé, d.i. eig. zending, geleide, optog;t),
pracht, staatsie, pronk, praalvertooning,
statige optogt; pompeus, prachtig, schitterend , pronkend , heerlijk , luisterrijk;
hoogdravend ; Muz. pompuso . it. , prachtig, plegtstati •.
Pompelmoes , f. (eng. pumplemoos en
pumplenose), eerie soort van oostindische

cliinaasappelen , clic de grootte van een
nienschenhoofd bereiken.

Pompernikkel , m. bet grove zwarte
.-rood in Westphlalen , aldaar grof brood
geheeten , soms 25 ned. (i zwaar. Een
Franschman zou van dit brood gezegd
hebben » bon pour lYickel, " goed voor
mijn paard T^ickel, en dat zeggen aan
benaming gegeven-leidngtor.
hebben.
Pompholyx, f. ge. (pon2pholyx, blaas,
vvaterblaas), zinkbloemen , galmei-blocmen, 'eitte ligte vlokken van zinkoxyde;
pompholygódes, pis, die vele blazen opwerpt.
Pomper, m. fr. (spr. pong pé ; van
pompe, pomp), de opziener over de openbare pompen eener stad , de pompnneester; brandspuitgast.
Pompon, ni. fr. (spr. poncjpong ), kleine
sieraden tot hoofdtooi der vrouwen , opschik ; Mil., de wollen kuif op de soldaten-schakot enz. ; ook het zijden overtrek
beveiliging van het geweer voor-selto
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purperrood), de klaproos ; het' hoogrood,
klaprozenrood , z. v. a. c o q u e 1 i c o t.
poncéren , fr. (poneer; spr. pongs—;
v. ponce = lat. pumex, puimsteen), met
puimsteen afwrijven of glad maken; door,
stuiven , doorgeprikte teekeningen enz.
niet kolenstof sponzen ; ponce, f fr. (spr.
pons'), een met fijn houtskool gevuld
zakje om door middel van een doorprikt
papier lijnen of de omtrekken van teekeningen voort te brengen.
Pooch, ponsch, pouche, z. punch.

Poncho , ni. sp. (spr. póntsjo , uit de
araucanische taal) , eene soort van groven
mantel, bestaande uit een vierkant stuk
stof met eene opening in het midden
door welke uien het hoofd steekt, inz. in
Peru en Chili gebruikelijk.
ponctueel, f. (ponctuel) , stiptelijk ,
naauwkeurig.
Pond, n. (hoogd. pfund, eng. pound,
zweedsch en deensci i pond. Kong. f unt, v. h.
lat. pondus, pundo = Ii'. poids, gewigt), de
gewigts- eenberd in vele landen; liet nederlandsche pond of k i l o g r a in m e heeft
de zwaarté van eene kubieke palm g edestilleerd water en komt overeen met
2,023921 oude arnsterdamsche ponden
of roet 4.0836554 marken Noll. trooisch,
of omgekeerd: het amsterd. pond houdt
0,49409 en het mark hollandsch trooisch
0,24608 nederl. ponden. De verhouding
van het pond in andere landen tot het
nederlandsche is als volgt:
-

Landen of steden.

Ned.

Aken . .
A. ugsburF

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

0,4687.
0,4911.

Baden

.

.

.

.

.

.

0.5000.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

0,4685.
0,5222.
0,4892.

.

Bergen (Noorwegen)
.
Bern . .
Brem en .

0.4910.

.
.
.

.
.
.

Breslau.

.

.

.

.

.

.

0.4052.

Constant
Dantzil; .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

0,4720.
0,4685.

herlijn

Duitschland (voor h. tolwezen) 0.,5000.
Embden

0.4 968.

Engeland (voor den handel)

0,4535.

»

(trooisch)

.

.

.

0,373.

Frankfort (liet ligte pond) .
»
( » zware ») .
Geneve

0,4671.
0.,5050.

.

.

.

.

.

.

0,5506.

Hamburg

.

.

.

.

.

.

0, 4844.

den regen.

Hannover

.

.

.

.

.

0.4866.

Po:npóna , f. Si). , eene mindere soort
van vanille.
ponnurrm Aden? , ii. lat., de adamsappel, paradijs -all}c i, eens soort van oranje appelen ; ook cie luehtpijpsknobbel, keel-

Keulen
Koningsberg.

.

.
.

.

.

0.4675.
0,4685.

.

.

.

.

.

0.5002.

Leipzig
Libau

knobbel.

Lubeck.....
. . . .

Ponceau, n. fr. (spr. pong so ; van het
lat. punicéus, gr. phoinikeos , donker- of
-

.

....

oppenlragen

.

.....

.

0,4669...
0,41 78.

.

0,4846,.

Manheien

.

.

.

.

. ..

0,4949.

Marocco .

.

.

.

.

.

.. 0,5397.
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POINTIUS.

1ONDUS.
Landen of steden.1'ed t.

Munchen...... 0,5608.
Neurenburg...... 0,5099.
0,4844.
Oldenburg......
Oldenburg
.
0,4940.
Osnabrug
... ...... 0.3996.
Patras....... 0,4166.
Pernan
....... .0,5144.
Praag
.....

0,4676.

Pruissen .......
......

0,4310.

......

Ileval.......
Riga
.
. 0,4680.
Rostock....0,5387.
...
. . .
0,4094.
Rusland
Salzburo'........0,5599.
0,4677.
...
0,5597.
Stettin.......
..
Triest
. . .
Uiw .....0,4687.
....
Warschau........ 03779.
.
0,5601.
Weenen ......
0,4678.
Wurtemberg
0,4770.
Wurzburg
. 0,5273.

4

'courant; in

.......

.

Pontac of pontak , in. een fransche

........

........

.0,4225.
Zweden
Zurich......
»(voor de mijnen) . 0,3758.

Het medicinale pond doet in
.

......

.......

.

donkerroode, zware wijn, naar het OOItI
van clenzellden naam in Z. Frankrijk.
Ponti, ponto , fl1. eerie rekenm,iiit op
Sicilii, =
sciido of ruim 13 cent.
Pontia, z. ond. Pontius.
Ponticello, n. it. (spr. —tsj'011o verklw. v. ponte = lat. puns. brug), 1iuz.,
cig. een hrngje, de kam aan strijkspeeltuigen; sulponticello (spr. soel—) i%luz., over
de kam.
PontTfex, m., pl. pontifke, lat., een
priester of opzigter over het godsdienstwe
zen in het oude Rome, medelid van liet
collegie der ponti ficcs; een opperpriestcr,
l)isschop; pontifex nzaxIntsts, de opperste
der ponti fices in het oude Rome; priester;

0,375.
O , 35778.
0,36.
0,357854.
0,357828.
0,42.
0,351.
0,358.
0,349091.
0,357647.
0 5 356437;

pond-sterling, Mi verkort. L. st., eene engelsche denkbeeldige (gefingeerde) munt,
verdeeldin 2 0 shi[lings of 240pence,
omtrent = 12 Vulden; pond vlaamsch,
hij verkort. L. vi. , eene gefingeerde neder
munt = 6 gi.
-landsche
ponclus, n. pl. pondra, lat., het gewigt;
inutile ponclus terrae, een onnutte last
der aarde, oneig , voor een ledig, onnut,
enkel genietend mensch ; ad pondus omfl'U7fl Oj) recepten: zooveel aan gewigt
als al het overige te zamen ; ponderéren
( lat. ponderãre) , afwegen ; overwegen,
overleggen ; ponderabel , weegbaar. wat
men wegen kan:, ponderabiIen,

pl. pon

-

derab il ra), weegbare ligchamen ; pqnderabiliteit, f. nw lat. . de weeghaarheid
ponderãtie, f. lat., de afweging, het we-

gen, afwegen; Piet., het evenwigt in de
houding en beweging eener figuur ; pundereus (lat. ponderöcus, a, urn), zwaar,
i overweging
wigtig ; nadrukkelijk,d

Calcutta= 4 g o r a s of onge-

veer = 1 ct. courant.
pun s asinörurn, m. lat., cig. eene ezelsbrug, d. i. een verligtingsmiddel voor on
wetenden, rninkundigen of zwakken.
Pont, punt, eene chinesche lengtemaat,
ongeveer = 1 rijn1. duim.

......

Nederland . .
.
. .
Baden
Beijeren
Frankfort
llessen-Darmstadt
Hessen-Kassel.
Oostenrijk (
Pruissen ( î)
Rusland (
)
SaksenWeirnar
rurtemberg
Zweden. . . . .

Pongo, z. harris.

Ponjaarci, m. (Ii'. poignard, it. pugnale, sp. punnal; van het lat. pugio.pungo,

steken), een korte spaansche dolk.
Ponnes, ponni of ponny, eene oostind.
rekenmunt, = ropy, en wel in Bengalen = 2 cent ruim, in Suratte = 31 et.

0,5687.

Jiegensburg.

waardig ; ponderdso, it. Itiuz., met nadruk,
zwaar.
Ponerologie, f. gr. (v. ponërós, d, on,
slecht, boos), liet spreken van slechte
dingen , een onhetamelijk gesprek de
leer van het kwade, het verkeerde, b. v.
in de menschelijke natuur.

vorst, paus; pontificaal (lat. pontificalis,
priestcrlijk; hoogepriesterlijk, bisschop-

e),

pelijk; de pontificale ring, de kostbare ring. dien de paus, de bisschoppen en
andere prelaten hij cle hooge misbediening
plegen te dragen; als subst. pontificaal,
of pontificale, n. een kerkboek , dat de
pligten of verrigtingen eens hisschops hevat, onder Clemens VIII. in 1,596 verschcnen ; ook het pauselijk , bisschoppelijk
plegtgewaacl; een staatsiekleed, het beste
pal..-; pontificalen of pontificala , pl.,
hisschoppelijke kleeding; priestergewaad,
staatsiekleed; in pontificalibus, in plegt
in de ambtskleedin g ; pontificaat,-gewad,
n, het ambt van eeiien pontifex, het upperpriesterschap , pausschap , de pauselijke
waardigheid.

pontinische of pomptinisehe moeras'
sen (lat.palücles pontnae ofponiptinae
ontst. uit pomrnetinae, van de stad Poal etia, de magtigste der 33 steden, die

vroeger aldaar lagen) , eene moerassige
landstreck van 3 vierkante mijlen in den
Kerkelijken Staat, zuidwaarts van Rome.
Pontus, gr. (v. pdntos, zee), mansn,:

PONT-LEYIS.

POPULACE.

de man der Zee; pontïa, f. een bijnaam van
Venus, als uit de zee geborene.
Pont-1evis rn fr. (spr. pong l'wie; van
lepont = lat. pons, brug), eene opliaal
brug ; pont -neuf, de nieuwe brug te
Parijs ; pont-tournant, n. (spr. pong toerndng) de draaibrug; pont-volant, m. (spr.
—woldng), dc vliegende brug, gierbrug;

ovei-gesteld, regt tegenover; polaire pro1 a r iteit niededeelen of aannemen; polarisãtie en polaris ering, f. mededeeliisg v. polariteit ; ook de aanneming daarvan
polariteit, f. de neiging ofrigting van vrij
zwevende magneten naar de magnetische
polen der aarde; in ruinieren zin: h. bezitten
van twee polen of tegenovergestelde plaatsen met strijdige (aantrekkende en afstootende) eigenschappen, van daar magnetische en electrische polariteit;
polariteit van het licht, deeigenschap van het licht om, na zijne breking
enz. door zekere ligc hamen, tegen ligchamen van dezelfde soort eene veranderde,
naar de rigtingen verschillende verhouding
aan den dag te leggen; in 't alg. de tegenstelling van twee eigenschappen of krachten, die in wederkeerige betrekking tot
elkander staan; polographie, f. de poolbe-

ponton, rn pl., pontons (spr. pongtóngs),

eene vlotbrug, bruggeschuiten, kleine vaartuigen, waarvan men zich in den oorlog
als onderlaag bedient om schipbiuggen
( ponton -bruggen) over eene rivier te
slaan ; pontonnier, rn (spr. pongtonje'),

schipbrugmakers, soldaten met het slaan
der pontons belast.
Ponto 1) f. (fr. polite, v. h. lat. pon?ïe,
leggen, zetten; van daar het fr. pondre,
eijeren leggen ; la ponte, het eijeren leggen; igl. liet it. pontare; of van punctum,
vgl. punt, pontéren?), een aas (harten- of
ruitenaas), als vierde troef in het l'bombre
2) z. ponti; pontéren (Fr. ponter),-spel;
eenen prijs op eene kaart zetten in liet
pharo -spel tegen den bankhouder.
Pontus, uh. lat. (gr. positos), de zee, inz.
Z. v. a. Pontus Euxinus, rn de Zwarte zee.
Pony, m. eng. (uit het gadisch ponaidh, klein paard), cene bijzondere soort
van kleine rijpaarden, een klepper.
o of ponPonzine, £ it. (lIrnóne ponzmn
zindto; v. h. lat. punic?us, vgl. poncean),
de donkerroode chinaasappel; ook eene vanatie van den citroen.
Pool, in. (lat. polus, v. h. gr. pólos,
d. i. draaipunt, v. pe'lein, ciraaijen), het
draaipunt; naam derbeide eindpunten van
de as eens bols, h. v. van de aarde, om
welke zij zich ojudraait. Het uiterste punt
der aardas naar het noorden heet n o o r
pool ofarctische pool (polus arcticus). liet andere naar het zuiden : de
zuidpool ofantarctische pool (polus antarctcns) ; pole n des Ii em els
of wereldpolen , de draaipunten om
welke zich de scliijnbare hemelbol in 24
urenschijnt te wentelen; Phys., de punten
ofplaatsen, die de zetel van tegenovergc
stelde eigenschappen of krachten zijn, b. v.
de polen van dcii magneet, de
trekpunten of de naar tegengestelde rigtingen strevencle plaatsen van den magneet, in welke zijne aantrekking het sterkst
is, vgl. niagneet ; poolshoogte v. eene
plaats, z. geographische breedte; pooi
cirkels, de beide cirkels, die men zich ver-

beeldt op cenen afstand van 23 1 graad van
de beide polen getrokken le zijn; pooisdistántie, poolsafstand, de afstand des pools
van het toppunt eener plaats; pooister, de
noordster aan Let uiterste elude van den
staart des kleinen beeis , eene geleidstar
vi or de zeevarenden; pnlair, flW lat., den
pool betreffende, van de polen af; tegen-

687

jectie, z , projectie; polariséren, p 0

schrijving.
Popanz, m. hoogd. (spr. popants), een
schrikbeeld, bullebak, boeman.
Pope, m. russ. (pop, v. ii. nw gr. papas,
priester; v. Ii. gr. pappas, vader; vgl. papa),
een priester der gr. kerk in Rusland.
PopTne, f. lat. (paptna), eene gaarkeuken, kroeg.
Poplins, pl. eng., halfzijden stoffen uit
zijde en wol, inz. in Ierland vervaardigd
z. V. a. van liet fr. papeline.
popiltisch, nw lat. (v. h. lat. poples,
gen, poplitis, de knieschijf), toc de knieschijf behoorende, aan den knieboog aan-

wezig.
Populace, f. fr. (gr. —lass; van Ii. lat.
popdlus, een volk), het gemeen, gepetip e 1, de volkshoop, het graaliw; populacier (spr. .—lassje'); gemeen, laag, onedel,
gelijk het gemeene volk zich gedraagt; zich
op onedele wijs vernederend of gemeen
makende; populair, lat. (populdris, e, fr.
populaire), volksniatig, gemeen; algemeen
nuttig, algemeen verstaanbaar, onder de
bevatting van den grooten volkshoop vallende; volkslievend, volksgunstig, volksbelievend , minnelijk , gemeenzaam , genaakbaar voor vrienden, hij liet volk bemind; populariteit, f. (lat. populartas),

de volksmatigheid , volkstaal, volkstoon ,
de algemeene verstaanbaarheid, bevattelijkheid, algemeene nuttigheid volksbelieving, minzaaniheid jegens geringeren
;

genaakbaarheid, volksliefde, volksgunst;
populariseren (fr. populariser) , iets
volksmatig , algemeen bevattelijk , verstaanbaar of nuttig maken; zich popula

riséren, zich bij het volk bemind maken,
zich in de gunst van het volk dringen; po
lat. (liet lat. populari betee-puléren,w
-kentvrwosen,pludrontvlke),

of fr. peupléren (peupler), bevolken; po..
pulãtie, f. de bevolking, volksmenigte.: po.
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PORT WARMES.

PORCA.

puleus. lat. (populösus, a urn, volkrijk),
bevolkt; PopulonTa, f. Myth.,
talrijk.
een bijnaam van Juno, onder welken de
Romeinen haar vereerden.
Perca, f lat. , de zeng of zog; eene
akkermaat van 180 voet lang en SO voet
breed; Ook de vrou welijkhei d .
,

Porcelein, z. porselein.
Porche f. Ir. (spe. pol's)'

lat. pos'ticus ?), voorportaal aan kerken en andere
groote gebouwen.
Porren, poren, PL gr. (v. póros, m .
porol, d. i. eig. doorgang, uitgang; lat. porus, m., pt. pori), de kleine tusschenruirn
of'gaatjes derligcharsien; de-te,opnig
zweetgaatj es in de huid; poreus, nw lat.
( fr. poreux), met poriën of' kleitje tussehen
ruimten. sponsachtig, vol kleine openingen;
porositeit, poreusheid, f de eigenschap
der porense ligchamen, doordringbaarheid,
sponsachtiglseid.
; V. ii.

Porjsrna, n. gr. (pórisrna, v. porIdzen,
te weeg brengen, aanvoeren), eene gevolgtrekking, besluit uit het voorgaande; Pl.
porisnita of porismen. gevolgtrekkingen

uit eene reeds bewezene stelling, h. v. in
de meetkunde; porisnsâtisch, gevolg trekkend ; poristiek, f. de leer der gevolg-

trekkingen, der besluiten; poristisch, gevolgtrekkend.
Pornie, f. gr. (porneia), hoererij, boelering ; pornograaph , ni. een schrijver
over hoererij; ontuchtig schrijver.
Pnrocële, £ gr. (v. pörós, m. de tufsteen; eene soort van marmer; oneig. eene
steenachtige verharding, eelt), Med., cciie
steenbreuk, kraakbeenbreuk, eene valsehe,
uit verhardingen ontstane breuk; poromphloss,

fl.

of poromphilus, m. ook po
f. eene uitpuiling, uitzet--romphalcëe,

ting of zwelling van den navel, waarin
steentjes of verhardingen aanwezig zijn
navelsteenbreuk; porotïcum. is. (v. porün,
verstecncn, verharden), een geneesmiddel,
dat de voortbrenging van beenweer (colitis)
tusschen de gebrokene beeneinden bevordert; porötisch, verhardend; poröma, n.
Med , een hard, eeltachtig deel; porösis,
f gr.. verharding; Med., vergroeijing van
gebroken beenderen; bij de nieuweren ook
voor luchtige opzetting; ook het gerstenkorreltje, eene verharding in het Oog.
Porphyr, n. gr. (v. porpItfra purper);
de purpersteen, een gemengd gesteente
van ondersch eiden grondstof met i ngegroeide veldspath kristallen enz. ; porphyrlak, eene rolslak in Brazilië; porphyrites
ni. marmer met purperstreepen ; porphyrism
a, n. Med., de seharlakeukoorts, purpe koorts, purperuitsiag ; porphyristisch,
de scharlakenkoorts betreffende , daaruit
ontstaan; porphyrogenitus M. ge-lat.,
een in het purper geborene, een bijnaam
der prinsen van het grieksche keizerrijk
s

r

,

na Constantijn, die gedurende de regering
des vaders geboren werden.
Porpbyrinen, pl., aanhangers v. Po rphyrius, Arianen der 1 4de eeuw.
Porpieten pl. gr. (v. pórpë, iing,
spang) , eene soort van cirkel- of cironde
versteende sponskoralen.
Porréctie, z. ond. porrigeren.
Porrée, m. (Ii-. poireau of porreau; v.
h. lat. porrum, look), spaansche look, een

ajuinachtig moesgewas.
porrigéren, lat. (porrigre) . overhandigen, over reiken; porréctie, f. de overhandiging, overreiking.
Porrigo, f. lat. Mcd., z. v a. pityriasis.
Porselein, porcelein, n. (it. pos-cellana;
fr. poi'celaine oorspr. naam eener slak
de porseleinslak, lat. porcellana, concha
cyps-ea, naar welke het porselein om zijne
gladheid en melkwitten glans zijn' naam
heeft gekregen) , eene in het vuur half
verglaasde, dooischijnende stof cii de daaruit bercide kostbare aardewerken ; porselein-jaspis , m. cone kunstmatig hereide,
naar jaspis gelijkende steensoort ; porsel
lanieten, pl., versteende porseleinslakken.
Port, in. Ir. (spr. pôr; v. ii. lat. P0 0t118),
cone haven, zeehaven; een toevlugtsoord,
plaats der rust en veiligheid; port, n. de
vracht, liet draagloon, inz. liet portgeld
voor brieven, briefgeld, briefport; ook bij
verkorting voor port;wijn (za.).
Portaal; n. (sp. portal, fr. portail. v. Is.
lat. porta, de deur), de lioofddeui-, hoofdingang v. cone kerk of cenig ander groot gebouw, met de bouwkunstige sieraden, (Jaar
aan verbonden ; ook wel cone akleeling
van ccii gebouw of cone woning, cone
ruimte voor de gangen, bij de deur (voorportaal).
portãbel, lat. (portabilis, e, v. portãre,
;

dragen) en portatief, nw lat., draagbaar;
van (Jaar portatief als subst. n. een zak-

boek; portage, f. fr. (spr. —tdazj') ook
pacotille, f. (spr. —tIelj' , de bijlast, vrijpakkagie, vrijgoed, de weinige varcn en
.,

)

goederen, welke de op schepen aangestelde
P0 1 SofCfl mogen mede voeren ; ook het
regt om bijlast te mogen laden ; portaiiiént, n., it. portamélsto di voce (spr.
—wótsje), Muz., het dragen en allengs
wegsmelten der stem; portãten , pl. (it.
portdta, f. scheepslading), in zeehavens
en handelsteden: 1ijsen der dagelijks aankomende goederen en hunner ontvangers.
Port d'armes, m. fi. (spr. pôr cl'arrn'
V. porter, = lat. portãre, dragen), een
verlofbiiefje om wapenen te dragen; een
vrijbrief ons te jagen ; porte-assiette, n.
( spr. port'assje'tt'), een schotelring; portebouquet, n. (spr. port'boeicé), een bloemkorfje, bloemschaaltje op het dames-toilet;
porte-chnise. f. (s p -. port'tjéz'; fr chaise
a porteurs), de draagtoeJ, draagzetel; ook
;

PORTENTUM.

POSE.

m. de drager; porte-crayon, n. (spr. —kréjdng) , een potlood- of stifthotider, eene
teekenpen , z. crayon ; porte-croix ,
(spr. port'krod), de kruisdrager, hij, die
hij r. k. processien het kruis draagt
porte-Dieu, na. (spr. —djeu) , eig. een
godsdrager,r. k. priester, die de gewijde
hostie naar de zieken brengt; portee, f
de houding ; vatbaar h eid ; drijfkracht ,
schotwijdte, bereik; porte-épée, m. (spr.
port'epé'), cu ff . een zwaarddrager; draagband voor een zijgeweer, degenkwast; porte -feuille, f. (spr. —feuij'), de brieventasch, het zakboekje; ook oneig. voor het
ambt van staatsminister; porte-foudre, fr.
(spr. foedr') eig. een bliksem- of donderdrager, het kanon ; porte-guignon (spr.
—g/tienj o ng), porte- malheur (spr. —malleur) , een onheilsbode, ongeluksvogel
porte-lettre, f. de brieventasch; porte-

gustus, dewiji op dezen dagaan de bezoekers der Portiuncula -kerk aflaat werd
verleend.
Portier, m. fr. (spr. portje'; v. porte
lat. porta, deur), een deurwacliter, poortbewaarder.

manteau (spr. —manCo), ccii manteizak;
porte-respect, M. (spr. —respè), eig. ont-

zagwekker ; een dolk, korte stootdegen
01. een drager; de houder of vertooner van een' w isselbrief enz., de overhandiger van eenen brief, eene bood-

porteur,

schap.

Porténtuni, n. (pl. porWata) , lat., een
gedrocht, wanschepsel, monster, eene misgeboorte; in 't algemeen iets, dat eene voorbeduiding heeft, vgl. p ro d i g i u na.
Porter, rn en g . (spe. poorter), een sterk
eng. bier (naar men wil zoo genoemd, om dat het wegens zijne krachtigheid inz.
voor lastdragers (porters) geschikt is.
portéren, fr., zich voor iemand porté

voor iemand in de bres springen, zijne-ren,
Zaak verdedigen, met hem ingenomen zijn;
voor iemand geporteerd zijn, met hem

ingenomen, hem genegen, gunstig, hcvorderlijk zijn.
Porteur, z. ond. port d'armes.
Portcus, f. doorgaans m. (pl. porticus),
lat., eene zaal, zuilengang, gewelfde of
overdekte gang tot wandelplaatsen , zamenkomsten enz.; galerij.
Portie, f. lat. (port'o), het deel, aandeel, wat ieder toekomt; een erfdeel; de
hoeveelheid der op eenmaal toegediende
ot uitgereikte spijs, mondgedeelte, spijsgift;
port-io gratiãlis, Jur., een genadedeel, genadegeld; p. lsereditarYa, het erfdeel; p.
legitima, het wettig deel, verpligte deel;
P. .ctatuaria, het aandeel, dat naar landsgebruik of landswetten eene weduwe van
haren overledenen man toekomt; p. virus,
mausdeel, gelijk erfdeel, kindsgedeelte;
portiuncuula, f. een klein gedeelte, deeltje,
inz. van liet eten; ook eene kleine kerk
niet verre van Assisi , tot cone abdij behoorende en door de monniken portiuncuila genoemd, omdat zij op een klein,
hun toebehoorend s t u k lands lag; in oude
kalenders de benaming van den 2den a u
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Portique, a. fr. (spr. —tIek'), z , s'. a.
porticus.
Porto,

fl it. (v. portãre, dragen, wegbrengen), het vracht-, voer- of draagloon,
bodenloon , de vracht ; inz. het postgeld,
brievengeld, brievenport; porto-franco, it.,
franc de port, fr. (spr. —pôr), of portvrij,
postvrij, franco; porto-vrijdom, bevrjding van het postgeld, postvrijheid.
Porto-franco, m. it. (v. porta lat.
portus, haven), eene vrijhaven ; portomorto, eene doode haven, waarin het den
koopvaardijschepen verboden is binnen te

loopen; Porto-rico, m. (sp. puerto rico),
cl. i. rijke haven, naam van een spaansch
eiland in W. Indië en van den rooktabak,
die van daar komt.
Portrét, n. (fr. portrait, eig. het deelwoord van het verouderde portraire, afbeelden , v. h. lat. protrahérc, d. i. aan
het licht, te voorschijn brengen), de beeldtenis, inz. die van eenen mcnsch, door het
penseel, de teeken- of graveerstift voort-.
gebragt; oneig. de levendige, natuurlijke,
juiste voorstelling, beschrijving of schilde-.
ring van eenen persoon door woorden; portraitist of portraiteur , na. een schilder
van po r tr e tt e n; portraitéren, portretC r e n, het gelaat 01) doek, paneel enz.
afbeelden.

Portugalése, na. (v. Portugal), cone
portugesche goisdmunt van verschillend
gehalte; ook eene hamburger medaille, 10
dukaten waard.
Portiilak, m. (lat. portulãca, porciläca) , de porselein , eene bekende jarige
tuinpant als moeskruid en salade.

Portulan, na. fr. (spr. portuidng; van

port = lat. portus, haven) , Mar. , het
graadboek, dat (Ie ligging der kusten cii
havens bepaald opgeeft ; Portümnus of
Portünus, na. lat. Myth., de havengod, de
god en beschermer der zeehavens; bij de
Grieken Palsemon.
Portwijn, m. een portugesche roode
'wijn, die uit de stad Oporto of Porto
wordt verzonden.
Porus, na. gr. (pöros, vgl. porocele
cnz.), de tufsteen; Med , beenderuitwas,
eelt.
Posâda, f. sp. (v. posar, zich ceder
zetten, uitrusten enz., v. Ii. lat. ponre),
eene herherg, een logement.
Posca, f. lat., azijnwater, z. v. a. oxycraat.
Poschega -tabak, eene fijne tabakssoort

uit Hongarije.
posé, !i. (v. poser, lat. ponrë, zetten),
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gezet, ernstig, bedachtzaam, van gelijkmatige, ernstige gemoedsgesteldheid.
Poseidön, rn. de gr. naam van den zeegod Neptunus (z. a.).
Positie, f. lat. (positlo, v. ponre, zetten stellen enz.) de stelling ligging,
plaatsing, toestand, stand; in de danskunst:
de voetenplaatsing (e e r s t e, t w e e d e enz.
positie) ; Poet., liet zanientreffen van
twee of meer medeklinkers, waardoor cene
lettergreep lang wordt, positiöius captiösae. pl. Jur arglistige stellingen of regtsvragen strikvragen ; positie-krijg een

kunnen) mogelijk, doenlijk, doenboar
possibiliteit, t. de mogelijkheid.
Post, fl1. it. (posta, v. Ii. lat. ponIre,
zetten, stellen), 1) acne voor iets bepaalde
of uitegevene geldsom, in zoo verre zij in
rekening wordt gebragt, de aanteck'ening
in een koopmansbock ; 2) (fr. le poste),
de openbare inrigting tot bezorging van
Brieven, goederen en personen, liet openbare postwezen ; ook voor l)erigt, tijding
(Ii. v. een kwade post); 3) (fr. le poste, it.
poslo, V. h. lat. ponre, stellen), de stand,
plaats; eerie uitgezette wacht; schildwacht;
ook de plaats, waar die gesteld wordt;
oneig. bediening, ambt, plaats; post-directeur, in, bet hoofd van liet postkantoor;
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,

,

,

.

,

,

stellingskrijg beschermings- of verdedigings- oorlog; positief, lat., vastgesteld of
bepaald, aangenomen, uitgemaakt ; vast,
zeker, gewis, werkelijk, bewerend. havestigend (het tcgengest. van negatief);
positieve electriciteit, z. electriciteit; het
positieve regt het vastgestelde; stellige
regt (in tagenst. met het natuw'regt)
positieve religie, de vastgestelde, geopen
en overgeleverde godsdienst (in-harde
tegeiist. met de natuurlijke of de natuurgodsdienst); de positief of positvus,Giam.,
de toestand van het bijvoegelijk naamwoord zonder vergehjking gebezigd, de
stellige trap dci' bijvoegelijke naamwoorden, z. gradus; het positief, een klein
handorgel. kamerorgel; posito, gesteld of
.

,

aangenomen

.

dat enz.: posito, sed non

concésso, gesteld., maar niet toegegeven of
aangenomen ; positis ponendis, het vooronderstelde aangenomen zijnde; posituur,
f. (lat. positüra), de stelling, stand of
houding des ligcbaams, de toestand; z i c h
in posituur of in postuur zetten,
zich tot iets gereed maken, op iets bereid
of gewapend houden.
possedéren (fr. posse'(1er, lat. possitkre),
bezitten, in bezit, in eigendom hebben;
possessie, 1. (lat. possesslo), liet bezit, de
bezitneming; de bezitting, have; possesslo
apprehe'nsa of capta, Jur., een aangetast
bezit; p. bonaefidz, bezit te goeder trouw,
voor regtmatig geacht bezit; p. bonörum,
goederenbezit; p. bonOrum ventris nomine,

het goederenbezit cener zwangere weduwe
voor hare vrucht; p. extjncta, te niet gegaan bezit; p. injsista, onregtmatig of
wederregtelijk bezit ; p. justa, regtmatig
bezit ; p. litigiösa, strijdig, betwistbaar
bezit; p. snalaefitThi, onredelijk of bewust
onregtmatig bezit; p. praescrIpta, verjaard

bezit; possessief, lat. (possessvus, a, urn),
het bezit betreffende, bezitting aanwijzend;
pronomina possessva, z. pronomen; posséssor In. de bezitter, eigenaar; possessor
honae fic1èi, Jur., vie een regtmatig bezitter gelooft te zijn; p. melee fidèi, een
]bewust onregtmatig bezitter; possessorIum,
,

n. possessorisch procés, bezittingsproces,
een regtsgeding, dat enkel liet bezit betreft.
possibel, lat. (possibulis, e, v. posse,

,

^

poststation, z. station; per /)osta, it., met
de post ; poste restante, Ii'. (spr. post'
restd)i,gt'), op de post te blijven (om afgehaald te worden); postéren (Ir. postei'),
plaatsen, stellen, iemand OJ) een' bepaalden
Post stellen, bern eene plaats, bediening
enz. aanwijzen; postéring, f. de stelling;
postillon n. fr. (spr. postieljóng), een
,

postknech t, postrijder; postillon d'amour
spr. -damóer) een overbrenger van
minnebrieven.
post, lat., na, later dan
ex post, achterwaarts, achteraan.
Posta me nt of posternént, n. (v. Ii. lat.
ponre, zetten, stellen), het voet- of onderstuk, onderstel (p i a d e s t a 1), liet voetstuk van cene zuil, cIa zuilstoel.
postdatéren, nw lat. (vgl. dateren, ond.
datum), later dagteekenen, cene latere dag.
,

(

—;

geven een' vroegeren reeds
verloopen' dag onderteekenen.
post effiuixurn (scil. terinnum), z. ond.

teekening

,

,

terminus.
Postenent, z.

postament.

postri, pl. lat. (v. postrus, a, urn,
later volgend),de nakomelingen; posterus,

n. het latere, achterzijnde; het achterzin
deel, nazindeel; a posteriöri, v. achteren,
uit de ervaring, van de zinnen of van de
ervaring afhankelijk b. v. een zoodanig
bewijs; liet tegengest. van a priori; posteror terminus, de nazin het nazindeel;
posteriöra, pl., de acliterdeelen; liet achterste, het deel, waarop men zit; posten
lat., liet laterzijn, jonger-onite,f.w
zijn, liet tegengest. v. prioriteit; poste
niteit, f. lat. (posteritas), de nakomeling,

,

schap.
Postexisténtie, f. nw lat. (vgl. existéntie), liet toekomstig aanzijn, de toekomende
voortdu ring.
post festum lat,, na bet feest, d. i.
achteraan of te laat, ook ex post.
Posthitis, f. gr. (v. pôst/.së, de voor,

huid), Med., de ontsteking der voorhuid
posthóncus, ni. een gezwel der voorhuid.
post hoe, ergo propter hoc, daarna, en
derhalve daarom (de valsche stelregel, dat

POSTHUMUS.

POTENT.

wat op ' elkander volgt -ook uit elkander

tuna of posteript , n. liet naschrift in
brieven, afgekort gewoonlijk P. S., N. S.
_ naschrift.
post Trinitcctis, z. ond. triniteit.
postuléren, lat. (postulare), vorderen,
eischen , als bepaling of voorwaarde voorop
stellen , begeeren , om iets aanhouden,
naar iets dingen ; bij de boekdrukkers: naar
de hoedanigheid van gezel dingen ; vgl.
cornuut; ook buitengewoon tot bisschop
benoemen ; postulant, iii., een aanzoeker,
Binger, die naar eenen post, eene bediening
enz. staat, die in eene orde, een genootschap
enz. wenscl^t opgenomen te worden ; pos
een benoemde, beroepene ,-tulas,rim.
inz. tot een bisdom; postulaat, n., pl.

volgt).

posthumus of postumus, m. en post/tima, f, lat., een nakomende, een na des
vaders dood geboren kind; libéri postliu9ni ei., nagelnoren kinderen; opus posthu-Y mu.n of postumer, een werk, dat eerst
;

na des schrijvers dood in 't licht komt; lil„

opera posticurna, of fr. oeuvres posthunies
(spr. euvr'postiéum'), nagelaten werken,
schriften.
Postiche, f. (spr. postíesj'; it. posticcio,
V. h. lat. postficus, a, um, van achteren
te vinden), later bijgekomen, nagemaakt,
valsch aan- of ingezet, geborgd, ontleend,
b. v. van valsche tanden of haren gebrui-

kelijk; homme postic/ie, m. (spr. ornm-),
de valsche of sehijr,mensch, d. i. de aap.
Posticuin, n. lat., een achterhuis, ach
-tergbouw;
ook achterdeur.
P ostila, f. russ,, eerre zekere russ. natiotiale confituur, uit rijpe vruchten met
honig toebereid.
Postille, f.

(mid. lat. postille; fr. pos-

tille; sp. postila , randaani nerking) , een
-

predikboek over de zon - of feestdag -evangeliën enz. (v. h. lat. post ilia (verba), naar
die woorden van den tekst, d. i. naar aan
tekstwoorden , dewijl de-leidngva
preek uit de vooraf gelezene woorden des

bijbels wordt afgeleid); postlliëren , den
bijbel verklaren.
Postillon, z. ond. post.
Postliminium, n. lat. (v.

liinen, gen.

limi^nis, de dorpel, drempel, woning), eig.
de tehuiskomst ; Jur , liet wederintrede,i
in liet vorig bezit, het refit, dat voor iemand door zijne terugkeering uit de gevangenschap of uit vreemde landen weder
ontstaat.

Postlu&urn, n. nw lat. (v. li. lat. lulus,
liet spel), het naspel op liet orgel bij liet
uitgaan der kerk.
post nuubi'la P /toebus, lat. sprwv., Yna de
wolken de zon, na repen volgt zonneschijn.
postnumereren, nov lat. (v. numeráre,
tellen), nabetalen, natellen, het tegengest.
van pr nu eréreu; pcstn'urnerámdo, nabetalend.
Posto, m. it. (v. h. lat. ponére, stellen).
vaste stelling, post, stand, plaats ; posto
vatten, post vatten, eene plaats bezetten,

vasten voet krijgen.
postponéren, lat. (postponére), naplaat•
sen, achter zetten, geringer achten, bene
stellen, verschuiven, uitstellen; post--den
positie, f. nw lat., cie achterstelling enz..
postrénao, lat. , ten laatste, eindelijk
postréznum , n. het laatste , liet laatste
woord voor de regtbank (een refit, dat den
beklaagde toekomt).
postscriberen, lat. (postscribére)', achter of onder schrijven, aan een geschrift
iets toevoegen , aanhangen ; postscrip
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postulata of postulaten , vereischte , de

stelling, die- zonder bewijs aangenomen
en als geldig beschouwd moet voorden,
luit hoofde van eene andere noodzakelijke
en zekere stelling ; Math., Bene vordering,
opgave, een vereischte; postup tie, f. liet
aanzoek , verlangen , bel eerera ; inz. de
b ioeminng van eenen persoon tot eene
geestelijke waardigheid, tot welke hij eigentlijk naar het kanonnieke re;t niet benoemd kan worden.

oitumus, z . post/sumac.
P oatuur, f. (it. postuira), z. v. a. posituur.

Pot, m. fr. (spr. po), een po t, Bone kan;
eenevoclitmaat in Denemarken, in fr. Zwitserland enz.; pot de charnbre, m. (spr. po
d' sjainbr'), een kamerpot, nachtpot, ^vaterpot, nachtspiegel; potasch, f. koolZulu- plantenloogzout (k a 1 i), uit planten
potten verzonden;-ascligeon
potvisch , z. cachelot ; potpourri , m.

(spr. popoerri , van- pours-ic, vergaan, beder ven, verrotten), eig. een bederfpot; een
reukvat; oneig. een mengelmoes, rnengsel, allerlei, huutspot, allegaartje, vgl. olla
potrida ; Mus., een tuit vele r eeds bekende
stukken zamengesteid niuzijkstuk.
Potage, f fr. (spr. potti azj' ; van p)ot,
pot, kan), een(* soep, vleeschsoep niet allerlei groenten; potage - lepel, een groote
soeplepel , opschepper; potage - schotel,
een ;rooie soepschotel ; Jean- potage, z.
onder Jean.
otakl, rn. turk., asch, potascli.
P otamclen, gr. (v. potccinós, vloed), rivierriymp!hen (z. nymph); potamograaph,
ni. een vloed -, stroom- of rivierbeschrijver ; pota ographie, f. de rivierbeselirijving; potamologie, f. de leer van de

rivieren en strooenen , rivierleer , rivier
-kenis.
Potence,J. fr. (spr. potdngv'), dc galg;
en potence stellen haaks zetten , als
1

een' r epten hoek plaatsen.

potent , lat. (pótens), niagtig, vernicgend ; potentaat, m. (mid. lat. poterg-tics), een ma thebher, gekroond hoofd,

POTE1UE

POUSSEREN.

koning , keizer cnz ; pl. potent á ten , de
magten magthcbbers, gezagvoerders; iron.,
orgeltrappers ; potenti ll e, 1. uw lat. (potentlila, van potens, dus genoemd wegens
de geneeskracht), naam van verscheidene
planten : zilverkruid ganzerik vijfvingerkruid ; poténtie, f. lat. (potentia), de
magt, rnogendhcid; bezielende, het leven
behoudende , werkende of bewegende
kracht, teelkracht ; Arith., de waarde ge-

kruid; poudre de succession (spr. —:u-
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,

talwaarde, magt, het product van ecn met
zich-zelf vermenigvuldigd getal ; stra
lende potentiën, Phys. , de onweegwbare enkelvoudige stoffen , nI. de luchtstof warrntestof, electrische en magnetische stof, z.v.a. iinponderabiliën en
i n C 0 ë r C i b i 1 1 ë n ; potentiéren , nw lat.,
magt geven, volmagtigen ; verhoogen, een'
hoogeren rang of eene meerdere waarde
geven ; versterken, kracht geven.
Poterie, f. fr. (van pot, pot), pottebakkerswaren.
Poterum, n. gr. (poterion), een beker;
de bekerbloern eene broeikasplant uit
Pala3stina, met takkige stekels en bloemaren met kleine knoppen van roodach-

,

ti g e kleur.

Potérne, f. fr.. eene sluippoort, heimeljke deur, uitvalpoort, verborgene of geheime poort in eene vesting, door vvelke
men ongemerkt een' uitval kan doen
ook de uitval-zelf.
Potestaat , f. lat. (pote'stas) , kracht,
magt, vermogen ; potestas imperi, rijksof staatsma t ; p. patra het vaderlijke
regt of gezag , de vaderlijke magt ; in
potestãte, in de magt, in handen.
Potn, n. (fr. potin) , het geelkoper,
een metaalmengsel van koper, lood, tin
en galrnei.
potYo mor1if^ra, f lat., een doodelijke
drank.
potior crec1itoi , lat. (potior , potus,
verkieslijker, compar. v. potis), Jur., een
bevoorregt schuldeischer ; potor ternpthe,
potior jure sprw. , xvie vroeger komt,
gaat voor, of die eerst komt, die eerst
,

g

,

maalt.

Potographie, f. gr. (van potón, drank),
eene beschrijving der dranken ; potologTe, f. de drankenleer, leer der dranken.
Potpourri, z. ond. pot.
Pottin, m. eene russische munt,

= I gi.

85 cent.

Pottle n. eng. (spr. pott'l ; het fr.
bouteille , ons b o t t e 1) , eene flescli,
(ene vochtmaat, = 2 eng. maten of onge,

veer 54 ned. kan.
Pouchoc , m. fr. (spr. poesjók) , eene
verwstof tot geelverwen , uit Siam en
China.
Poudre , n. fr. (spr. poedr' ; van het

lat. pulvis , gen. pulveris) , fijn meel-

poeder haarmeel haarstof
,

,

,

p o c d e r;

kseijóng), een langzaam werkend vergift

voor iemand van vien men erven wil;
poudre de sympathie (spr. —séngpatIe),
een poeder, dat op eene verborgene vijs
op afwezige dingen werkt,
Poudrette , f. ft. (spr. poedre'tt' ; van
poudre, stof, poeder), mestpoeder, stofmest, tot stof geworden menschendrek,
een voortreffelijk bemestingsmiddel ; zoo
ook de tot voortreffelijke mest bereide
pis: uraten.
Pouillerie 1'. fr. (spr. poeiljerle), in een
gasthuis of hospitaal de kleêrkarner, de
plaats, waar men de kleederen der armen
ofzieken bergt; de hoogste behoeftigheid.
Poulain, rn. fr. (spr. poeléng; eig. een
veulen), eene venerische liesbuil.
PouIan rn. fr. (spr. poelcing), toevoeg
Sel , dubbele inzet van den kaartgever
Lij sommige spelen.
Poularde, f fr. (spr. poeldrd'; v. poule,
hoen , v. li. lat. pullus, jong, inz. jong
hoen, kuiken), een kapoen jong gesneden en g emest hoen; poularderie, f. eene
plaats, waar in menigte kapoenen en ander pluimgedierte gehouden of gemest
worden eene kapoenerij.
Poule , f. fr. (spr. poel') het biljartspel om een' inzet of een potje; het potspel met twee witte ballen.
,

,

,

,

,

Pouliahs, z. ond. pariah.

Pouls, eene rekenmunt in Perz. Georgië,
=viy'enr toman of iets minder dan U ct.

Poundage n. eng. (spr. pcmundeedzj;
,

V.

pOUfld = pond), de pondcijns, een in

Engeland gebruikelijke tol van alle uit-

gevoerde waren.

Pouni , poeni , eene bengaalsche rekenmunt, = 20 gandans of ongeveer
I ropij.
Poupon , ni. fr. (spr. poepóng) , pouponne, f. (spr. poepônn' verklw.; van pou-

pée, van het lat. pupa), pop, popje.
pour, fr. (spr. poer), voor; om, om te;

al:ie), voor ontvangst,
als bewijs van ontvang; pourfaire visite,

pour acquit (spr.
z. visite;

-

pour la rarete cite fait, z. ond.

raar; pour la bonne bouc/e, z. bouclie;
pour le merite (spr. merIet'), voor de
verdienste, eene dus genoemde orde, orde
—

van verdienste; een pour parler
-

,

,

n. (spr.

—parU), eene woordwisseling, een mondgesprek, woordenstrijd, twist; pour passer

Ie temps, z. ond. passeren; pour pen, het
scheelde niet veel, op een haar af; pour
prencire congé', z. ond. congé; pour rire,
om te lagchen, uit scherts.
pousseren, fr. (poessé, spr. poesy—; v.
het lat. pulsãre), stooten, duwen, drijven, voortsehuiven ; oneig. iemand pousséren hem voorthelpen, bevorderlijk zijn

hem bevorderen, ondersteunen ; zich pous-
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séren, zich opheffen, voortgang, opgang
maken, verder komen, door eigen kracht
en insp anning tot fortuin geraken ; pous-

een geregtshof zonder jaarwedde arbeidt;
praxis, f. gr. , de uitoefening , oefening,
toepassing , het doen , de ervaring , de
wijze van doen, handelwijs ook practijk,
liet tegenst. van theorie; in praxi, nw
lat. , in de uitoefening, aanwending of

soir, m. (spr. .poessodr), een heelkundig
werktuig om bij eene traanfistel aan de

tranen doorgang te verschaffen.
poursuivéren, fr. (poursuivre , spr. poer
vervolgen, najagen, doorzetten,-swiev),
volhouden, aanhouden ; poursuite, f. (spr.
)oerswíet') de vervolging, sterke aanhou ding.
Pouvoir , n. fr. (spr. — poewoár), de
raagt, kracht, het vermogen, bewind; vgl.

plein-pouvoir; pouvoir exécuti f, uit
raagt; pouvoir législatif (spr-voernd
le.zjislatíef), wetgevende magt.
poux de soie, fr. (spr. poe de sod'),
Gene soort van sterke zijden stof.
Pover (fr. pauvre = lat. pauper, arm),
arm ; poverino, m. it. (verklw. van póvero, arm), een arnie duivel, arme drom -

mei.
Pozzolana, pozzolaan -aarde , z. puzzolana.

Praam , f. een platboomd vaartuig, inz.
tot liet ligten en ontladen der schepen.
Praauw, f. een indiaansch vaartuig.
Practijk (mid. lat. practica), f. gr. (van
prdssein, doen, handelen), de uitoefening,
toepassing van de regelen eener kunst enz.;
ook praxis ; de handelwijs, uitoefening,
oefeningswijs, beoefening, overleg; prac.
tijk of italiaansche practijk, eens rekenwijze tot gemakkelijker of korter oplossing van eengin regel van drieën, welks
eerste term 1 is ; practica est multiplex,
lat. sprw., de oefening, het overleg is menigvuldig, de kunstgrepen zijn velerlei;
pl. practijken , ongeoorloofde kunstgrepen, listige streken, geheime verstandhoudingen , knepen , schelmerijen ; practicus, m. een iets uitoefenend en daarin
ervaren man; een ervaren geneesheer, advokaat enz. ; práctisch (gr. praktikós, ë,
on), uitoefenend, werkdadig, b. v. zulk
eene wetenschap of leer (het tegenpest.
van theoretisch); werkzaam; het
practisch verstand ; het vermogen
om de wilskracht door de rede te bepalen, of liet verstand als wetgever voor den
'wil ; practiséren (mid. lat. practicure),
oefenen, uitoefenen , zaken doen, inz. als
regtgelcerde of geneesheer ; ook voor be
verzinnen ; wegpractiseren,-denk,
ongemerkt uit den weg ruimen, ter zijde
zetten ; pr aktisérend, uitoefenend, inz. v.
artsen ; practicábel (fr. practicdble), doen lijk, uitvoerbaar, aanwendbaar doelrnatig, bruikbaar; gangbaar, beloop -, berij-,
bevaar- , bereisbaar ; practicahiliteit , f.
de uitvoerbaarheid , doenlijkheid , moge
practicánt, in. in verachtelij--lijkhed;
ken zin : een slecht geneesheer, kwak
ook een jong regts;eleerde, die bij-zalver;
;
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toepassing.
Prado , m. sp., eig. eene weide (= lat.
een wandel weg, lustbosch, lusthof, pleiziertuin; de groote diergaarde,
twee mijlen van Madrid.
.pr ae, lat. voorzetsel, beteekent : voor,
vooraan, vooruit enz., zoowel wat de plaats,
als den tijd en den rang of voorrang betreft;
het pros hebben, den voorrang, de voorpraturn),

keur hebben.
Preeadamieten, pl. nw lat., menschen,
die voorondersteld worden reeds voor Adam

geleefd te hebben.
Proeadvies , m. barb. lat. , voorloopige
meening , v.00rloopig uitgesproken gevoelen of raad.
prseambuléren , lat. (vgl. ambuléren),
Bene voorrede of inleiding vooruit zenden,
inleiden, vooraf spelen, voorbereiden, omwegen maken ; praeambulum , n. of fr.
preambule, n. (spr. —angbuul'), de ingang , inleiding, voorrede , het voorspel,
oneig. de wijdloopigheid.
Preeantecéssor, m. nw lat. (vgl. antecederen), de voorlaatste voorganger, hij,
die den voorgaande is voorafgegaan in

een ambt.
lat. (vgl. apvooraf opgevatte meening,

Praeapprehénsie, f. nw

preh.endéren),

vooroordeel.
Preebende, f. Med. lat. (praebenda; v. h.
lat. praebere, geven , overhandigen , ver leenen ) , de prove, kerkelijke verzorging,
stichtsplaats, een ze ker jaarlijksch inkomen
van eene geestelijke stichting, alsook een
geestelijk ambt, waaraan een deel der kerkengoederen of inkomsten is toebedeeld;
ook lijfrente ; praebendarius , een provenier, stichts- of domheer; ook de genieter eener lijfrente; praehitor, m. lat., de
-

uit deeler.,
preecavéren , lat. (praecavëre), zich
voorzien, zich voor iets hoeden of in acht
nemen ; voorkomen, verhoeden, voorzigtigheid gebruiken enz. ; preecautie, f. (fr .
precaution), de voorzigtigheid, voorzorg,
behoedzaamheid , voorbedachtzaamheid ;
pl., voorzigtigheidsmaatsregelen ; par precaution, fr. (spr. —koosjong), door of uit
voorzigtig heipi of voorzorg precautioneel
(fr. precautionnel) , voorzigtig, behoedzaam, voorzorgen gebruikende.
preecedéren , lat. (praecedére) , voor
voorrang hebben , overtreffen -gan,de ,.
preecedéntie , f. nw lat. , den voorrang;
voortred ; jus praecedentïae, n. het rept
des voorgangs ; praecéssie , f. de vooraangang ; Astr., de schijnbare beweging door

PRACELLEREN.

PRACORD1EN;

verschuiving des evenaars op dc ecliptica,
het voorwaartsgaan der nachteveningen;
preecéssor , m. cle voorganger in een ambt,
z.v.a. antecessor.
pra3celléren, lat. (prttecell?re), uitmunten, uitblinken, voortreffelijk zijn in cone

Untie, 1'. de nederstorting van eene steile
plaats ; oneig. de overjling, voorbarigheid, onbedachtzaamheid ; preecipitaat, n.
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zaak, overtreffen, voorgaan.
Praecéntor Tn. lat. (vgl. cantor), de
voorzanger, titel van cenen koorheer.
Pracéptor, pracéptum cnz., Z. ond.
praeCipiérefl.
Pracéssie, precéssor, z. ond. prcedéren.
pracies (praeïsus, a, urn), of als adverb. praecire, lat. (van praecclére, d. i.
afsnijden) of precies (fr. précis), eig. af-

gesneden; naauwkeurig, juist, stipt, bepaald, vastgesteld, terstond, onverwijid,
puntelijk , als subsi. precis, 0. fr. (spr.
presle) , het kort begrip, de zakelijke of
wezentlijke inhoud, hoofd inhoud ; praeelsie, f. eig. de afsnijding van liet overtollige; naauwkeurigheid , juistheid; stiptheid ; naatiwkeurige bepaling en bepaaldheid der begrippen ; bondige kortheid der
uitdrukking; zich praeciséren , nw lat.,
zich juister verklaren, bepaalder uitdrukken; prsecisist, m. een streng, ijverig zedeleeraar ; praecst , in. degene, die
krachtens bet regt van eerst aanzoek tot
eene prove of prebende wordt voorgedragen; ook z. v. a. p a n I s t z. ond. panis.
pracipiéren, lat. (praecip re), vooruit
nemen, vooraf bekomen , ook voorschrij
prcéptum, n.,-Ven,vorschiftg;
Pl. pracépta, de leer, liet voorschrift; de
regel, het rigtsnoer, gebod ; ook geregte
lijke oplegging; pmaecepturn de demolién(]O een bevel tot slooping ; pr de non
nando bevel van nictvervreemcling ; pi.
de solvendo , een betalingsgebod- preeceptief, voorschriftmatig,

leerend, onder-

wijzend, vermanend; praecepve, bevelsgewijs, gebiedend; preecéptor, m. ei . de
bevelgever, de leeraar, leermeester, onderwijzer ; prceptoraat, n. nw lat., het
g

leeraarsambt , leermeesterswerk , de leermeestersplaats ; praeceptoréren , schoolmeesteren, den leermeester spelen.
Preecipitum, n. lat. (v. piaeCe/)E, d. i.
eig. met bet hoofd vooraan , over hals en
kop, overhaast; steil, schuin) of preci
pIce, f. (spr. piesiples'), de steilte , afhelling, rotshelling, afgrond ; ook het verderf, de ondergang, h. plotseling, groot gevaar; preecipitéren (lat. praecipitare, eis.
afstorten), Chem., neder slaan, neder ploffen; ook ten bodem vallen , bezinken;
oneig. te zeer overhaasten, overjien, voor
waarts snellen; praecipitdnclo, lat., preci
-

pitdndo, it. (spr. pretiji—), Muz., haastig,
snel , vooruitjagend ; preecipitánt , lat.
( praecip'tans), voorbarig, overijlend, over

hals en kop, onbedachtzaam; praecipi

Chem., de nedersiag of het nedergeplofte,
ten bodem gevallene, bezonkene ligchaam,
het bezinksel ; prmcipitãtie, f. de afstorting, nederstortiug, overijling , ijivaardigheid, groote haast, jagt; Chem., de ne
derploffing, scheiding eener opgeloste zelfstandigheid van haar oplossingsmiddel,
door middel van eene toegevoegde derde

stof.
Pr€ecipum, fl lat. (van praedpïus, a,
urn, uitstekend), Jur., een vooruit, datgene , wat iemand hij erfenissen of boedelscheidingen vooruit ontvangt, vergelijk
pralega at.
prsecludéren ,

lat. (praecladihe), slui-

ten, uitsluiten; Jur., afwijzen en wel voor
a 1 t ij l , een regt , eene aanspraak voor

vervallen verklaren ad praecludendunz,

uitsluiting ; pr_e
nw lat., uitsluitend, ten volle afwijzend ; p r n c 1 u
sive termijn, een uitsluitende termijn,
iiawelks verloop iemand zijn regt of zijne
aanspraak verliest; praeclusief vonnis,
een uitsluitend vonnis, eene afwijzende uittot

spraak ; sub pcena praecli isi et perpetIi
-

sheath, op strafFe van uitsluiting of afwijzing en een eeuwig stilzwijgen, of op straf.
fe, dat men met zijne regten, aanspraken,
ontsch uldigingen , regtvaardigingen enz.

niet meer zal gehoord worden (wanneer
then binnen een' bepaalden termijn daarmede niet mogt optreden.
Preeco, rn, pl praecönen, lat., een uit-

roeper, heraut in het oude home.
Prmcoeiteit, K nw lat. ( v. praecox, gen.
praecfcis , vroegrjp) , de vroegrìjpheid,

vroegtijdige, ontijclige rijpheid, zoo van
vruchten als van het verstand.
prmcogitéren, lat. (praecogitãre), vooraf bedenken, te voren overleggen.
PrEecognitie, f. lat. (vgl. cognitie), de
voorkennrs, het voorweten.
prreeoncipiéren , nw lat. (vgl. concipieren), zich vooruit inheelden, eene vooraf
opgevatte ineening hebben, eene vooringenomenheid hebben ; praeconcépt , te
voren opgevat, vooringenomen, bevooroor-

deeld.
Praeconhum, fl lat. (v. praeco, z. a.),
eig. de uitroeping, bekendmaking; de lofrede, lofprijzing, lofverheffing; praeconiséren, ban). lat. (ft. pre'coniser), nitroepen; prijzen, roemen, verheffen, verhemelen; emand tot bisschop voorslaan, hem
daartoe bevoegd , bekwaam of waardig
verklaren; praeeonisãtie, £ de lofvcrhefflog; eene overdrevene lofspraak; de panselijke bevoegdverklaring voor een bisdom.
preeconsurnéren , lat. (vgl. consumeren), vooruit verteren.
PraecQrclhiin, pl. lat. (praccortlia, v.
i
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tor, gen cordis, het hart), de streek om

de eer- of ambtsnaam, titel praedicaté ren, met een' eeretitel voorzien.
Prtiedktie, f. lat. (praedictYo, v. praedicre, vooruit zeggen) , de voorspeJ.ling,
voorzegging, waarzegging, o ph etie,;
praedIctus, m. de vooraf benoemde.
Prasdigéstie, f. nw lat. (vgl. digestie),
de te vroege vcrtering.
Pradiléctie , f. nw lat. (v. dulectio
liefde, deligre, uitlezen, liefhebben), de
voorliefde, voorgunst, vooringenomenheid,
blinde toegenegenheid, het gunstig gevoe
len voor eene zaak of eenen persoon.
praedisponéren , lat. (praedisponi'e
vgl. disponeren), vooraf beschikken, orinrigten, voorbereiden ; vooraf genegen of ontvankelijkniaken; praedis
posItie g 1. flW lat., de voorloopige aanstalte,
de voorbereiding, het toebereidsel; de voorbeschiktheid, aanleg, b. v. tot eene ziekte.
Pradtum, n. lat., een landgoed, eene
afzonderlijke pachthoeve, inz. voor de veeteelt; praedialist , m. nw lat., een grondeigenaar; praediaal -lasten, pl., grondbe-

het hart, maagstreek ; praecordiaal, nw
lat., tot de maagstreek behoorende.
preCurréren, lat. (praecurrr'), vooruit
loopen, voorkomen; praecürsor, m. een
voorlooper, kondschapper, voorbode; praecurs3risch, voorloopig, inleidend.
Pradecéssor, m. lat. , de voorganger,
voorzaat in de ambtsbediening.

prade1iberéren, nw lat. (vgl. delibereren), vooraf overleggen, van te voren
beraadslagen, vooruit overwegen ; praede
1ibertie , f. de voorloopige beraadsia-.
ring.
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Preedelineãtie, f. nw lat. (vgl. delineéren) , de voorloopige teckening , de

schets hij voorraad.
praedestinéren, lat. (praedestinãre, vgl.
destinéren), vooraf bepalen, te voren uitkiezen, voorbeschikken ; praeclestinätie. f.
de voorbeschikking, uitlezing, de genadekeus, de verkiezing of verordinering des
menschen tot zaligheid of tot verdoemenis ; praedestinatiaan, m. nw lat. , een
voorstander van de leer der onvoorwaardelijke genadekeus (p r a d e s t i natieleer, ook pradeterminismus).
preedeterminéren, nw lat. (vgl. determineren), vooraf bepalen, vooraf hesluiten; praedeterminãtie, f. de voorafbepaling, bet te voren genomen besluit; prae.
deterininismus , n. de leer der voorafbepaling, dervoorheschikking, volgens welke
de mensch zonder inachtneming van zijnen wil, niet slechts tot geluk of onge
luk, maar ook tot deugd of oudeugd
t
,
L
zaligheid of verdoemenis te voren zoo bestemd zijn.
Praidia li st, praediaallasten, z. ond.
preedium.
o

pradicéren, lat. (praedicãre), eig. iets
openbaar verkondigen of bekend maken;
beweren, voorzeggen, voorspellen, verkortdi en;; toekennen, toeëigenen; gepraediceerd, een eernaam dragende; praedicãbel , toekenbaar , bewcerhaar ; roemvol
praedicabile n. hetgeen aan een voorwerp
kan toegekend worden, dc daaraan bij te
leggen eigenschap; een algemeen begrip,
afgeleid zuiver vetstandsbegrp; pl. praedicabihën ; praedicabiliteit, f. nw lat.,
de geschiktheid ter bijlegging of toekenfling eener eigenschap; praedicnmént, n.
het toekenningsbegrip, de eigenschap, die
iemand toegekend, of datgene, wat van iemand gezegd kan worden, b. v. iemand
door alle pradicamenten prijzen
of laken, cl. 1. hem alle mogelijke goede
of kwade eigenschappen toekennen; Phil.,
de begrips- ofdenkbeeldsklasse, de afdecling of orde, z. v. a. categorie; praedicánt, z. pedikant; praedicaat, n. het
toeéigeningswoord, het toegekende, de aan

een voorwerp toegekende eigenschap; ook

5

Iastingcn.
pradcminéren, nw lat. (vgl. dominé
-ren
ond. dominus), heerschen, de overhand, het overwigt hebben, den meester
spelen, het hoogste gezag hebben; praedosnintie, f. de overheersching, opper
heerschappij, Op)ermagt, het overwigt.
preeëminéren, lat.(v. praeeminãre, vgl.
-

vooruit steken; overtreffen, uitblinken ; praeëminént , vooruitstekend,
uitstekend, nitblinkend, voortreffelijk, in
't oog vallend; praeëminéntie, f. de voorrang, voorkeur, de voortreffelijkheid, uiteminéren),

stekendheid; het voorregt.

Preeëmtie, 1'. nw lat. (vgl. emtio), de
voorkoop.
preeexistéren, nw lat. (vgl. existeren),
vooraf bestaan , vroeger aanwezig zijn
praeëxisténtie, f. het vroeger bestaan, de
vooraanwezigheid; praeëxistentiãnen, Pl.,
diegenen , \%elke beweren, dat de menscheljke zielen reeds vóór de geboorte van
den menscli bestaan hebben.
Preefabulãtie, f. (v. fabüla, f. de fabel), de verklaring, die eene fabel voorafgaat.
Preefãtie, f. lat. (praefatw), de voorrede, inleiding, het voorberigt.
Prfect, praefectuur, z. ond. praeficiëren.

praferéren (lat. praeferre fr. prefe'ree) , voortrekken , hooger achten, den
voorrang geven; praeferábel, nw lat. (fr.
pre'fe'rable), verkieslijk , den voorrang
waard; de voorkeur verdienende ; praeferéntie,f., of fr . préférence (spr. —rdnqs'),
de voorkeur, voorrang; in het kaartspel:
de beste kleur, z. e o u 1 e u r; par preférence, bij voorkeur, bij verkiezng.
Praefea , f. lat., eene rouwklaagster,
;
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gelijk die bij oud-rom. begrafenissen tot
rouwklagen en weenen gehuurd werden.
preeficiéren, lat. (praeficére), voorstellen . voorzetten , tot iemands meerdere
maken; praeféctus of praeféct, m. de aan
het hoofd geplaatste, bevelhebber, stadhouder, landvoogd , gouverneur ; ook
elders een voorzanger of toonleider; praefectuur, f. (lat. praefectzcra), het stede

prat limine, d. i. vóór den drempel), in-
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-houderscap,bvl tsde

leidingspunten , voorloopige punten yan
overeenkomst ; v r e d e s p r ae l i m i n a ir e n, vredes - voorbereidingen.
praeloquéren , lat. (praeloqui ), vooraf
spreken , eerre voorrede of inleiding maken; praeloquium, n. nw lat., de voorrede,
inleiding.

landvoogdij.

lat. (praefigere), eig. van
voren aanhechten, voorop plaatsen, b. v.
Bene lettergreep; bepalen, vaststellen, b. v.
Genen dag, van daar praefixie, f. de voor
voorzetting; voorstelling, be--opiatsng,
paling; praefixum, n. het voorgeplaatste,
de voorlettergreep , liet voorvoegsel , in
tegenst. met suffixum.
preefigéren,

preeforméren , lat. (praeformáre, vgl.
form enz.), vooraf vormen of scheppen ;
gepraeformeerd, te voren gevormd; praeformátie, f. de voorvorming, voorafgaande

vorming of ontwikkeling in de kiem;
praeformatïvum , n. Gram., een voorgevoegd woord.
preegnant, lat. (praegnans), zwanger,
dragtig; oneig. vol, gewigtig, sterk, veel
rijk in gedach--zegnd,vlbtk
ten, rijk in gevolgen, zinrijk, van groot gehalte; praegnántie, f. nw lat , liet zwanger zijn, de vruchtbaarheid, volheid; oneig.
cie volheid der gedachten , begrippen;
praegnátie,

leidend , voorloopig , den weg banend ,
praeliminariën, pl., of praeliminaire artikelen, inleidingen, voorbereidingen, in-

f. de bezwangering, bevruch-

ting.
preegravéren , lat. (praegraváre, vgl.
graveren), boven anderen belasten, overladen, bezwaren; praegravátie, f. nw lat.,

de overlading, bezwaring.
Prcegb stuc, in. nw lat. (vgl. gustus),
een voorsmaak.
Pretjudicium of praejuditie , f. lat.

(praejudicïum, vgl. judicium), een voor

oordeel , voorloopig bescheid,-afgnd
voorbeslissing; vooroordeel, voorafopgevatte meeping; Jur., nadeel, schade door niet opvolging v. een wettelijk voorschrift of Gene
regterlijke verordening ; praejudiciéren
(lat. praejudicare), voorloopig oordeelen
of vooraf beslissen; vooroordeelen bijbrcngen, vooraf innemen; benadeelen, nadeelig of schadelijk zijn ; praejudieiabel ,
schadelijk, nadeelig.
prrelegéren, praelegatéren, lat. (prae-

Jur., vooruit vermaken ; praelegaat, n. eenti vooruitmaking, iets vooraf
geërfds.
legare),

prselevéren , nw lat. (vgl. leveren),

vooraf ligeen, opheffen, wegnemen.
praelibéren, lat. (praelibare; vgl. libatie), vooraf proeven , voorproeven ; prae-

libátie, f. de voorproef, voorsmaak.
preeliminaiir, nw lat. (praeliminarzus,
a, um, en als adverb. praeliminarie , v.

Praeludéren, lat. (praeludére) , vooraf

spelen , een voorspel maken ; inleiden y
voorbereiden; praeludium, n. nw lat., liet
voorspel, inleidend spel ; ook voorteeken,

voorlooper.
preeernaturéren , nw lat. (v. praema-

en als adverb. praemature ,
vroegtijdig, vervroegd, verhaast), te vroeg
doen rijpen, te snel doorzetten ; vervroegen; gepraematureerd , te vroeg, ontij dig, overijld, verhaast, vervroegd ; praematuriteit, f. de vroegrijpheid, verhaaste
of afgedwongen rijpheid, ontijdigheid,
overijling.
preeineditéren , lat. (praemeditari ;
vgl. mediteren), vooraf bedenken, van te
voren overleggen; geraemediteerd, vooraf overlegd, voorbedacht, opzettelijk, voor
vooraf--bedachtlijk,prmáf.de
gaande overlegging, voorbedachtzaamheid.
turus, a. unt,

premeléren , lat.-fr. , of premeléren ,

fr. (v. meler, mengen), de kaarten bij liet
spel vooraf doorschudden.
Praemie, F. (van het lat. praemnium, m. )
de prijs, het eereloon, de helooning, ver
verzekeringsprijs, assurantie -goedin,;
voor de verzekering van-prijs,hetgld
een schip enz., z. assurantie ; in loterijen en dgl.: de bijwinsten , bijprijzen ,
die aan zekere nommers toevallen, welke
onmiddellijk vóór of na hooge prijzen getrokken worden ; prac1niumn virtüti et jnetáte, beloonin g der deugd en vroonnlieid,
zinspreuk der orde van St. Johannes van
Lateraan ; praemie- daalder, een dubbele
saksische specie- daalder; praemieren, nw
lat., beloonen, den prijs toekennen ; preemián.t of 1. pramiaat, in. een beloonde,
de ontvanger van het eereloon.
preemittéren, lat. (praernittére) vooraf
zenden, vooruit zenden , vooraan zetten;
;

afgek. P. P.,
d. i. vooruit of voorop geplaatst, wat voor
moet worden (in brieven in-opgelats
plaats van de aanspraak of den titel gcbruikelijk) ; praemisso titulo ,- met voor
titels, of: de vereischte titel-opgelats
voorde geplaatst; praemissen, pl. nw lat.,
het vooruitgezondene, vooropgeplaatste;
de voorafgaande voorstellen of stellingen
eener sluitrede.
prmmoneren , lat. (praemonére,• vgl,
monéren), vooraf herinneren, wvaarschu-

praemissis praen ittendis,

PRJSCRIBEREN.

PIMMONSTRATENSEN.
\Ten, aantoonen ; praemonitie, f. de voorherinnering, voorloopi g e waarschuwing.
Preemonstraténsen, pl., mon rijken eener
geestelijke orde, die de heilige Norbert
(vroeger kluizenaar en naderhand aartsbisschop v. Maagdenburg) in 1120 stichtte,
en dus benoemd naar het hem door den
hemel aangewezen weiland (pre
montré, fr.) , alwaar het eerste klooster
p ré in 0 n t r é moest gebouwd worden.
praemonstréren, lat. (praernonstrare),
vooraf toonen , voordoen ; praernonstrãtor m. een voordoener, voorganger, inz., bij
ligehaamsoefeningen, voorspringer, voorzwemmer enz.
premuniéren, lat. (praemunïre ; vgl
muneren) , eig. te voren of bij voorraad
bewaren , welbewaren , verzekeren , wapenen , verschansen ; preemunitie, f. dc
verschansing ; verzekering bij voorraad,
voorbehoud.
praenotéren , f. lat. (praenotãre vgl.
noteren) , vooraf opmerken , aanmeiken,
opteekenen ; praenottie , f. nw lat., de
geregtelijke vooraigaande herinnering of
vaarscli uwing der scli uldeischers hij vernioedelijke bankroeten.
Prcenótie f. lat. (praenotIo; vgl. notie),
het voorloopig begrip, voorhegrip, voorafgaand denkbeeld, de voorsrnaak, voorkennis.
prenumeréren . nw lat. (v. nurneräre,
tellen) , vooruit betalen; praenurnerci ado,
door vooruitbetaliug, voorutbetalend
praenumeránt , n i. een vooruitbetaler;
paenumerãtie, f. de vooruitbetaling.
proeoccupéren , lat. (praeoccupãre ; vgl.
occuperen), vooraf bezetten of innemen,
voorkooien ; vooroordeelen inboezemen,
voorinnemen ; gepraeoccupeerd zijn, door
cene zaak reeds vooraf ingenomen zijti, een
vooroordeel of cenc vooraf opgevatte meefling hebben, bevooroordeeld zijn ; praeoccupãtie, £ de voorinneming, voorafbezetting eerier plaats ; het voorbegrip ,
het vooroordeeL het voorafopgevat gevoelen, de vooringenornenheid, l)evangenheld.
Praeopinént , in. nw lat. (v. opinaii,
meenen) , een voorstemrner , hij, die het
eerst zijne stem uitl)ren8t of zijne nicefling zegt.
;

-

preeordinéren nw lat. (v. ordinãre,
vgl. orclmnéren), voorbescliikken ; praeor-

dinãtie, f. de voorbescliikking.

praparéren, lat. (praeparãre), voorbereiden, toel)ereiden, klaar of gereed maken, vervaardigen , toerigten; Med., ook
Z. v. a. s e c e r e n ; zich praeparéren, zich
voorbereiden, toerusten, zich op iets gevat,
gewapend , voorbereid houden ; de prae
pareersteen , in apotheken z. v. a. wrjfsteen ; praeparândus, m. een voorbereidende, hij die zich voorbereidt, b. v. tot
een exaoen; praeparánde, f. mv lat., cene

voorbereidingsschool; p.raeparánt, m. lat.

( praepárans), een voorbereider, toebereider, artsenijbereider; praeparaat, n. (lat.
praeparãtus) , pl. praeparãten, toebe
reide zaken, bereide artsenijen cii dgi.;
inz. anatomische praeparãten, di. kunst-

matig toebereide menschelijke of dierlijke
ligchaarnsdeelen; praeparãtie, £ (lat. praeparatlo), de voor- of toebereiding, toerusting, aanstalte ; praeparatörisch, lat.
praeparatorus) ofpraeparatori-L of prae
paratorën , pl., voorloopige aanstalten,
toerustingen, voorbereidingen
praepiiãtus, lat. (v. pila, bal), geknopt,
meteen' knop van voren; gepraepileerde
wapens, stootwapens, die aan de punt met
eenen knop of een balletje voorzien zijn.
(

aé, lat. (praeponderãre,
v g l. ponderéren ond. ponclus), meer we-

gen, het overivigt hebben, zwaarder wegen, gewi gt iger zijn, overtreffen , hooger
geacht worden; praeponderántie , f. of
fr. preponderance, f. (spr. prepongd'rdngs'), het overwigt, de overmagt, nicerderheid ; praeponderánt , overwegend,
overtreffend, beslissend.
preeponéren , lat. (praeponre), voorzetten, vooraan plaatsen; praepositie , f.
( lat. praepositïó) , Gram., een voorzetsel,
betrekkingswoord, de woorden, welke de
betrekking van de voorwerpen op elkander aanduiden , b. v. aan, op, in, hij,
van enz. ; praepostus , En. een vooraangeplaatste, opziener, overste, proost; prae
positeur, f uw lat., de proostdij, het ambt
en de waardigheid van cenen proost; het
sticlitsanibt, opperkerkambt.
preepostéren, lat,. (v. praepostre, verkeerd, ondoelmatig), verkeerd handelen,
iets omkeeren, verplaatsen, het achterste
voorzetten; praeposteriteit, f. verkeerde
orde.
praepotént, lat. (praepotens ; vgl. potent) , overrnagtig ; praepoténtie, f. de
overmagt, hoogere mag t.

Preeputum, n. lat., de voorhuid.
pra?ripiéren , lat. (praeripre) , te voren wegnemen, wegkapen ; praeréptie, f.
uw lat., de ontnerning, wegkaping.
Prmrogatief, n. of pranogative, f. lat.
( praerogativa, f.), eig. de voorkeur; een
voorregt (p r vi 1 e g i u m) ; praerogatva
pgnörurn sea Itypothecarium, f. de voorrang van ii. pandregt hij het concours
der pandschuldeischers.
prsnsagéren , lat. (praesagire), voorgevoelen, vermoeden, vooraf bewerken ; voorspellen, pr o p h e t C I' C H ; aanduiden, beteekenen ; praeagum, n. het voorgevoel,
vermoeden, de gissing; het voorteeken,
voorbeduidsel.
Prsesciéntie, f. nw lat. (van praescre),
vooraf weten; praescibel, vooraf weetbaar.
preescribéren,

lat. (praescrThre), voor88
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schrijven, verordenen, bevelen, gebieden;
Jur., verjaren en voor verjaard erkennen;
gepraescribeerd, verjaard ; praescriptibel
nw lat., verjaarbaar ; praescriptio of praescriptie, f. lat., het voorschrift enz.; Jur.,
de verjaring, het verlies van een regt, clevijl men niet ten behoorlijken tijde gebruik daarvan heeft gemaakt ; ook van den
anderen kant de verkrijging van het regi,
door zulk een verzuim van een ander;
van daar praescriptio annãlis , cenja
rige—; pr. biennãlis, tweejarige —;
Pr. triennãlis, driejarige verjaring, d. i.
de verjaring, die binnen 1, 2 of 3 jaren
plaats heeft ; praescriptio imrnernoriãlis,
de onheugelijke verjaring ; pr. interrpta,
de afebrokene verjaring ; pr. legalis, de
wettelijke verjaring ; pr. longi of longissIni tempóris, eene lange of zeer lange
verjaring.
Preesens, n. lat. (praesens, tegenwoor.dig), Gram. , de tegenwoordige tijd, tegenwoordigheid ; rn een tegenw'oordige,
aanwezige; Pl. praesentes de tegenwoor
digen, aaiiwezeiiden; praesentzbus IV. IV. ,
in tegenwoordigheid van N. ]N.; praesént
of presént (Fr. present cig. liet aangebodene) , n. het geschenk, de gift, gave;
als adject. tegenwoordig , aanwezig , het
tegengestelde van a b s e n t ; praesentIa,
lat. of praeséntie, fr. presence (spr. presdngs') , de tegenwoordigheid , aanwezigheid , het bijzijn ; presence d'esprit,
f. fr. (spr. —desprIe) , tegenwoordigheid
van geest , bezonnenheid , welberaden-

vooraf gevoelen of gewaarworden) , het
voorgevoel.
Prasent, praesenteren enz.; praesen-
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;

heid ; praesént-gelden , z. v. a. don aeld e n ; praesentie -gelden , aan-

ti C f-g

wezigheids- ofdaggelden, die een domheer
gedurende zijn oponthoud hij een stift
ontvangt; praesentéren, lat. (pracsentã
présenter), voorhouden, aanbieden,-te;Ir.
over reiken , voorstellen ; Ii e t g e w e e
prasentéren, het geweervoorzich hou-

den, rigten; zich praesentéien, zich voorstellen, vertoonen , zich goed of kwaad
voordoen , goed of kwaad in de oogen
vallen; praesenteer -bord, -schotel, -trommeltje , een bord enz. waarop men iets
ten gebruike aanbiedt; praesentãbel, vertoonbaar, voorstelbaar, dat aangeboden

m. de vertoo
ncr en houder van eenen wissel; de voorsteller tot eenen post, een ambt ; praesentätie, f. de overreiking, indiening,
vertooning, I). V. van eenen wissel; het regt
der voorstelling tot een ambt, inz. tot eene
predikantsplaats; p r a es e nta ti e-r egt, z.
ins praesentcmndi ; praesen tatie -tijd
(ook -dag), door dc wet bepaalde tijd tot
vertooning van eenen wissel bij den betrokkene; praesentatum (afgek. praes.),
voorgelegd , aangeboden, ingediend, over
kan worden; praesenânt,

gegeven.

Presénsie, f. nw lat. (v. praesent7re,

tie, z. ond. praesens.
praespe of praesepium . n. lat.

,,de

krib; hij schilders: het tooneel der geboorte
van Jezus in de krib.
prceservéren, nw lat. (praeservãre; fr.
bewaren, verhoeden, voorkomen , afweren , beschutten , behoeden

preserver)

,

praeservãtie,

f. de bewaring, behoeding,

voorkoming , afwering ; praeservatief, n.
een bewarings-, voorkomings- of behoedmiddel.
Prses, m. lat. (praeses, gen. praesidis) of praesident, president, m. (lat.
praesidens, v. praesidre, vooraan zitten),
een voorzitter, het hoofd in een eollegie,
in eene vergadering; praesidiaaL wat tot
de voorzitting, tot de waardigheid van
voorzitter behoort; praesidéren, voorzitten,
het voorzitterschap bekleeden, het hoofd
zijn; den toon aangeven, het woord voeren;
praesidum , n. het voorzitterschap, liet
oppertoezigt; de bescherming.
praestabihren , nw lat. (vgl. stabileren), vooraf bepalen; gepraestabileerde

harmonie, z. ond. harmonie; praestabin. de leer der voorbestemming of
het geloof aan eerie door God gedane
voorafbepaling of voorbestemming.
prastéren, lat. (praestäre, eig. voorstaan; dan voor iets instaan, borg blijven
enz.), bewijzen, afleggen, vervullen, doen;
b. v. eenen eed; praestânclum, n. het te
vervullene, wat gedaan, verrigt moet vor
den , de pligtvervulling , kwijting ; Pl.
praestánda, wat men verpligt is te doen,
te vervullen, te betalen, pligtvervulling 'n;
praestanda praestéren, zijnen pligt doen,
zich van zijnen pligt, zijne taak, zijne
schuld enz. kwijten; praestita cautiöne,
na gestelden borgtogt; praestiis praestdndis na vervulden of gekweten pligt, na
gedane pligtvervulling; praestánten, Pl.
Mus. , de vooraanstaande groote tinnen
orgelpijpen; vgl. p r in c ipa a 1; praestántie, f lat. (praestanta), de voortreffelijkheid , uitnemendheid , waardigheid , het
deftige, statige voorkomen van eenen persoon, de voorrang, voorzitting, de hoogste
plaats; praestãtie, f. lat. (praestat'o), de
kwijting, vervulling, verrigting, aflegging,
borgblijving, pligtvervulling, levering, afdoening eener verschuldigde zaak, betaling eener schuld, belasting enz. ; praestatio damni, de schadevergoeding, scha
deloosstelling; pr. doll, de vergoeding van
de opzettelijk toegebragte schade ; pr.
evictiönis, z. evictie ; praestatiônes annuae, pl., jaarlijksche betalingen, renten,
belasting, opbrengst der onderdanen of
der pachters; pr. publIcae, pl, openbare
lasten, dienstpligten of versch uldigdheden.
lIsmus,

PRSTIGIEN.

PItAGMATISCI!.

PreestigÏn, pl. lat (praestigIae), begoocheling tooverwerk, goochelwerk, verblinding, misleiding, zin bedrog; praestigiãtor,
fl1. een goochelaar hij de oude Romeinen
praesuméren, lat. (piaesumre), eig.
vooraf nemen, aannemen, vooronderstellen,
vermoeden, gissen ; zich inheelden, zich
verstouten, zich vermeten; praesumbe1,
nw lat., of fr presumable, vermoedelijk;
praesümtie, lat. (praesumtio), of fr pre
atmptie (présompUon, spe. presongs'jóng),
t de op waarschijnlijkheid berustende
vooronderstelling, gissing; de verdenking,
argwaan; de inbeelding, het ze l fbehagen,
de waan; prdesurn tio juridica of p;.
furls, een geregtelijk vermoeden; prae
sumtief of als adverb. praesumtve, nw
lat., vermoedelijk; praesumtuëus, aanmatigend, ingebeeld, verwaand, trotseh.

hors praetorI'a), de lijfwacht der oud-rom.
keizers; praetorham, n. de veidheerstent,

praesupponéren,

nw lat. (vgl. suppo-

néren), vooronderstellen, als waar aannemen; praesuppositie, f. de vooronderstelling; praesuppostum, ti. het vooronder-
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het regthuis, het geregtsbof; praetuur, I.
( lat. praetüra), het ambt van den prator,
het stadsregtersanibt enz.
prmvaléren, lat. (praevalére), het overwigt, den voorrang of de overhand hebben, meer zijn ofgelden; Mere., zich prae
valéren , zich weder doen betalen ; zijn
uitgezet geld terug nemen, zich iets ten
nutte maken , zich schadeloos stellen
praevaléntie, f. de overmagt, overhand,
het overwigt; praevalãtie, f. barb. lat.,
de scliadelooshond ing, schadeloosstelling.
praevaricéren,

lat. (praevaricãr, eig. in

de dwarste gaan) of fr. prevariquéren
( prévariquer) , tegen trouw en pligt of
trouweloos handelen, niet rond en eerlijk
te werk gaan, het vertrouwen misbruiken,
het met beide partijen houden; praeva
rictie, I. de valschheid, pligtscliending,
plìgtvergetenheid, ambtsontrouw, trouweloosheid, vcrradei-ij ; praevarictor of fi.
prevaricateur, m. een piigtverzaker, ontrouwe, trouu elooze, verrader; valschaard,
in trigañt.

stelde, aangenomene.
pratendéren , lat. (praetendIre, eig.
voorspannen, voorhouden; fr. prétendre),
prseveniéren, lat. (praevenre; ft. prévoorgeven, beweren; iets vorderen, eisehen,
verlangen of begeeren, naar iets staan of venir), voorkomen, verhoeden, ' erhinde
ren, beletten; vooraf berigten, opmerkzaam
dingen, aanspraak daarop maken, zich iets
aanmatigen ; praetendént, m. een aan- maken, van iets verwittigen, waarschuwen;
spraakmaker, vorderaar, eischer, dinger, gepraeveniëerd, te voren beiigt, gewaar
kroonvorderaar, hij, die aanspraak op den schuwd , verwittigd ; prévénance , f. fr.
troon maakt; praeténsie, f. nw lat. (fr. ( spr. preew'ndngs'), voorkomendheid, gedienstigheid , wellevendheid ; prevenant
prétention), het verlangen, de vordering,
eisch, aanspraak op iets; de aanmatiging, (spr. preew'ndng), voorkomend, innemend,
waan; ook het voorwendsel; praetentius dienstvaardig, beleefd, wellevend ; prae(fr. prétentieux), aanmatigend, ingebeeld. véatie, f. nw lat., liet voorkomen, verhoeden, verhinderen, beletten, de verhoeprateriéreu, lat. (praeter-re), voOrl)ij
gaan, over slaan, uitlaten; praeteritie, f. ding enz.; de vederlegging van vooruithet overslaan, de verzwijging, voorbijgang, geziene tegenwerpingen; vooraf opgevatte
uitlating, overstapping. niet vermelding; meening, vool oordeel, vooringenomenlieid,
praetertum, IL Gram., de verleden tijd, liet waai-schuwend berigt , de waaschu
praeventief, voor--wendkisgv;
verleilenheid, tijdvorm van liet verledene.
pratermittéren, lat. (praeter-mittre), komend, verhinderend, verhoedend.
pIaevia (Idmonïtione, lat. (v. praeviur,
voorbij laten, nalaten, over slaan; praea, Un;, vooruitgaand, voorloopiiç), Jur.,. na
termissie, f. de voorbijiating, uitlating.
voorafgegane of vooi-loopige herinnering;
Prsetéxt, n. lat. (praete'xtur, v. praepraevia causae cognitOne, na voorafgetecre, d. i. eig. voorweven, dan voorwenden) , het voorwendsel , voorgeven . de gaan onderzoek van de gesteldheid der
schijngrond, schijn van re g t, de uitviugt, zaak; pr. collatiöne, na vooraf plaats ge.
het voorwendsel; pruetexta toga, z. oud. had hebbende vergelijking, op voorafgetoga; sub praetéatu juris , onder den gane tegenelkanderhouding; pp. legitimaschijn v. regt; praetextéren, nw lat. (fr. tidne, na voorafgegane wettiging of gelprétexter) , voorwenden , voorgeven , tot digverklaring; pr. moderatiöne, met voorafgaande matiging of verzachting; pluevio
voorwendsel nemen.
Preetor, m. lat. (prae t or, ontstaan nit examne, na voorafgegaan onderzoek.
PrvigiIïëu , pl. uw lat (vgl. vigi l i n),
praeitor, v.praeire, vooraan gaan), in 't alg.
een hoofd, opperste; oorspr. inz. de aanvoer- de dag voor den vooravond van een hoog
feest.
der in den oorlog, veldheer; dan de opper
praevisie, 1. uw lat. (van praevidëre,
regter, stadsregter, stads- of landvoogd, het
hoofd der regterlijke magt ., de voornaamste vooraf zien), liet vooruit zien, voorzien
magistraatspersonen naast de consuls in het van toekomstige gebeurtenissen en dc
daarop gegronde voorzi l tigheid.
oude Rome; praetorianen, pl. (praetori
pragrnátisch, pragmatiek, gr. (pragãni) of praetoriaansche cohorte, f. (co-

-
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rnatikós, v. prágrna, zaak, werk , bezig-

pre— mo t zoeken , zija op

heid), eig. zaakkundig, werkdaclig (practisch) ; aanwendbaar, al g emeen nuttig,

pree— te vinden.
prealãble (fr. préalable; v pre', en
aller, gaan), voorloopig, voorafgaande.
precair, fr. (v. h. lat. precarius, a, gin .
V. precãri, bidden), afgebeden, afgebedeld, algesweekt; door begunstiging, hij
vergnnning (beziElende of genietende)
afhankelijk, onzeker, ongewis, twijfelachtig, wankelend; als adverb. ook precara

leerzaam, leerrijk; leerrijke oplossing gevend: van daar pragmátis eb e of p ragmatieke geschiedschrijving, zulk
eene wijze van de geschiedenis te schrijven, waarbij men onderzoek doet en beschouwingen maakt over de oorzaken en
gevolgen der gebeurtenissen en daaruit
leerrijke gevolgen trekt ; pragmatieke
sanctie, eene algemeen nuttige landsver
ordening, eene algemeene wet tot openbare
welvaart in geestelijke en wereidljke zaken; inz. de verordening van keizer Karel
Iv. , door welke hij de erfopvolging in zijne
staten vaststelde ; pragmatisinus, a. do
manier van zoodanig de geschiedenis voor
te dragen, dat men met liet verhaal der
gebeurtenissen beschouwingen omtrent hare oorzaken en gevolgen verbindt.
Prairie, f. fr. (spr. prérle; v. pre

9

=

veide), eene weide, een weiland, dreef; eene groote vlakte in N. Awerika; prairial, m. (spr. préridi), de weidemaand, grasmaand, de 3de lentemaand
of 9de maand in den nicuwen kalender
der voorm. fr republiek van den 2 0 steri
mei tot den 1 8den junij.
Prakrit, ii. (v. h. sanskrit prdkrita,
gemeenlijk , gewoonlijk) , benaming der
onderscheidene volkspraken (provinciale
dialecten) in Indië, oorspr. uit liet sanskrit
ontstaan, maar zeer veranderd en verbaslat. pratum,

terd.
Praktijk enz., z. practijk.
Pralines, pl. fr. (spr. pralien'), gebran-

de amandelen (naar men wil dus geheeten
naar eenen bediende van den maarschalk
du Plessis Praslin, die haarin den tijd
van Lodewijk XIV. het eerst toebereidde).
Prasem

of praser, m. (lat. praslue, gr.

prdsios, d. i. Iookgroen, v. pidson, look),

de looksteen, eene iookgroerie, doorsehij
nende variatie van liet kwarts.
Pras -opaal, m vgL prasem), een appeigroene, gemeene opaal (z. a).
Prater, m. (v i, h. sp. prado , z. a.),

eene openbare wandeling of lustbosch hij

Weene n.
Praviteit, f. lat. (pravtas, v. pravus,
a, urn. eig. krom), de slechtlieid, boos-

aardigheid , boosheid , verdorvenheid des
harten.
' Praxenen , pl. , de aanhangers van
Praxeas in de 2de eeuw, die de veelheid
der personen in de godheid looehende
- praxtllische versmaat, de braeheata-

lectisehe trinieter van den Sieyoniir Praxilla , waarvan de tweede voet een trochreus is.
Praxis,

z. ond. practijk.

pi-e—, fr. voorzetsel = lat. prae z. a.
NB. De woorden die men vergeefs op

g

of precar/ó modo; precarum, n. Jur., de

vergunning , toelating van een regt op
verzoek, zonder op eene aanspraak in ragten te steunen; iets dat toegestaan, vergund wordt; precara , pl., verzoekdien
sten, diensten op verzoek; precarn, mid.
lat. (preca:'ia, f., pl. preca'riae), goederen,
welke den vruchtbruiker niet erfelijk of
cigendomwelijk toebehooren ; precare
de handel, die door een onzijdig-handel,
volk rriet de in oorlog zijnde magten gevoerd wordt.
Precedent, n. fr. (spr. —seddng; van
precedes'; vgl. praecederen), een vooraf-

gaand voorbeeld.
precieus , z. pretieus oud. pretium
precipice, z praecipitTum.
Precis., m. fr. (spr. /)reSi; van

het lat.

praecdre, afsnijden , vgl. praecis), het

kort begrip, dc liooldinhoud.
Precist , nw lat., z. v. a. panist, z. a.
onder panis; preference, z. preferéntie.
Predikant, m. uW lat. (v. praedicare,

iets opentlijk verkondigen) , een leeraar,
godsdienst-leeraar, evangelie-verkondiger;
in Duitsehland ook z. v. a. hulpprediker;
predikanten-orde, f. de predikorde, orde
der predkheeren , z. v. a. dominikaner
orde (z. a.).
Prehéniie , . f.

lat. (preltensio , v. pre-

liendére, aangrijpen, vatten), de aangrijping, grijping, het vatten ; Med., de verstijving, zinvang, z. v. a. catalepsie.
Prehniet, m. voorheen groene schorl,
cane naar den overste v. Pram benoemde groene steensoort v. h. kiezelge

slacht.
Prejugé, n. f. (spr. —zjuzje'), een vooroordeel, z. v. a. praejuditie.
Premices, pl. fr. (spr. premiess', v. h.
lat. prinituie), de eerstel ingen.
Premier, in. fi. (spr. pr'mje'), de
eerste, opperste, voornaamste, b. v. p r a111 i a i-i i e U t e n a n t, opper-luitenant enz.,
premiers , premières , pl. (spr. —mje's,
—nijéres), de eersten, d. i. de 5 eerste
slagen of trekken in verschillende kaartspelen.
Preneur, m. fr. (v.prendre. nemen), de
newer, afnemer of verkooper van eenen
wissel.
PresbyopTe , f. gr. (v. pre'sbys , oud),
de verzigtigheid (inz. van oude lieden,
die alleen in de verte kunnen zien); pres-
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byts of presbiet, m. een verzigtige (het
tegengestelde van myops) ; presbter,
in. lat. (v. h. gr. presbyteros, de oudere),
een oudste, kerkelijk hoofd , aanzienlijke
kerkbea rn bten , bij de eerste christenen,
die door de gemeenten aangesteld worden ; priester ; presbyterinen , uw lat.,
ook puriteinen en noncorformisten, pl.,
protestanten in Engeland, die geenen hisschop erkennen, maar die de kerk, even
als in de eerste tijden , door o ti cl s t e n
villen geregeerd hebben enz. ; presbyte
riansmus, n. de leer van deze niet-bisschoppeljke engelsche christenen ; presbyterium , n. de kerkenraad,' de verga
kerkelijke-defingrkoust,
opzieners.

—sje'u) , kostbaar, kostelijk, schatbaar,

prescriptible, ft., z. v. a. praescripti
z. ond. praescribéren ; presence, z.-hiel,
praesentie ond. praesens.
Presénning, f. Mar., een stuk geteerd

zeildoek Lot overtrekking der scheepsiniken enz. ; presenning -spìjkers, de kleine
spijkers , waarmede dat doek wordt vastge
klonken.
Presis , f. of prsma , a. gr. (v. pret/sein , verbranden) , Med. , ontsteking,
gezwel met ontsteking.
Presomptie, z. praesumptie.
Pressentiment , n. fr. (spr. presang-

timdng ; v. pressentir = lat. praesentire),

het voorgevoel, vermoeden.
presséren, fr. (presser, v. li. lat. pres

drukken, p e r s e n, p r e s s c n, drin--sãre),
gen, noodzaken, dwingen ; hij iemand aandringen ook overhaast of dringend zijn,
haast hebben, geen uitstel lijden ; verhaasten , b. v. de maat van een muzijkstuk;
gepresseerd zijn , dringende zaken hebben , haast hebben ; pressnt , dringend,
haastig , in grooten haast , geen uitstel
lijdende ; pressuur , f. lat. (pressüra),
druk , bezwaar.
Prestige, ti. fr. (spr. —stIezj' ; v. h. lat.
praestgia, vgl. praestigiën), de begoo
cheling, de tooveraclilige verblinding.
presto, it. Muz , zeer gezwind, snel; pres
(spr. —ties—), ten uiterste snel-tjsirno
of gezwind.
Pretentie dnz., z. praetensie ond. prae
tenderen.
pre'tintailles, pl. Jr. (spr. —tengtdij'),
uitgetande sieraden als bezetting aan da,

-

meskleederen.
Pretum, n. (pl. pretia), lat., de waarde, prijs, koopprijs ; bet loon, de beioofling ; pretiumn affectionis, licfdeswaarde,
eene waarde, die niet werkelijk in de zaakzelve ligt, maar die haar toegekend wordt
wegens de liefdevolle toegeneenheid des
gevers of de bijzondere liefhebberij des
bezitters ; pretia reruïn , pl. , prijzen der
waren, inz. der levensmiddelen ; pretieus
( v. ii. lat. preti.isns , fr. précieux , spr.
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vol waarde; oneig. opgesierd, gemaakt,
gedwongen, gezocht, geaffecteerd
eene pretieuse of précieuse, f. eene opgesierde, opgesmukte, gemaakte vrouw';
Pretiôse, vrouwenis. : de kostelijke, voortretlelijke ; pretiösa, pl., kostbaarheden,
i uweelen edelgesteenten.
Preuve , f. fr., liet bewijs, de proef.
prevariqueren, z. praevariceren ; pre versieren, prevenant enz., z. praevenieren.
Prevot , Ri. Ir. (spr. prewó ; v. Is lat.
praepositus), een aan 't hoofd geplaatste,

in de oudere staatsinrigting van Frankrijk de titel van verscheidene hooge geregtelijke ambtenaren; inz. z. v. a. proost
( z. a.) ; ook provoost (z. a.) ; prevotaalgerigt , eene soort v. oppergeregtshof in
Frankrijk.
V.

Prevoyance , f. fr. (spr. prewoajdngs',
pre'voir, vooruit zien), liet vooruitzigt,

de voorzorg, voorzigtigheid.
Priaap, z. Priapus, m. gr. (Priãpos),
Myth., de wijngaardgod, tuin- en veldgod, god der vruchtbaarheid en geilheid,
zoon van Bacchus en Venus; de mannelijke roede; priapisch, Priapus betreffende, geil, ontuchtig ; b. v. priapische liederen of priapëja, pl. lat., ontuchtige
liederen of gedichten; priapismus , m.
eene aanhoudende verstij ving of oprigting
van de mannelijke mede, zonder wellustige
aandoeningen en somwijlen met pijn verbonden; priapolith, m. gr., een priaap
, lidsteen, eene steensoort, waaraan-sten
men eenige overeenkomst met het mannelijke teellid meende te vinden.
Priester, m. (v. h. lat. presbyter, z. a.;
oud-fr. prebstre, prestre, nu pretre ), een
geestelijke , inz. in de r. k. kerk (vergelijk
paap).
Prijscourant, f. ned. -fr. (vgl. courant),

prijzenlijst, opgave der warenprijzen.
Prikásen, p[.russ. (v. prikus, last, bevel; geregtshof; v. kasátj, toonen, spreken; bestraffen), de russische kamer van
koophandel, het gei -egtshof, voor hetwelk
alle handelszaken behandeld worden.
primus, a, urn, lat., de of het eerste;
prinius m. dc eerste, hoogste , inz. in
schoolklassen ; prima, f. (scil. classis),
de eerste klasse ofafdeeling in eene school;
Mere., z. V. a. prima sorte, it., de eerste,
beste of fijnste soort van waren; prima
donna, f. it., cie eerste, voornaamste vrouw;
de eerste tooneelspeelster , zangeres enz.;
prime vice , lat., voor de eerste maal; prima
wi5sel , eerste wissel . z. tratte ; prima
vista , it. (spr. —wIesta), Mere., 0 1) zigt
(betalen); Muz., op bet eerste gezigt, v. h.
blad weg , b. v. iets spelen ; prima ele
menta, prima principia of ruclime'nta,

Pl. lat., de aanvangsgronden, eerste beginselen , b. v. eener wetenschap enz.;
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de eerstgeborene;

primae lineac, Pl., de eerste lijnen, oinMcd.,

dc eerste wegen, ni. maag en (jar
1ni1flO of pro primo, vooreerst, ten-mci;

aanblik; prinsurn mobile, n. dc eerste
beweeggrond, de hoofddrijfveder; Astr., de
eerste of dagelijksche (schijnbare) beweging (les hemels met al de sterren in 24
pramie (z. a.); primair (lat. primarius,
a, urn, voornaam , voortreffelijk ; Ir. pri
snaire), oorspronkelijk, z. v. a. primitief;
b. v. primaire gel)ergtefl, oorspronke1jke eerste of grond-gebergten, de eerste ofoudste gebergten; primaire scho
, de lagere scholen in Frankrijk ; pri--1en

primordialiteit,

f. ow lat., oorspronkelijk-

-

of opper-prediker ; primas, m. , p1. pri
maten (lat. primates), de eerste, opperste of voornaamste aartsbisschop van een
-

hoogste plaats, liet opperbisdoin ; de waardigheid en het gebied van eenen primas,

persoon, voornaamste, heer, meester, het

het hoofdwerk , hoofdpunt ; het principaal, in een orgel het voornaamste pijpbas, de hoofdbas ; principale schuldei schers, de eerste of voornaamste schuld-

hoofdzakelijk.

lat. , de eerste klasse der zoogdieren;
lat. pthna, de eerste) ; Muz., de eerste toon
van een octaaf; de eerste stem, eerste
viool enz. ; in kloosters : het eerste biduur, '5 morgens te 6 ure ; in de schermkunst: de eerste stelling of positie; l)ij
boekdrukkers : de eerste pagina van ieder
gezet en gedrukt vel; hij landmeters: het
tiende deel van een geheel, inz. van eenen
duim ; Mere., de allerfijnste spaansche wol;
priméren , Ir. (primer). de eerste zijn
den vocrrang, de eerste plaats hebben;
zich boven anderen verheffen ; primgetallen, Arith., zulke getallen , die door
geen ander getal (behalve door de eenheid en zich-zelven) deelbaar zijn , eerste
getallen , grondgetallen , ondeelbare getallen, als 7, 11, 13, 17 enz.; prmicerus,
m. lat. , een opperste, c ii ef; de eerste
domheer bij een sticht; primiceriaat, n.
de vaardigheid der oudsten ; primidi, fr,

z. decade ; prìmita, lat. (primitfae) of
primitiën, pL, de eerstelingen , de eerste
vruchten ; de eerste mis eensjongen priesters ; het eerste werk , eerste geschrift eens
schrijvers ; primitief (lat. prirnitvus, a,
urn), oorspronkelijk , aanvankelijk , aller-

spronkclijk woord, eerste

der de grondstof, eerste of oorspronke-

dwalingen, valsche grondbeginselen enz.;
eerste gronden.
Prins, m. (fr. prince , v. h. lat. ps-inceps, de eerste, voornaamste) , vorst, vor-

en 1 deel zink, naar zijnen uitvinder den

of grondwoord,

de eerste kerk, de christelijke kerk in de
drie eerste eeuwen na Christus; primitieve zenuwen, zenuwtakken, die onmiddellijk van de hersenen of het rugge-

eerste (het tegengest. v. posterius); a

of uit verstandsgronden (zonder ervaring)
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prioraat, n. dc eerste plaats, het voorzitterschap, het priorschap, het ambt, gebied en de waardigheid eens priors of eener
priores; prioriteit, f. nw lat., de voorrang,
voorkeur; de voorrang ten opzigte van den
tijd, de eerstheid, het ouder-zijn, vroegerzijn ; prioriteits-re to; t , het regt des
voorgangs of voorrangs, naderregt; p r i or i t e i t s-s c hfri 1 d e n , dezulken, die hij
een concours het eerst in aanmerking
komen; priori teits-uitspraak (locatie- of classificatie-vonnis, collocatie-uitspraak enz.), de beslissing des
voorwerps of de geregtelijke uitspraak,
welke schuldeischers bij een concours
aan de anderen zullen voorgaan.
priscillianisten, ph, de aanhangers van
Priscillianus, l)ssChOp van Avila, in
de 4de eeuw; priscillianismus, n. de leer
van gezegden bisschop.
Priscus, m. lat. (prscus, a, urn, oud,
voormalig), mansn. : de oude ; Prisca,
vrouwenn.: dc oude; Prisciãnus of Prisciaan, een beroemd lat. taalleeraar (ten
tijde van keizer Justinianus); Pr i s cia an
eene oorvijg geven, d. i. tegen dc
spraakkunst zondigen, taalfouten begaan,
onjuist spreken of schrijven; Priscilla, £
nw lat., de oudachtige; priscilliãnen, Pl.,
eene chr. secte der 4de eeuw.
Prise, f. fr. (v. prendre, nemen, vatten,
pris, genomen enz.) , eene greep , een
greepje, snuifje, neusvol snuiftabak, de
vangst, roof, prijs, buit, het weggekaapte,
veroverde, prijsgemaakte, inz. een veroverd
of genomen schip; iets voor bonne
prise verklaren, d. i. voor goeden
prijs, goede vangst, goeden buit verkia
ren, het wegnemen ofzicli toeëigenen; het
prise-regt , prijsregt , dat gedeelte van
het zeeregt, dat de wetten over de wegneming en uitlevering van buitgemaakte
schepen en goederen bevat.
Prisis, f. gr. (prIein, prI&ein, zagen),
Med., het zagen, schedelboren ; ook het
krampachtig knersen met de tanden; p is
ma, II. ge., pi. prismata, ook prisinaas ,
het g&iaagde, gevijlde, geraspte, zaagsel
of vijlsel; Math , ecne kantzuil, hoekige
zuil, een ligchaam , begrensd door 3 of
meer parallelogramunen (z. a.) als
zijvlakken, en door twee gelijke en evenvijdige veelhoeken als grondvlakken ; in
dc Pip. eenglazen prisma, een langwerpig, driekant, zeer glad geslepen glas
tot breking van liet licht in zeven verschillend gekleurde stralen enz.; prismatisch, kantzuilig; aan het p r i s m a eigen
of daardoor voortgebragt, b. v. prismatische kleuren , regenboogskleuren
enkelvoudige of grondkleuren , gelijk
die door een glazen prisma ontstaan
prismoide, n. een ligehaam met evenwijdige regtlijnige grondvlakken, die evenr

eel zijden hebben, maar ongelijkvormig
zijn.
Prison, f. fr. (spr. prizóng; v , prendre,
prms, vgl. prise), de gevangenis, kerker,
mi. voor soldaten, de hechtenis; prison -i
nier , m. (spr.
nic ) j een gevangene,
krijgsgevangene.
Pristaf in. russ. , de commissaris,
i d e
in Rusland dc gezanten op de gren
zen pleegt te ontvangen en hun verder
tot geleide en bescherming te versirek
ken.
pristnus, a, urn, lat., vorig, voormalig;
pr. status , til. de vorige of voormalige
toestand; in pristinum statum re
d i g e r e n , in vorigen staat terug brengen.
prius, z. ond. prior.
privaat, lat. (privãtns, a, urn, v. pri
rare, berooven; afzonderen inz. van het
staatsverbond), in zamenstellingen : niet
openbaar, bijzonder, alleen, geheim, heimelijk, verborgen, eenzaam; ambteloos,
huiselijk, in tegenst. met het openbare
en algemeene; h. v. privaat-audientie,
f. bijzonder gehoor, geheim onderhoud,
b. v. met enen vorst; privaat-biecht, de
—

oorbiecht ; privaat-correspondentie , f.
bijzondere briefwisseling; privaat-docent,

rn op hoogescholen in Duitschland : een
leeraar, die nog niet opentlijk aangesteld
professor is; privaat-leven, het ambteloos
leven; privaat-nut, het bijzondere of
eigen nut ; privaat-lessen, privaat-onderwijs, het onderwijs aan afzonderlijke
personen, het huisonderwijs. lesgeven
privaat-persoon, een ambteloos of onbembt man, een afzonderlijk persoon; privaat-voorlezing f. of een privãtum (ni.
c 0 11 e g i u m), n. eene voorlezing voor zich
aanmeldende en betalende toehoorders;
het tegengest. v. publicum of openbare
voorlezing; privaat, als subst. z. v. a. privé
(z. onder); privätim, bijzonder. in 't bij.
zonder , afzonderlijk, in 't geheim, voor
zich alleen; privatissiine, geheel alleen,
in het grootste geheim; privatissmum
(scil. collegium) , ii. eene geheel bijzondere voorlezing voor iemand alleen of
voor slechts weinigen; privãtie, f. de berooving, afzondering, onttrekking intrekking, versteking, afzetting; ontblooting,
ontbern g , liet verlies, gebrek aan het
noodzakelijke; ook de afwezigheid, het
niet-bestaan eener eigenschap; privatief,
lat. (privatvus, a, urn), beroovend, uitsluitend, onttrekkend; afzonderlijk, afge
zonderd ; alpha pri vati vum , z. ond
alpha; privatieve jagt, eigene l afzonderlijke jagt; een privatief regt,
een uitsluitend regt ; privat ive, uitsluitend ; uitsluitenderwijs; privatiseren, barb.
lat., ambteloos, ambtvrij leven, onbeambt
zijn; privé, n. fr. (mid. lat. privãta), het
geheim gemak, secreet, p r i v a a t ; privy
a

-
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council, lb eng. (spr. prvvi kdunsel), dc
geheime raad.
Prhrâdo, rn. sp. (= lat. privatus), de

Sen onderzoeken en bepalen, toetsen; pro, f. de proefkunst, toetskunst
( gr. docimastiek) , de leer van de beproeving der ertsen enz. ten opzigte van
hun gehalte, de leer van de toetsiig in
liet klein; probeernaalden, toetsnaalden,
uit bekende verhoudingen van goud en
zilver of van zilver en koper vervaardigde
naalden, welker streep op eenen toetssteen
met de streep van onbekende metaalmengsels vergeleken wordt; probeersteen,
de proefsteen, toetssteen, doorgaans kie
zelsehiefer, ook basalt . tot toetsing van
het gehalte der edele metaalmengsels; -
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gunsteling, vertrouwde, de eerste minister

in Spanje.
privéren, lat. (privare; Vgl. priaat),
beroovcn, onttrekkcn.
Privi1egïum

fl,

pI. privilegïa of pri-

vi1egin, lat. (v. privus, afzonderlijk, eigen, en ier, wet), een eigen regt, voorregt;
vrijheids- of verlofsbrief, vorstelijke vergnnningsbrief ; ook besc}i ertningshrief;
privilegumn de non appelldndo , ook pr.
de non evocdndo, de door Karel 1V. aan

de zeven keurvorsten enz. gegeven vergunning , dat zij geen beroep hunner onderdanen 01) de rijksrcgtbanken behoefden
toe te laten; pr exclusvum, een tiitsluitend voorregt, alleenregt; pr. gratiöcum,
een geschonken voorregt; pr. onerösum,
een aangekocht voorregt; pr. prioritätis,
z. V. a. prioriteits-regt; privilegiéren, nw
lat., bevoorregten of een voorregt uitdeelen of toekennen, met eene vrijheid voorzien , bevrijden, verzekeren, beveiligen
gepriviiegiëerd, bcvoorregt, met een voor-

regt beschonken.
privy council, z. ond. privaat.
Prix, m. fr. (spr. prIe) , de prijs, waarde
cener zaak; (1 prix fixe (spr. aprifleks'),
tegen vastgestelde prijzen, op welke niets
af te dingen valt; a non prix, beneden
den prijs, met schade (verkoopcn); hors
de prix (spr. hôrd'prIe), boven den prijs,
zeer duur; a tout prix (spr. —atoeprIe),
tot elken prijs; sans prix (spr. sanprIe) ,
Diet gevraagd, niet gezocht.
pro— , gr. voorzetsel in vele zamenstellingen, betcekent : voor, voorwaarts,
voort; te voren, vroeger, liever, eer.
pro, lat., voor; ook naar, met betrekking tot, krachtens, o' ereenkomstig enz.;
pro et contra, voor en tegen; het pro en
contra eener zaak, d. i. het voor en tegen, wat zich daarvoor en daartegen laat
zeggen.
Proaresis, 1'. gr. (proaIresis) het voornemen, oogmerk ; promrétisch, opzettelijk.
Proagogie, f. gr., de toevoering, kop-

pelarij.
Proapodsis, f. gr. Lo g ., de herhaling
L. eerste woor d aan het einde v. d. zin.
pro aris et focis, lat., voor altaren en
haardsteden, d. i. voor zijn' eigendom, voor
godsdienst en vaderland; pro arrita (z.
arrha), Jur., als inleg of voorschot.
Proau1a, pl. gr., de dag voor de bruiV.

loft.
Proaullon, n. gr. (v. aulós, fluit), liet
voorspel op de fluit.
proluiren (v. h. lat. probãre), beproc
de 1)mocf nemen, flavor--Ven,odrzk
schen; in het muntwczcn en de smclthutten : het ware gehalte der metalen of ert-

heerkunst

probãbel, lat. (probabilis, e) of probable,

fr., bewijshaar, te bewijzen , gelooflijk
waarschijnlijk , vermoedelijk ; probabiliteit, 1. (lat. probabilias), de waarschijnlijkheid, geloof baarheid ; probabilismus,
n. nw lat., de meeningsgeldigheid, de
verderfelijke (j esuitische) stelregel, volgens
wolken (Ie enkele meening. dat eene daad
welligt goed kan zijn, reeds genoegzaam
is om haar te ondernemen; ook de waarschijnlijkheidsl e er, volgens welke er geenc
volkomen zekere kennis, maar alleen waarschijnlijkhcid zou te verkrijgen zijn; probabi li sten, 1)1. , de aanhangers van dien
stelregel of van die leer; - probaat, lat.
(probatus, a, urn) of prolãtum, beproefd,
onderzocli t, getoetst, echt, goed, bewezen;
probãtum eet, het is goed, op de proef goed
bevonden, echt, te vertrouwen; probãtie,
f. (lat. probatio), de beproeving, proefne
[fling, proef, het onderzoek, de toetsing;
het bewijs; probatió artificiösa, een gekunsteld, kunstig, sluw bewijs; een bewijs
door gevolgtrekkingen, het tegengest. van
eer! onmiddellijk bewijs door getuigen
acten of oorkonden , oogenschijn of eed;
pr. contradictort , een tegensprekend
bewijs; pr. desiIrta, verzuim van liet megterlijk bewijs; pr. legitirna, een regtmatig,
wettelijk bewijs; pr. perfécta of plena,
het volkomen bewijs; pi. sernipiëna, het
halve bewijs; ps'. per farnam, bewijs door
een algemeen gerucht ; pr per iiispectiRnein ocuiãrern, bewijs door oogen
of door bezigtiging der zaak; pr.-schouw
per instrumenta ofdocuinenta. bewijs door
oorkonden en brieven; pl.. per praesurntiönes, bewijs door regteilijke vermoedens;
pr. per testes, bewijs door getuigen; probtor, ff1. een beproever, naziener , b. v.
van rekeningen; probatoruxn, n. uw lat,
de proef, liet bewijs, bewijsschrift, bewijsof getuigschrift van echtheid.
Probiërna, probleem, n. gr. (probiema,
eig. het voorgeworpene, en probdllein,
voorwerpen), een op te lossen vraagstuk,
eene voorgelegde strijdvraag, te ontbinden
opgave of voorstel, twijfelachtige vraag,
een raadsel; problematisch, twijfelachtig,
onzeker, onbeslist, onuitgemaakt, duister,
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moeijelijk; proböle, f. (eig. het voorwerpen), Med., liet uitsteeksel, b. v. van een
heen ; prob1os, rn. eene vooruitspringencic
rotspunt een voorgebergte; Med., beender
uitstek.

dat uit 3 zulke voeten en een' tribrachvs
of anapust bestaat.
Procent, z. cent 1).
Procres, pl. lat., dc voornaamste van
eene stad of een land; in Spanje de ine
deleden van het hoogerhuis of van de
eerste kamer, z. v. a. p a i r s.

Probiteit, z. ond. probus.
pro bono publico, z. ond. bonuni.
Proboscis, f. gr. (proboskIs), de snuit
( van een' olifant enz.) de vangers der
inktvisschen en v. vele andere insecten.
Probrchys, m. gr. Poet., een versvoet

van eene korte lettergreep en vier lange.
Probus, lat. (probus a urn, re tscha
pen, braaf), rn ansn. : de brave, regtscliapenc, eerlijke; probiteit, f. (lat. probitas),
de braafheid, regischapenheid, eerlijkheid,
goede trouw, opregtheid.
Procancellarus, m. nw lat. (vgi. cancellarius), de plaatsvervanger des kansehers.
Procata1psis , F. gr. (prokatalpsis),
cuff. eene voorafçegane in- of wegneming;
Log. , eene figuur, waarbij datgene, wat
iemand te laste kan gelegd vorden , als
verontschuidiging worth bijgebragt.
ptocatárctisch (val. catarcticon), te
voren aanvangend , voorafçaand , voorbe
reidend, gelegenheid gevende; procatárxis, f. de voorbefeiding, gelegenheid geg

vende oorzaak.
pro cathedra, lat., op den leerstoel
( iets voordragen) , van den predikstoel,
van den kansel.
procedéren, lat. (procedre), voortgaan,
voortrukken; te wërk gaan, handelen; een
regtsgeding voeren; procedüre, f. nw lat.,
de handelwijze; het regtsgeding, de regtspleging ; procés, n. (lat. procéssus), de
voortgang , wijze van ontwikkeling , va
plaalsgrijping (h. v. een chemisch of selici
kundig proces); de handelwijs, werkmanier, ins. de regtshandel, regtszaak, het
regtsgeding, pleidooi, pleit; procéssus, in.
Med., een beenderuitstek; procéssus summar/its , Jur. , een verkort regtsgeding;
processus verbãlis , fr. procéáverbal (spr.
prosé werbcul), ofproces -verbaal, in. eene
mondelinge regtsverhandeling, een geregtelijk verhoor; de schriftelijke nedcrstelling
ofuiteensettiug van een voorval, de van
ambtswege sieder geschrevene toedragt
cener zaak, in het Ir. regt z. v. a. proto
col; procssie, f. (lat. prócessio , eig. liet
vooruitgaan), een plegtige optogt, statige
of feestelijke orninegang, inz. lijkstaatsie;
bij de R. K. eene plegtige bede- of kerkvaart; processéren, nw lat , regten, cenen
regtsstrijd of een regtsgeding hebben of
voeren; processuãliseh, geregtelijk, aan
harigig, wat een • rcgtsgeding betreft.
Proceleusmaticus , in. gr. (van pro/thledein, door toeroeping aaridrijven) . Poet.,
cig. de aandrijver, een verslid of versvoet
van vier korte letergrepen ; ook een vers,
n
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Proces , processie, processéren, z. ond.
procederen.
Prochila en prochilida, pl. gr. (pro-

citeila, proc/ieilIdia, van c/iëilos, lip),
de voorhppen, lippenranden.
Prochronismus , in. gr. (van c/irónos,
tijd), eene vervroeging , eene fout in de
tijdrekening , waardoor eene gebeurtenis
vroeger geplaatst wordt als zij zich heeft
toegedragen.
Procidéntie , f. lat. (prociclentia, van
procidfre, uitstek), Med., het uitsteken
uitwijken of doorzakken v. een ligehaams
-del;vg.
prolapsus.
procInctus , lat. (v. pro-dngre, vooraf
aangorden , toerusten), toegerust, bereid;
als subst. in. het aangorden , de toeiusting , het gereedinaken tot iets ; in procinctn, ophet punt, gereed, op sprong,
b. v. om iets te doen.
proclaméren , lat. (proclarnãre) , uitroepen, opentiijk bekend maken, verkondigen , verbreiden verklaren ; verloofde
van den kansel afkondigen ; proclãma. n.
nw lat. of proclamãtie, f. lat. (proclamatlo), de uitroeping, open tlijke bekendmaking, aflezing, afkondigirig, het allezen of uitroepen der geboden van twee
verloofden ; proclamãtor, in. een uitroel)e1 hij verkoopingen.
Proclinãtie , f. lat. (van pro-eliizáre,
voorwaarts neigen), het voorover hangen,
over hangen van gebouwen ens.
Proccelïus, m. nw lat. (v. h. gr. pro -kollios, v. koilla, buikholte), Med., een dikbuik, hangbuik.
' Procceton, in. gr. (prokoitön), het voorvertrek, dc voorkamer.
Procondli , pl. gr. (v. kOndjlos, de yinger), Anat.. (le met de nahand (metacarpus) onmiddellijk vereenigde eerste kootjes
der vingers.
pro confesso et conv'Icto, z. ond. conLassie.

pro constOnte, it. Mere. (vgl. comptant
ond. cosnpte), voor gereede, bare betaling.
Proconsul, m. lat. (vgl. consul), bij de
oude Romeinen een gewezen consul, die
na afloop van zijne ambtsvervulling eene
provi ueie bestuurde, ccii stcdehouder onder- of vice-consul proconsulärisch, stadhouderlijk ; door een' proconsul bestuurd;
proconsulaat, n. de stadhouderlijke waardigheid en liet stadhouders-ambt eens proconsuls.

pro con(inuatiöne, z. continuatie ond.
continüum ; pro copia, z. ond. copie.
89
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procrastintren, lat. (procrastinãi'e, eig.
tot op morgen verschuiven, van eras. mor-

schoppen ; prOcura , Mere., de belooning
voor gedane diensten, verrigte commissiin;
ook het legt, door het hoofd van een
handelshuis aan ecis ander gegeven , om
in zijnen naam te onclerteeketien ; , procüra-houcler, procurânt , procurIst , fl1.
Mere. , de gevolmagti8de of zaakvoerder
van een handelshuis; per procuratiönern,

gen , erastïnus a, urn, daL tot morgen of

tot dcii volgenden dag behoort) , uitstellen, veetragen, verschuiven, talmen, dralen ; procrastinãie, f. Jur., de vertraging,
verschuiving , liet uitstel van den eenen
morgen of dag tot den anderen; procrasti
nãtor m. uw lat., een uitsteller, vertrager, talmer, draler.
procreëren , lat. (proereäre ; vgl. ereeren) , telen , voorttelen.,voortbrengen;
procreie , £ de voortteling , voortbrenging; pocreãtor, m. de teler, voortbrengel, vader.
Procrüstes , n'i. gr. (v. 7)JOkriei11, door
slagen uitbreiden, in 't alg. met geweld
uitrekken en pijnigen), de uitrekker,
pijniger, de naam van een' fabelaclitigen
wreedaard in Attica, die twee bedsteden
had, eene korte en eene lange. had hij
eetien gast te herbergen van eerie lange
gestalte , dan leide hij hem in de korte
bedstede, en hieuw zooveel van hein af,
tot hij er in laste ; was de gast klein,
c1 an werd hij naar de lange bedstede gevoerd . en daarin zoolang uitgerekt, tot
Inij den adem ujthuies ; van daar spreek'noordelijk: het bed van Procrustes,
(I, i. een willekeurige vorm, in welken,
men een voorwerp tact geweld besluit of
inkleedt.
Procthgra, n. ge. (v. pröktós, de aars),

Med., de jichtige aarspijn ; proctalgie, f
aarspijn, pijn aan den aars ; proctatresie,
1'. verstopping van den endeldarm; proctitis, f. ontsteking van den aars; proctocële, f. uitzakking van den endeldarm;
proctóncus , In. CCO aarsgezwel ; procto
phantasmist, m. wie ten gevolge v. lijden
in den aars of het onderlijf verschijningen heeft of spoken ziet (in Giithe's Faust);
proctoptöma, n. de uitzakking van den
endeldarm; proctorrhagre , f. de bloedvloeijing uit den aars ; proctorrha , f.
(Ie, ontlasting van bloed of slijm uit den
aars.
procul a Jove, procul a fulmzire, lat.

sprw., verre van Jupiter (den donderaar),
verre van den bliksem, of ver van het vuur,
ver van den brand; een middelmatige, ne
dcrige staat is deveiligste.
pro cura, lat. z. ond. cura.
procuréren , lat. (procurãre ; vgl. cureren oud. cura), bezorgen, besturen, behoeren, verple g en ; verschaffen, claarstellen; te weeg brengen, tot stand brengen,
ergens aan helpen ; procüra , f. uw lat.,
of procuratie, f. lat. (procuratlo) . het
beheer, bestuur, de plaatsvervanging,
zaakwaarneming , bezorgin g , verschaffing,
overneming cener zaak ; schriftelijke lastgeving of volruagt; procurãtie, f. in de
r. k. kerk inz. de visitatie-geiden der bis-

lat. of per procura , it., door of hij vol-

rnagt. of door een' gevolmagtigde , een'
plaatsbekleeder, zaakwaarnemer enz.: procurator, lat., fr. procureur, sp. procurãdor, m. een zaakvoerder, zaakbeheerder,
zaakverzorger., hij , die belast is met in
iemands naam te handelen en Zijne volmaat heeft ; de verzorger , verpleger van
een stift; gevolmagtigde , afgevaardigde;
regtszaakvoerder, pleitbezorger: procuradöres , pl., in Spanje de medeleden der
tweede kamer, afgevaardigde voiksvertegeriwoordigers ; procureur gene's-al of da
roj, fr. (spr. —zjenerdl of da rod), in

1 k de koninklijke zaakwaarnemer,
staatsadvokaat. ; hij, (lie met heL openbaar
niinistcrie hij een oppergeregtshof is helast; procuratorhim, n. nw lat., de hijzondere volmagt eens procureurs.
Prodhuomini , pl. it., de hoofden en
opzieners der hospitalen bij de maltheserridders.
prodigéren , lat. (prodigre, eig. voort-

drijven.. van daar verdoen) , verkwisten,
doorbrengen, on noodig verteren, verdoen,
door dc keel lappen ; prodigaal, verkwistend, doorbrengend; prodgus , in. (prodigus, a, urn, verkwistend), CCII 'erkwister ; pro prodEgo , voor eenen verkwister
verklaren en derhalve onder voogdijschap
of onder curatele stellen ; prodigaliteit, F.
de verkwisting, doorbreniugszucht.
Prodigtum, fl lat., pl. prodiga of
prodigïën , een wonder, wonderteeken,
wonderwerk, een verbazingwekkend versehijnsel, I) U I t e n den gewonen loop der
natuur (t e g e n den gewonen gang der
natuur is het een mirakel); een monster,
wonderdier, eene misgeboorte, een gedrocht; prodigeus (lat. prodigiösus, a,
urn), wonderbaar, wonderlijk, verbazingwekkend, buitengewoon, ongelooflijk, monsteraehtig, gedrochtelijk.
,

Prodigus , z. ond. prodigeren.
Proditie, f. lat. (proditto, van prodre,

eig. voor of aan de hand geven, bekend maken, verraden), de verraderij, het verraad;
proditörisch . verraderlijk.
Proclótto, ru it. ( pro d u Ct), Mere.,
het zuivere bedrag van wissels en waren.
Prodrmus, m. ge. (próclrornos, on, voorloopend), een voorlooper, voorbode; eene
voorrede, voorloopige behandeling.
produceren, lat. (produc?re), voorlei-

den, aantoonen, voorbrengen, voorleggen,
toonen, te voorschijn of voor den dag bren
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gen, open leggen, bijbrengen, b. v. bewijzen, getuigen enz.; voortbrengen, wer
ken, veroorzaken, telen, kweeken , bouwen, b. v. vruchten enz. ; leveren, vervaardigen, maken; zich goed of slecht
producéren, zich goed of slecht voordoen,
vertoonen, gedragen of doen kennen; producéring, F. de voorlegging, bijbrenging;
verwekking, teling ; producent, m. een
voortbrenger, teler; een veld- of akkerbouwer, vruchtenteler, kweeker ; Jur., de
voorlegger, aanbrenger, aanvoerder van
getuigen, bewijzen enz. ; ad produee'ndam, profiténdum et liqu?cldndunz ,tot
aangifte en in -orde -brenging of belegging
van de zaak, de aankiagt , den eisch;
proclucibel, nw lat, vertoonbaar, geschikt
of waardig om voor den dag gebragt te wor
den; teelhaar, kweekbaar; product, ni.
lat. (prodctits), Jur., de tegenpartij van
den producent (z. a.); prodüct, ii.
( producturn), het voortbrengsel, h. v. van
het land, de natuur (natuurproduct,
natuurvoortbrengsel, natuurgave), of van
de kunst (kunstproduct), de teelt,
Is. gekweekte, voortgebragte, (laargestelde,
het werk; (le werking, vrucht ; het bedrag,
beloop, liet te vinden getal, de uitkomst
in de rekenkunde, z.v.a. het f a e i t ; mi.
bet door vermenigvuldiging (in ulti Pl ica tie) verkregen getal; weleer in dc
schooltaal ook cene klap, kastijding op
het achterdeel; producten-handel, dc
handel met natuur- of landsvoortbren'sc
]en ; prodûctie, I'. Jur., dc voor- of hijl)renging , b. v. der getuigen (pioductso
testiurn), of der bewijsstukken of oorkonden ( pr. docuiiientörum) ; dc voortbrenging, teling, schepping; ook liet voortgebragte , z. v. a. product; productie—
termijn. e tijdruimte bij een proces, pin
iien welke dc bewijzen te berde gebragt
worden; productief, nw lat. , voortbrengend . scheppend , telend, werkzaam
vruchtbaar; pro ductieve verheel
d

-(Iingskraclt,z.vphie

productiviteit, f. bet weikings
v ermo g n, de voortbrengi ngskracht , scheppende
k r acht, vruchtbaarheid.
Pro&lrie, f. gr. (proedrIa , van Itedra,
zetel), de voorzitting in den raad, in de
volksvergaderingen enz.
Proëgumna , pl. gr. (v. pro-hegësthai, vooraan gaan en den weg toonen),
Med.„ verwijderde of voorbereidende oorzaken erner ziekte; proëguménisch, aanvoerend, voorbereidend, vooropgaand.
p10 emerto, lat, z. emeritus.
proéminént , 11W lat. (vgl. emmeren
etc.), vooruit stekend, uitstekend; proeminentie, f. het vooruitsteken , de uitstekendheid; het in het oog vallend gedeeltc cener zaak.
Proëpizeuxis , F. gr. Gram. de plaate

sing v. Is. verkwoord tusscheu zijne beide
onderwerpen (subjecten) of voorwerpen
(objecten), of ook de plaatsing van het
subject of object tusschen dc twee weik
-worden.
pro cC contra, z. oud. pro; pro cvcusso , z. oud. excutéren.
pro evpre'sse posits, lat., vooi uitdrukkelijk bijgezet (te houden).
profaan , lat. (profanus , a, urn), on
gewijd ; onheilig, ontheiligend , ontwijdend, goddeloos, roekeloos, het heilige
niet eerende, met de godsdienst spottendc; ongeestelijk. wereldlijk, niet kerkelijk ; gemeen , onedel ; als suhst. een prolaan, een oningewijde, mi. niet -vrjmetselaar ; profane geschmedenis. de wereldljke, buzgerlij ke, algemeene geschiedenis,
in tegeust. met de gewijde, kerkelijke of
bijbelsche geschiedenis ; profane schrijver, profaanscribskit , in. een wereldlijk schrijver enz. ; profanéren (lat. 7)10f(tfläIe) , ontwijden , oritheiligen , met
de godsdienst spolten ; onteeren , geheiuien verpraten en algemeen maken, mis-

-

bruiken ; prdaniteit, 1'. dc onheiligheid,
weieldsgezindheid , goddeloosheid ; profantie, f. de ontwijdin(r, ontheiliging, het

misbruik , de ontecring ; profanator ,, m.
een ontwijder, heiligschender.
proféctief, proféctus , z. oud. pro fideren.
proferéren, lat. (proferie, fl. profe're )» ),
uit- of voortbrengen ; spreken , woorden
voortl)rengcn ; te voorseh ij n brengen.
Profés, rn nw lat. (psofe'ssus, van het
lat. profitëri, opentlij k verklaren, bekersnen , lielijden ; zich voor iets uitgeven)
de belijdenis , ordesgelofte van eeneri
monnik of eene non; exprofe'sso, opzettelijk, met voorbedacht, uit eigene aandrift ; beroepshalve , van ambtswege, b. v.
iets ex professo doen of drijven enz
proféssie, f. (lat.professYo, eig. opentlijke
verklaring, bekentenis, beljdenis), 1) z.v.a.
profes 2) Ii. beroep, bedrijf, handwerk, ambaclit; zijne professie van iets maken, iets beroeps- of handwerksmatig
drijven ; ook iets openbaar en zonder vrees
of schaamte uitoefenen , uitvoeren ; professioneel, nw lat., beroeps- of handwerks

matig ; professionIst , iii. een liandwcrker ; proféssor ,, m. lat. , fr. professeur ,
een openbaar leeraar op eesse- hoogesehool,
hoogleeraar ; professor . (pstblieus) extraordinaries, buitengewoon hoogieeraar;

professor (publicize) orcli,zarius gewoon
,

hoogleeraar ; professeur , ook in Frankrijk
en België ieder, die eenige kunst of kunstvaardigheid uitoefent en daarvan zijn be -roep of bestaanmiddel maakt (in tegenst.
met den amateur of liefhebber), b. v.

een professeur de cirage, een schoenpoetser ; professuur ,, f. of professoraat,
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n. nw lat., het openbaar leeraarsambt, de
hooglecraarspiaats, liet hoogleeraarsambt.
proficiéren , lat. (proficre), voortgaan,
vooruit of verder komen ; iets uitwerken,
uìtrigten, bewerken, nut doen ; proficiat!
wei bekonie het u! God zegene ti! profectief, nw lat. van de ouders afkomstig,
geërfd; proficient, m. nw lat., Nsie vorde
ringen maakt ; proficiéntie , 1'. of prorn
féctus , m. lat., het vooruitgaan, de voortgang; de wasdom , toeneming . toename;

dig; profüsie, f. (lat. eig. de vergieting),
uitgieting ; de verkwisting enz., overvloed.
Progástor, m. gr. (v. gastër, buik),
Med. , een hangbuik, dikbuik.
progeneréren , lat. voorttelen , v 00rt
brengen ; progeneratie, f. de voortte li ng;
progenies, f. deafstarnming, het geslacht;
de nakomelingen ; progenitor, m. de stamvader, voorvader ; progenitnur , f. nw lat.,
de nakomelingschap, kinderen , jongen,
teelt, welpen, gebroed.
Proglóssis , f gr. (van glössa, tong),

W
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hei voordeel, nat; pl. profectus, vooruitgang in kennis.
Profijt, n. (fr. profit, spr. profie; van
het lat. profectus, z. oud. proficiéren),
de 'winst, het voordeel, nut, de opbrengst,
het genot; profit tout clair (spr. profi

toe klir'), zuivere winst; profijter , ni.
profijtertje , n. een werktuig om kleine
eindjes kaars af te branden, zuinigje,
lic li tspaarder ; profiteren (fr. profiter),
'winnen , voordeel of winst doen of trekken. toenemen ; leeren , vorderen; nuttig
of winstgevend zijn ; profit abel (fr profitable), voordeelig , \s instgevend. nuttig.
Profil, n. fr. (spr. profiel v. fl1 lat.
lum, draad, oneig. de omfiek van de
ftgedaante,
van het gelaat), het zijdebeeld,
half gezigt; Arch., de doorsnede, de omtrekken van een gebouw, zooals het zich
;

doorgesneden zou voordoen; en profil (spr.
ang—), volgens liet gezigt van ter zijde,
in doorsnede geteekend ; profileren (fr.
profiler), de doorsnede van een gebouw
en dgl. aangeven, teekenen, in doorsnede
voorstellen.
profligéren lat. (profligare) neder
slaan , neder werpen ; profligtie , f. de

nederwerping.

profluéren, lat. (profi'u è re), voortvloeijeu, ontspringen, zijn' oorsprong nemen uit
iets, uit iets volgen ; profluvum, n. Med.,
eene tegennatuurlijke uitstorting van vloei
stoffen of vochten, b. v. profluviurn albi,
witte vloed , slijmvloed; pr. alvi , buikvloed, doorloop; pr. crue'ntum of sangulnis , hloedvloeijing , bloedvliet , z. v. a.
b a m o r r Ii a g i e ; pr. serninis, zaadvloed,
zaaduitstorting.
pro forma, lat., z. forma.
Profügus,

rib

lat., een vlugtelin g , voort-

vlugtige , verbannene, banneling, balling.
profünd, lat. (profimnclus, a, am), diep,
diepzinnig , grondig; de profundis , d. i.
uit de diepte, de aanvangswoorden en van
daar de naam van eene r. k. boetpsalm;
profundometrie, f. lat.-gr.; de diepterne ting ; profunditeit, f. (lat. profunditas),
de diepte, grondigheid.
profuus, lat. (profusus, a, urn, V. proIundre, vergieten, oneig. verkwisten enz.),
verkwistend, verspillend, overdadig, overmatig, kwistig, spilziek, te mild, te vrijge
vig, te ruimschoots; wijdloopig, omstan-

,

-

,

de tongspits, punt der tong.
Prognosis of prognöse , f. gr. (vgl.
gnosis) , de voorkennis, vooraanwijzing,
voorzegging, inz. van den uitgang eener
ziekte ; prognöst , in. (gr. prognöstes),
een voorafweter. voorzegger, voorspeller;
prognostiek, f. de voorzeggingskunst, het
leerstuk van de voorzegging der ziekten;
prognostcon of prognostcum , n. een
teeken der toekomst, voorteeken, voorbo
de, eene vooraanduiding, voorspelling; een

kenteeken; ook eene soort van veêrglas,
dat het weder door het troebelworden der
vloeistof, waarmede het gevuld is, moet
aanwijzen , ook baroscoop genoemd;
icrnands prognosticum trekken,
d. i. 11cm iets vooraf verkondigen, voorspellen, inz. zijne lotgevallen; vgl. nati-

viteit en horoscoop; prognosticéren, vooruit zeggen, voorspellen. voorzeggen; prognöstisch , voorbeduidend . voorzeggend ,
voorspellend.
pro ,qradu disputéren,lat. (vgl. graad),
opentlijk eene dissertatie, ter verkrijging eener akadernische waardigheid, verdedigen.
Programma, n. gr. (prgrannma, Pl.
prograinmáta, V. progrdp1tein, opentlijk
uitschrijven), eig. eene opentlijke schriftelijke bekendmaking, eene openbare aanpiakking; inz. eene gedrukte aankondiging of uitnoodiging tot eene plegtigheid
op hoogescholen, tot een concert enz.
progrediéren, lat. (progi'êdli), voortstappen, voortgaan ; pro g réssie, f. progréssen, pl. (lat. progre'ssus, m., pl. progressus) , de voortgang , voortschrijding,
opkliniming , wasdom , de vorderingen
trapswijze voortgang ; progréssie, Arith,
cciie reeks, eene rij van getallen, die naar
dezelfde wet vooitloopen , b. v. eene
arithnictisch e progressie , eene
rekenkunstige reeks ofzulk eene, v. welke
iedere twee o[) elkander volgende grootheden hetzelfde verschil hebben, b. v. 1 9
3 1 5, 7,9enz., of eene geometrische
progressie, eene meetkunstige reeks of
zulk eene, van welke iedere twee op elkander volgende grootheden dezelfde verbonding of reden hebben, b v. 1, 2 9 4,
8, 16 enz. , of eene harmonische
progressie, cene rij van grootheden,
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van wilke iedere drie op elkander volgende termen in eene zoodanige verhouding
tot elkander staan, dat liet eerste tot het
derde dezelfde reden heeft , als het verschil der twee eersLen tot dat der twee
laatsten, b v. 2, 3, 4, 6. 12; progressbe1, nw lat., tot vorderingen geschikt,

hibitief-systeem n. de in- en uitvoer-

aardradius boven de aarde denkt. Ten opzigte van het gedeelte der aardoppervlakte, dat men projeeteert, is de projeetie of: polaire projeetie, wanneer
men zich tegenover een der polen , of
equatoriale projectie, wannccimen zich in den evenaar, of horizontale proj eetie , wanneer men zich in
eenig punt naar welgevallen van de oppervlakte der aarde denkt geplaatst te zijn
en dat punt tot het middelpunt van het
ontwerp maakt; projectéren (fr. projeter),
ontwerpen, afbeelden, door eene teekening
voorstellen, plannen. voorsiagen, ontwerpen maken, iets voorhebben, van plan
zijn, bedoelen; projectiel, n. een werptuig, ieder door de eene of andere kracht
voortgeslingerd of weggeworpen ligchaam,
inz. de werptuigen der artillerie; projectuur, 1'. lat. (projectura) of projécta, Pl.
Arch., het vooruitspringende, uitstekende,
b. v. van lijstwerk, van eene kornis.
prolabéren, lat. (prolbi), uitzakken,
te voorschijn komen ; prolápsus, m. nw
lat., de uitzakking of doorzakking van

beperking, handelsstremming, eerie op het
verbod des in- en uilvoers van waren
gegronde staatsinrigting; prohibitief,
lat. en prohibitörisch ( lat. prohibtofus,
a urn), terug- of afhoudend verhiedend
belettend, verhinderend; prohibitorïuru,
ii. een verbod v. in- of uitvoer v. waren.

weeke ligchaamsdeelen , h. v. van den
endeldarnî; vgl. procidentie.
Prolãtie , f lat. (prolaIio , de voortbrengirig, vertelling, vermelding ; de uitzetting, verwijding, verschuiving; in den
zang : de toonverlenging, uitrekking, aanhouding van eenen toon.

pro hospite, lat. (vgl. hospes), als gast.
pro insolvente verklaren, lat. (vgl. in-

ond. legeren 1), een pauselijk sta(ihouder

voor volmaking vatbaar; progressibiliteit,
f. nw lat, de vatbaarheid tot volmaking;
progressief, nw lat., voortgaand, toene
mend, opklimmend, trapswijze, voor en na.
Progymnasum, n. gr. (vgl. gymnaskim) , eene vooroefeningsschool , eene
voorbereidingsschool tot de gyrnnaiën;
progymnásma, n. eene vooroefening; Pl.
progymnasmäta, vooroefeningen.
prok dolor! lat., 0 smarte! o wee! helaas! pro/tpudor! o schaamte! o schande!
prohibéren, lat. (prohibre), afhouden,
verhinderen, beletten, verhoeden, stuiten,
stremmen, verbieden, ontzeggen ; prohibtie, f. lat. (prohibitio), de verhindering,
wering, ontzegging, weigering. liet verbod,
beletsel. de stremming; prohibitie- of pro-

solvent) , d. i. voor buiten staat om te
betalen.
Project, n. nw lat. (v. h. lat. projic?re,
eig. voorwerpen, later ook ontwerpen; fr.
projet), een ontwerp, plan, voorslag, aanslag, het voornemen, oogmerk, de bedoe
ling; projectenmaker, m. een plannen- of

ontwerpenmaker ; projectie., f. (lat. projectio, het voorwerpen), Median.: de worp,
het werpen eens ligchaams; in de teeken
kunst: dc schets., het ontwerp, de teekefling, afbeelding van de schijnbare ligging
en gedaante van een voorwerp; inz. het
ontwerpen van landkaarten; dit laatste is
viervoudig : 1) centrale projectie is
het ontwerpen cener kaart, waarbij men
het oog in het middelpunt der aarde denkt
en van dat punt de landen rondom zich
heen ziet; 2) ortliographische proj ecti e, waarbij men het oog op een' oneindigen afstand van de aarde denkt, en
de landen als op eene vlakke tafel nevens
elkander ziet; 3) stereographisehe
projectie., hij welke men bet oog in een
punt van de oppervlakte des bols denkt,
en door de aarde heen het tegenoverstaande halfrond opneemt, alsof het zich
afspiegelde 0!) een vlak, dat de aarde in
2helften deelt; 4)isographisehe proi ecti e, waarbij men zich het oog eerien
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Prolegaat m. nw

lat. (vgl. legaat

in eene provincie van den Kerkelijken

Staat.
Proléctie, f nw lat. (v. h. lat. prolec-.

t!re, aanlokken, bepraten), de aangename,
welkome noodiging, roeping.
Pro1egomna , pl. gr. ( v. prole'gein,
vooraf zeggen), Ii et voorafgezegde, vooropgeplaatste . de voorrede , voorherinneringen, voorloopige aanmerkingen, inleiding,
voorbereiding tot eerie wetenschap.
Prolëpsis of pro1pse, f. gr. (vgl. lepsis) , de voorwegnerning, liet voorafweg
i\led., het vroeger intreden, b. v.-nem;
van ecrieri aanval der koorts, de koortsvervrocging, het nalaten; Log., de vóór
komende beantwoording van eene moge lijke tegenwerping , ook anticipatie
proléptisch, vóórkorri end, van voren beantwoordend, voorloopig.
Pro1etarin, pl. lat. (proletarYus, p1.
proletarli, v. proles , kinderen , kroost,
nakomelingschap) , in liet oude Rome
arnie burgers, die den Staat niet met geld,
maar enkel door hunne kinderen v. dtenst
konden zIjn; van daar in 't alg. voor onberniddelde menselien uit lagen stand.
pro libito, z. ond. libitum.
pro licentia, lat. (z. licentie ond. licet),
voor liet verlof, b. v. om te prediken
openbaar onderwijs te geven 1enz.

PROMOVEREN.
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proliliek, nw lat. (prolificus, a, uni, v.
proles, nakomelingschap, en fac é 'e, nia
ken, fr prolifique), vruchtbaar, tot voort-

£ de wandeling, de gang voor vermaak of
vool gezondheid; ook de wandelbaan, wandeiweg, wandeiplaats; promeneur, m. een

teling geschikt, kinderverwekkend vruchtbaar makend; pro1ifertie, f. liet verschijnen V. eeiien knop of eene bloem op eene ongewone plaats; prolificãtie, f. de hcvruehting, teling ; prolificérende bloemen of
vruchten, zulke, die uit andere bloemen
of vruchten aan een' afzonderlijken steel
groeijen.
pro ligatüra, lat. (vgl. ligatuur ond.
ligeren), voor den hand (van een boek).
prolix, lat. (prolixus, a, urn, en als

wandelaar.

adverb. prolixe) , wijdloopig , omslagtig,
langwijlig, te uitvoerig; prolixiteit, f cie

vijdloopigheid, oissagtighei(I enz.
pro loco, lat. (vgi. locus), naar of voor
de plaats (b. v. in scholen een proefschrift
schrijven, eene vertaling maken enz.).
Prolocütor, m. lat. (v. prolöqni, nitspreken), de redenaar, woordvoerder, spre
ker ; proIocutorum , n. nw lat., ene
openbare spreekplaats, piaa Is V. onderhoud.
Prolgus of proloog, rn gr. (pióloyos,
vgl. logos), de voorrede, inleidingsrede,
openingsrede ; inz. eene tot het publiek
gerigte toespraak vóór de opvoering van
een tooneelspel; prolögns galeatus, gr.
lat. (gala, een helm of stormhoed), gehelmde, geharnaste openingsrede (tot verdediging tegen de aanmerkingen en tegenwerj)ingen zijner partij).

,

lat.
Promésse, f. fr. (v. prométtre
promittére, beloven ), belofte, toezegging;
Mere. , eene voorloopige belofte om op
eenen bepaalden tijd te zullen betalen.
Promëtheus, m. gr., de voorbedaclitzame, voorzorghebbende; Myth., de zoon van
den titan Japëtos, uitvinder van vele kunsten, inz. der beeldende. Hij vormde mensehen uit leeni en water, en stal om hen
te hezielen het vuur van den hemel, waarolli Jupiter hem in grainschap aan eene
rots van den Cai.icasus liet vastklinken,
alwaar een gier hein de telkens weder
aangroeijende lever nicest uitpikken; deze
verschri kkelijke straf stond Prometb eiis
zoolang door, totdat Hercules hein van
de rots l)evrijdde enz. ; vandaar een verstandig, bekwaam kunstenaar, inz, beeld..
houwer, boetseerder.
pro mille, lat., voor of per het duizend.
Prominéntie , f. lat. (prorninentia)
z V. a. proëmiuéntie ; ook het vooruitstekende, de uitbouw.
,

pro ministerlo,

lat. (vgl. ministenium),

voor het predikarnbt of dc verkrjging

eerier piedil(antsplaats ooclerzoch t worcie u
(in Duitschiand).
pronsisce,

lat., vermengd, gemengd,

door elkarider, zonder onderscheid of or-

prolongéren, lat. (prolongãre), veilen-

dc; promiscuiteit, f. nw lat., gerneCn5cha)

gen, vertragen, uitstellen, uitstel geven,
cenen lateren tijd of termijn bepalen
een geprolongeerde \vissel, zulk
een , waarbij dc bepaalde betaaldag met
wederzijdsehe bewilliging later gesteld
wordt.; pro1ongbe1, nw lat., verschuifbaar, tot verlenging, vertraging, uitstel
geschikt prolongatie, f. de verlenging v.
den tijd, cie vertragin g , liet uitstel, dc
later gestelde termijn ; Mere., de bij den
verkoop van effecten bedongen t e rugkoop
derzeiven ; prolonge, f. fr. (spr. —ióngzj'),
het sleeptouw.
pro lub2to, z. oud. lubitum.
proludéren, lat. (proludére) . voorspelen, vooroefenen; prolüsie, F. (lat. plolitso), het voorspel, de vooroeleiiing ; ook
een uitnoodigings- of aankondigingsscbrift;
prolusief of proiusöriseh, nw lat., vooroefenend.
ProIten, pl. ge., juristen, die na vijfjarige studie ontslagen worden.
Promagister, ni. lat., de staatssehrij ver
(Ier oude lom. keizers, die hunne rescripten dagteekende en verzond.

der vrouaen.
promittdren , lat. (pronsitt?re) , 1)010ven, toezeggen ; piOi/l185C cadutil in deb/turn, lat. , belofte maakt schuld ; promissair, m. nw lat. (promissarfus), dc
belover , hij , die iets toezegt of he-

;

Promemoria, z. ond. nseïnoria.
promenéren, fr. (pronsener, v. metier,
leiden ; eig. voortleiden, rondvoeren ; se
pronsenei , gaan wandelen) , wandelen,
zich ee n e beweging geven; promenade,

looft ; proirtissio, f. lat., regterlijke belo!te ; promissie , f. de belofte , toezegging.
Promontorum, n. lat. (V. moos, gen.
montis, de berg), een voorgebergte.
pro snortIo, lat., z. ond. morithis.
promovéren, lat. (prornovëre, eig. voortof voorwaarts bewegen ; vgl. moveren)
bevorderen , verhoogen ; op hoogeseholen:
iemand promovéren hem eene geleerde
of akadernische waardigheid mede deden
of opdragen; ook proiovéren, zulk eene
waardigheid aannemen of zich doen opdragen, doctor of rnagister worden; promovéndus , in hij die bevorderd zal
worden; vgl. do etoran d is ; promötus,
in. een hevorderde, die tot eene w,ardigheil verheven is; promötie, f. (lat. pro! ( bevordering, verheffing, standsvcrhoogiiig, inz. de bevordering tot eene
geleerde of akademisehe waardigheid op
hoogescholen ; promötor, in. nw lat., de
bevorderaar,, waardigheids-uitdeeler ; de
aanlegger, aanstoker, roervink.

PflOMPT

IHOPATH1E.

prompt, lat. (prornptns a, urn, en als
adverb. prompte , v. promre, uitnemen,
uithalen), I)ereid, vaardig, toegerust; onverwijid, gezwinci, spoedig, haastig, snel,
ras, flink, vlug; putelijk, stipt, gereed,
baar, B. v. l r 0 rn p t e betaling ; iets in
promptu hebben, in gereedheid, voor de
hand hebben, vgl. impromptu; promp
titude, f. fi-., (Ie gezwindheid, snelheid,

de beschermster der huwelijken, huwelijksstichtster, een bijnaam van Juno.
pro nunc, lat., voor liet tegenwoordige,
voorloopig.
pronunciéren of pronunedren , lab.

vlugheid, vaardigheid, behendigheid enz.;
stiptheid in betalen en dgl; promtuaruni,
H. lat., eene spijskarner, bottelarij, etenskast, spinde, schapraai; een handboek, ook
hulphandboek, raadgever, eene hulpbron.
promulgéren, lat. (prom.ulgãre), kond
doen . bekend maken ; verkondigen, afkondigen, verspreiden, b. V. eene wet; proinulgãtie, £ de openbare bekendmaking,
konddoening , verkondiging, verbreiding.
pro munclo, lat., z. oud. mundum.
Pronon, n. gr. (v. naos, tempel), de
voorhof eens tempels, ingang.
pronéren, fr. (prôner, eig. eene vermaningspredikatie houden, v. le prone,
predikatie, rede, v. L. lat. praeconiurn?),
overmatig loven, lofprijzen, uitbazuinen,
zwetsen; veel praats, veel woorden over
iets maken; op eene lastige of vervelende
wijs zwetsen of snappen; proneur , rn een
bovenmatig lofredenaar, zwetser enz.
Pronik -getal, het aggrcgaat van een
quadrant- of vierkantgetal en zijn wortel;
de zoodanige zijn, b. v. 2, 6, 12 20, 30
enz. omdat (11) ± 1 = 2, (2x2) ±
2= 6, (3x3) ± 3 = 12,(4x4)±4=
20 1 (5x5) ± 5 = 30 is.
Proriömen, n., pl. pronoinna, lat. (v.
pro, voor, en nomen, naam, naamwoord),

Gram., de voornaamwoorden, de woorden,
die de plaats der zelfstandige naamwoorden vervangen, deze nader bepalen en de
voorwerpen naar zekere redeverhoudingen
aanduiden, als daar zijn: pronorn'na pers onalia, persoonlijke voornaamwoorden:
ik, gij, hij, wij enz. pr. reflexva, wederkeerende voornw. : zich ; pr. possessiva,
bezittelke voornw. : mijn, uw, zijn enz.;
pr. demonstratva, aanwijzende voornw.:
die, deze, dat enz.; pr. deterniinatva,
bepalende voornw. : degene, dezelve enz.;
pr. interrogaUva, vragende voornw. : wie?
welke? wat? enz. ; pr. relatva, betrekkelijke voornw. : die, dat, elke, wat
pronominaal, op de wijze van een voornaamwoord , voornaamwoordelijk ; prono
ininãtie, 1 (lat. pronorninatió) , vcrrrijding van liet noemen eens naams door
aanduiding cener omstandigheid.
;

prononcéren, z. pronunciéren.

Pronopiograaph, m.

gr., eene ca m er a

obscura, welke de voor haar liggende
voorwerpen vertoont, een p a n t 0 g r a a p Ii
tot het landsehapteekenen.
Proniba, f. lat. (v. nubre, trouwen),

711

( pronunczare), of fr. prononc e ren (prononeer, spr. pronongs—), uitspreken, beslissen, uitspraak doen; zich prononc e ren,
zich bepaald, krachtig uitdrukken, dui(lelijk verklaren, beslissend uiten; gepro
nonceerd, sterk uitgedrukt, scherp afgedrukt , uitkomend (spieren , gelaatstrekken); pronunciaménto , I. sp. , de opstandsverklaring eens generaals in de
amerikaansche vrijstaten ; pronunciãturn
juris, lat., eene regtsuitspraak, een regterlijk bescheid; pronunciãtie, £ (lat. pronunciatto , de uitspraak, uitsprcking; ook
openbare bekendmaking.
proódisch gr. (v. /zodôs. f. de weg),
)

vooiloopig.
Prommuni, n.

lat.

(v. l.

gr. pro-oi-

s?iion, v. öinsos, weg, gang), de ingang,
voorrede; bet voorberigt, voorspel; prow mieren, eene voorrede maken.

Proost, m. (v. li. lat. praepositus, v.
praeponre, voorzetten, voorop plaatsen),
een opperste, kloosterhoofd, stiftsvoozstan.
der,

oppergeestelijke

; proostdij , £

liet

ambt, tie woning en het district v. eenen
proost.
Propsedeutiek, f. gr. (vgl. piedeutiek),
de vooroefening, voorschool, de voorberei
dende kundigheden tot eene wetenschap;
liet voorbereidend onderwijs, de voorbereidingswetenschap; propiedeutisch, vooroefenend , voorbereidend ; het propac
deu tis cli e x am en, het onderzoek naar
de kundigheden, die als voorbereiding tot
dezen of genen tak van geleerdheid beschouwd worden.
propageren, lat. (propag?re) , voortplanten , verbreiden , uitbreiden , vermenigvuldigen , vermeerderen; propagán
da of propagánde , f. zie congregatic; ook in 't algemeen ieder genootschap ter uitbreiding van kerkelijke of
politieke leerstellingen; propagandIsmus,
Ii. flW lat., de grondstellingen eis handelwijze cener propaganda; propagandisten, pl., medeleden of aanhangers cener
propaganda; propagãtie, £ lat. (propa-

gatlo), de

voortplanting; uitbreiding, ver-

brciding; propagator, m. een voortplan-

ter, verbreider ; propagüluin , n. Bot.,
het voortplantingsstof der rnosplanten,
kiemstof, kiernuicel.
propaléren , lat. (propalãre, v. propálain , openbaar), openbaar maken, verpra

-

ten, onder de inenschen brengen.
plo parte virili, z. ond. viriel.
Propathe, f

gr. (vgl. pathos), liet voor-

gevoel, de eerste gewaarwordingen cener

ziekte.

I

i PRO PATIII4.

PROPORTIE.

1»'O 1;atra , 2. patria ; propatria-papier. eerie SOOFt van schrijfpapier, ilict de
woorden pro patria als watei'teeken.
Propemtcon of propemticum . 11 gr.
( v. prope'mpen,

heen zenden, 1)egekidefl),

een l)eCleidings- , afscheids- of reisgedicht
Propénsie, f. lat. (propensio , v. propeildëre, afhangen, zich neigen), de overhel-ling, neiging, zucht; propensiteit,. fnw
lat., de gcneigdheid zucht.
proper enz. z. propre.
1

per persöna, lat , voor of op den persoon, per man.
Property ,•f. eng., eigendom, bezitting.
Propetie , f. gr. (propetela , e ig. het
voorwaartsvallen , v. propIptein), voorbarigheid. onbezonnenheid; Med. , een gebrek van de spraak, waarbij de woorden
als te gelijk worden uitgestooten.
Prophsis , f. ge. , een voorwendsel,
voorgeven, schijngrond , eene uitvlugt;
ook eene (inz verwijderde) aanleiding,
gelegenheid gevende oorzaak.

Propheet , m. gr. (prophtes, v. proV omit zeggen) , een voorzegger,
ziener , voorspeller , voorafverkondiger
waarzegger ; ( Cfl godsdienstleeraar van het
joods. volk; prophetés, f. ned., de zieneres,
voorzegster, waarzegster; prophetie , f.
( gr. proplietela), de voorspelling, openharing ; prophtisch, voorspellend; vol voorphdnaI,

gevoel; prophetéren (ge. prop/tetesiein),
voorspellen. vooraf verkondigen, toekom
stige toevallige dingen vooruit zeggen.
prophyláctisch, gr. (vgl. phylax, phy1Actiscb) Med., verhoedend, voorkomend,
afwendend; prophylacticum, n. een voorbehoedmiddel ; prophylaxis, f de vcrlioeding , de voorkoming , b. v. cener ziekte
door gepaste geneesmiddelen.
Propintie , f. lat. (propinato, het toedrinken) , in Duitschland het uitsluitend
regt tot bierbrouwen en drankstoken, aan
een landgoed hehoorende.
propiatörisch , nw lat. (v. propitiãre,
stillen , bevredigen), verzoenend, begenadigend.
Proplásma. n. gr. (vgl. plasma), een
voorbeeld, model van leem , waarnaar dc
kunstenaar iets bewerkt; proplastiek, f.
de kunst om zulke modellen uit klei te
maken.
Proplis , f. gr. (v. polis, stad), eene
voorstad ; een bouwwerk aan den ingang;
maagdenhonig; propolium , n. ge. (van
pro-pôlein , vooraf koopen), dc voorkoop,
liet voorkoopregt ; vie iets uit de eerste
band koopt en dan aan bijzondere liersonen weder verkoopt; propolist , ook
propöla , m. de voorkooper , opkooper.
PropSma , n. gr. (van póma, drank),
voordrank, dronk bij het ontbijt:, nz. een
drank van wijn, azijn en honig.
proponeren, lat. (propönire), eig. voori

zetten), voorstellen , voorslaan , voordra
Ven , voorleggen . opwerpen , opgeven;
proponent, m. 1) de voordrager, voorsteller ; 2) een tot het predikambt onderzocht en bevoegd verklaard, docl nog
niet geplaatst persoon , eer. protestantsch
eandidaat, die liet regt heeft om te prediken , maar niet om de sacramenten uit te
deden ; propositie , f. (lat. propositlo),
de voorslag. Ia. voorstel, aanbod ; de stelling, hoofdstelling eener rede; proposIti'o
major, het meerdere voorstel, de bovenvoorstelling; pr. minor, het minder voorsteL de ondervoorstelling (in eene sluitrede) ; propostum of fr. propos (spr.
propó), propoost, n. de rede, woordvoering, uitdrukking de voorslag, het voorstel; het aanbod ; het voornemen , oogmerk , besluit, ad proposI'tum , tot de
zaak-zelve; a propos , juist van pas, juist
ter snede , ter regter tijd, als geroepen,
tot (ie zaak behoorend, ook dikwijls voor:
eer ik het vergeet, of wat ik zeggen vvil
, ten ontijde, ongepast,
de-.
-à
ongelegen ; proposânt, m. fr. (spr. propozang), z. v. a. proponent 2) ; propósta, f.
it., de voorslag, liet voornemen ; Mere.
een voorstel, aanbod:, 'iuz. , het eerste
koor in heurtgezangen.
Proportie, 1. lat. (proportio), de evenredigheid , gelijkmatigheid, overeenstemming, Math., de gelijkheid v. twee verhoudingen of redens, de redengelïjkheid
de arithrnetische proportie, de rekenkunstige evenredigheid, waarbij het verschil
der twee eerste termen gelijk is aan liet
verschil der twee laatste , b. v. 28 : 24
.. . 40:36; de geometrische proportie,
de meetkunstige evenredigheid , waarbij
de heide eerste termen tot elkander dezelfde verhouding of reden hebben als de
heide laatste , b. v. 4 : 12 = 7 : 21 ; de
harmonische proportie, of de evenredigheld van drie getallen, vvaarvan het eerste
tot het derde staat gelijk het verschil der
beide eerste tot het verschil der beide laatste, b.v. 6,4 en 3 (want 6: 3 = 6-4: 4-3),
propoitio eontintia, eene gedurige evenredigheid, in welke liet derde lid gelijk aan
het tweede is, bv. 4:6=6: 9; d proportion, Fr. (spr. —sjóng), naar evenredigheid, naar verhouding ; proportionaal,
lat., proportioneel, fr. (proportionnel), in
verhouding, in evenredigheid staande, gelijkmatig, evenredig ; proportionele grootheden, grootheden , die cenerlei verhou
ding tot elkander hebben, b. v. prop orLionaal -lijnen enz. ; proportionaalpasser ,, verhoudingspisser ; proportioneren, uw lat., in verhouding stellen, evenredig maken , afmeten , naar zekere verhouding of zekeren maatstaf inrigten ;geproportioneerd, naar verhouding, gelijkof evenmatig ; wel geordend, in3erigt of

mal —propos
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ingedeeld, wei afgemeten, wel geordend,
wei gegroeid CI1Z,

meinen een qusestor (z. a.) of staatsontvanger in een wingewest.

Propos , proposánt , propositie , proposta, z. ond. proponéren.
Propotisma, n. en propotismus, m
i.

gr. (van pro-potidzein, eenen drank over

reiken), Med., een geneesdrank en Zijne
toediening.
p10 prae$e'nt, lat., voor het tegenwoordige, voor nu of thans.
Proprietor, ni lat. (vgl. pi-eetor). een

oud-roni. landvoogd of opperreger in een
wingewesi.
propre , fr. (spr. própr' ; lat. proprius), eigen ; doorgaans voor zindelijk.
rein, proper, lief en net; propre- of
proper -handel, Mere., eigen handel, voor
eigen rekening gedreven handel ; propreti, t. zindelijkheid . reinheid, sierlijkheid, neLlicid, prO)erheid.
pro »nato, lat. , z. ond. primes.
proprius ., a, itin, lat., eigen, eigenaardig, bijzonder; eigentlijk, in den elgent
; proprium , ii. het-lijkenzgom
eigene, eigendoni ; ex proprEis , uit eijen
verinogen , uit eigene inzigteii ; propr/a
u
a ctoritãte, uit cigene magt, cigenmagtig. Of) eigen gezag ; propria cause, eigene

zaak of aangelegenheid : pr. mane, z. ond.
manus;proprio Marte (d. i. eig. met eigen'

Mars z. a., als ziniiebeeld der kracht),
zonder vreemde hulp ; proprio mote, uit
eigene kracht, zonder vreemde hulp ; uit
eigene aandrift ; propriis verbis, met eigene woorden ; propriëtet, f. lat. (propi-itas) , de eigendom , het ci g endomsregt de eigeiiaardigheid ; pleiia propri
tas, lor., volle egendorn ; propriëtarus
of proprietair (fi-. pioprWtaire) , m. de
eigenaar , bezitter , land- of grondeigè
naar.
pro pi-odig o , etc., z. end. prodigé
-ren.
Proptöma, II. en proptösis, £ gr. Med.,
z. V. a. lat. procidentie.
propugnéren lat. (propugnare), voorvechten ; voor iets vechten , het verdedigen , beschermen ; propugnãtie , E. de
voorveehting,bescherming ; propugnãtor,
m. de voorveehter. verdediger.
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pro quota , z. quota; pro rata, z. rata;

pro rato et grato, z. ratuni; pro recognitis et liquidis, z. recognosceren.
Proréctor, m. uw lat. (vgl. rector), een
'
plaatsvervangend hoofd aan cene hoogeof latijnsche school; in Duitsehiand : (Ie
jaarlijks gekozene en door den vorst bevestigde hoogleei-aar, die als hoofd in
den akadernischen senaat de plaats van
den vorst (den rector der universiteit)
vervangt, de i-eetoi- magnificus; prorectoraat, n. het ambt en de waardirheld eens prorectors.

19

pro redimenda vexa , lat., z. ond. rere nata, z. ond. res.

diméren ; pro

prorogéren ,

lat. (prorogare), verschui-

ven , uitstellen, verlengen, verdagen, vertragen, b. v. eenen wissel, vgi. prolon
0 e n : prorogãtie , f. het uitstel , de
,

verschuiving , verciaging, verlenging, bv.

van eenen teimij n (prorogatto termini).

pro rostris, lat., op het spreekgestoelte,
van den

kansel (spreken).
lat. (proruptïo , v.

Prorüptie , I.

pio-

ruinpre , uitbreken) , bet uitbreken , de

uitbraak.

pros—, gr. voorz. beteekent: aan, tot,
tegen , been; daarbij, daai-enboven ; bij
naast, nevens.

voortdrij ven) , het vooi-tdrij ven, voortstoo ten ; propulséren, lat. (propulsare) , terug drijven , afhouden , afweren , afwenden ; uitstooten ; propuIãtie, 1. de terugdrijving, afhouding , uitstooting, het af-

Pros, halve maansgewijze barkers der
Maleijers.
Prosa, f. (lat. prosa, ontstaan uit prorsa,
scil. oratio, d. i. de voorwaarts gerigte,
regtuitgaande rede, van prorsus, a, urn,
naar voren gerigt, regtuit, ongebondene
rede, de taal van het gewone leven, het
onrijm (in tegenstelling met poëzij);
ook een lat., lofzang in de r. k. kerk,
waarin het rijm en bet getal der lettergrepen de quantiteit vervangt ; en gezang in proza , S eq ii e n t i e ; het evangelie bij het misoffer ; prosaisch , onge
, in onrjrn , rijmeloos.-honde,bals
in (Ie taal des gewonen levens vervat,
alledaagsch , plat, gemeen ; prosaismus,
In. flW lat., ecne eigenaardigheid van den
ongebonden, niet dichterlijken stijl; ook de
alledaagschheid, b. v. dci- uitdrukking, de
eentoonigheid, b. v. van het leven ; prosaist U. CCfl Lock , waarin de s e q u c nt i i n staan.
pro saldo, z. saldo.
Prosapodösis, f. gr. Rhet., de bjvoeging
van het bewijs bij elke der opgenoemde stel-

weren.

hagen.

Propylmeën , P1 gr. (proplaia . var.
proptaios, a, on, voor de deur [pyle]

gr. (prósarma, v. prosajzich nemen), liet genotene , de
spijs, artsenij.
Proscenum, ii. lat. (v. h. gr. pro-sL-ë
nion ; vgl. scene) , het voortooneel, het
voorste gedeelte van het schouwtooneel.
ProsehensatIsnius iii. gr. Gram.. het

-

Propülsie , f. uw lat. (van propellre,

aanwezig), de voorhof, voorplaats, het hoofdportaal, de prachtingang van een groot ge1)011W jUZ. de rijk versierde ingang van
den burg te Athenen.
Proqumstor, ni lat., hij de oude Ro-

e

Prosárma , n.

rein, tot

-
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aanhangen van Gene letter of lettergreep
aan een woord.
proscinderen , lat. (proscindére), voor
kerven.
-snijde,
proscribéren, lat. (pro scribére, eig.
opentlijk uitschrijven, schriftelijk bekend
maken), in den ban doen, voor vogelvrij
verklaren , verbannen , buiten een gezel schap sluiten, tenen als gebannen of ook
als voortvlugtigen misdadiger op de uit
eens wereldlijken regters opentlijk-sprak
bekend maken, vervolgen, van de veiligheid des levens en der goederen berooven ; een geproscribeerde. of fr. proscrit
(spr. proskríe), een in den ban gedane,
gebannene, vogelvrij verklaarde ; proscriptie, f. (lat. proscriptie), de ban, verban
vogelvrijverklaring; verwerping, af--nig,

deel ! wel hekome liet ii ! God zegenc u !
uwe gezondheid !
Prosodie, f. (gr. prosódia, d. i. eig. toezang, van pros, toe, bij, en ode, gezang;
van daar oorspr. de syllabentoon , z. v. a.
accent, dan het toonteeken, zoowvel als
andere teekens, die de uitspraak bepalen,
inz. dc teekens v. de lengte en kortheid),
de lettergreepmaat, syllaben-maat, de regelmatige uitspraak der woorden, overeenkomstig het accent en de qua n t i
i t ; de leer der lettergreepmeting, tijd-te of toonmeting , een gedeelte der metriek
of verskunst ; prosodiek, f. de leer der
lettergreepmeting en toonzetting ; prosódisch , daartoe behoorende. de syllaben maat ei toongeving betr effende ; prosodo anáe, f, de rijmelaarswoede, poëten -

schaffing.

koorts.
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Proscynësis of proscynése, f. gr. (van

pros-1^Jnéin, aanbidden ; aanroepen', tae
aanbidding, de voetval, de slaafsche verootmoediging voor de gebieders in het
Oosten.
Proséctor, m. lat. (v. pro-secure, voor
aan stukken snijden; vgl. sece--snijde,
ren), de opensnijder, opperontleder van
menschelijke lighamen onder opzigt van
Benen leermeester der anatomie, de tweede
leeraar der ontleedkunde op hoogescholen.
pro `recundo, lat., z. ond. secundus.
Prosecutie, z. ond. prosequeren.

Proseliet , ni. gr. (pros-élytos , er bij
gekomen). een bijkomeling, nieuwbekeerde,
overlooper in 't geloof; wie van de eene
partij, inz. godsdienstpartij, welke eene vroegere aanspraak op hem had, tot eenti andere
over gaat, in welke hij niet dan na het los
vorige banden wordt opge--makenvd

nomen ; proselietenmaker , een bekeeringszuchtigre, geloofswerver ; proselytismus of proselietenmakerij , bekeerings zucht, geloofswerverij ; het streven van
hhen, die anderen door oneerlijke en slechte
middelen tot hunne godsdienstpartij zoeken over te halen ; proselytisch , aan
nieuw bekeerden eigen ; proselytiséren,
tot eenen proseliet maken.
prosequéren , lat. (proséqui), volgen,
begeleiden ; voortzetten, voortvaren ; ver
ook gereg telijl. betrekken , aan -volgen;
achtervolgen ; prosecïtie , f. de-klagen,
voortzetting, vervolging, volvoering, doorzetting ; ook geregtelijke aanklagt, vervolging ; prosecuctio arresti, voortzetting van
liet arrest- proces.
proselénisch , gr. (v. selPné, de maan)
ouder dan de maan.
Proserpina, f.

lat., of Persephone , f.

gr. iTyth., de dochter van Ceres en Jupiter; Pinto's gemalin en koningin der onderwereld ; vgl. Pluto.
prosit! lat. (v. prosum, prodessc, voor
3eelif, zijn), eig. het doe ti nut of voor-

-

Prosonomasie . f. fr. (prosonomasía ,
benoeming), Rhet., gelijkheid in de woorden , overeenkomst in de woorden van
verschillende talen (die op gelijken oor
kan wijzen) , ook p a r o n o m a s i e.-spron
Prosopalgie , f. gr. (van prósópon, ge zigt, persoon ), lied.. de aangezigtspijn;

prosopocarcinóma, Med., de aangezigtskanker; prosopographTe , f. persoonsheschrijving, karakterschildering; prosopolepsie, liet aanzien des persoons, de partijdigheid, het in aanmerking nemen des
persoons ; prosopolog e, f. de leer van het
aangezigt ; vgl. physlognomiek ; prosoposnánt , m. een waarzegger uit het gelaat, r ezigtskijker ; prosopomantie , f. de
gezigtswaarzeggerij ; prosopopce e, f. Log.,
de persoonsverdichting, de voorstelling van
liet onpersoonlijke en levenlooze als persoon, z. v. a. personificatie; bezieling.
Prospect, z. ond. prospicieren.

Prosper, lat. (prosper, prospera, prosperum., gelukkig, mansn.: de gelukkige;
prosperéren , lat. (prosperáre), gelukkig
maken ; gewoonlijk gedijen , gelukken ;
gelukkig zijn, goed voortkomen, bloeijen,
zijne fortuin maken, goede zaken doen, in
bloeijende of gelukkige omstandigheden
komen ; prosperiteit, f. (lat. p°osperitas),
het gedijen, de welstand, bloei, welvaart,
fortuin, liet geluk, de voorspoed.
Prospheroména , pi. gr. van pros-phe,win, bijdragen, brengen), Med., van bui
inwerkende geneesmiddelen, ook voed -ten
spijs en drank, al wat men nuttigt.-sel,
Prosphysis, f. gr. (v. pros plcyein, aanwassen), Med., de aaneengrocijing, zamenwassing der deeltin, het ver; roeijeu.
prospiciéren, lat. (pro-spicére), vooruit
zien, heenzien , voorwaarts kijken ; voor
vooruit zorgen . voorzorgen gebrui--zien,
ken , voorzigtigheidsmaatre gelen nemen
prospectus , m. veelal n. , prospéct, n.
de aanblik , iet aanzien , uitzip, t, vergezift ; de teekening, schets, omtrek, .voor-
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stelliiig van een gebouw zooals het zich
uitwendig voordoet; prospéctus, eerie voorloopige aankondiging, openbare bekendrnaking; het programma van een werk inz.
een boekwerk , dat gew. bij inteekening
wordt uitgegeven , en waarin men een
denkbeeld geeft van het onderwerp , dat
het behandelt, van het formaat, de Letter,
liet getal deden, den prijs enz. ; adj., voorzigti g bedachtzaam.
pi•óssirno, it. ( lat. prov'rnus etc.),
Mere., der volgende, eers tvolgende(maand);
prossimo passcito, van de jongstverloopene

maand; prossimo ventiro, voor dc eerstvolgende maand.
Prostapherësis f. gr., het onderscheid
van de ware en gemiddelde beweging
eener planeet.
Prostasie of prostsis , I'. gr. (v. prostënaL vooraan staan), het vooraanstaan,
de voorrang; prostaat (gr. prostátës) of
lat. prostáta, ni. een voorstander, aanvoerder, vooropgeplaatste, hoofd ; in het
oude Athenen : de bescherrner, zaakvoer
ieder, die geen burger-tkr,advo n
was; Med., het vooruitstekende; de voorstanderklier; prostâtisch, vooruitstekend,
vooraanstaand ; prostatitis , f. Med. , de
ontsteking van de voorstanderklier.
prosternéren lat. (pro-sternire), uItstrekken, neder werpen; zich prosternéren zich neder werpen , eenen voelval
doen, neder knielen; prosternãtie, f. barb.
lat. en fr., lat. 1. prosträtie, t'. de netherverping, kniebuiging, de voetval.
Prosternidun, n. gr. (v. stérnon, de
borst), Med., eene horstpleister.
Prostëthis, f. gr. (v. stët/tos , n. de
borst), Med., de voorste zijde van de borst.;
het vleezige deel voor op de borst bij
sterke mannen.
Prosthsis of prothsis, f. gr. (v. prost/tëinai), er bijvoegen, prot/uinai, voorzetten) , Gram. , de voorzetting, de toevoeging eener letter of lettergreep aan het
beg-in van een woord ; prosthsis , Med.,
de kunstmatige aanzetting van een lid
b. v. van een houten been, een' neus, eene
lip enz.; prosthta, pl. Med., uitwendig
aangeb)ragte middelen, omslagen enz., iiz.
eene zetpil voor de baarmoeder.
Prostibuula of prostihülum, n. lat. (v.

pro-stare , openthijk te koop staan), een

straatmensch, eene hoer, een veil, openbaar vrouwspersoon.

prostituéren, biL (pro-stiture), opent
lijk prijs geven , schenden , ontcercn
schandviekken , te schande maken ; geineen, vcrachtelijk of belagchelijk maken;
prostitutie, E. dc schending , onteering,
schandviekking; het ontuchtig leven, ze
denbederf, dc staat der zedelijke verdorven held.
P'° st2dïo etlaböre, Iat.z oud. studium.

ProstLon, ii. gr. (v. stylos, zuil), eene
zuilendeur of -poort, een zuileuingang.

pro substrata niateria, z.

oud. substra-

tum.

Prosyllogismus, m. gr. (vgl. syllogis-,
mus), Log.. eene voor-sluitrede, eene inleidende sluitrede, zulk eerie, die tot bewijs eener stelling in eene andere sluitrede
gemaakt wordt.
Protagonist , m. gr. (pröt-agonistës,
V. prOtos, de eerste, en agonistes, kampvechter), de eerste kampvechter; eerste
overwinnaar , eerste zegepraler ; ook de
tooneelspeler die de hoofdrol speelde op

het grieksche boned.
Protasis, f. gr. (v pro-temnein, dig. voor
iets uitbreiden; voorhouden, voorleggen,
opgeven) , eene voorgelegde vraag; Log.
het voorzindeel; ook de inleiding of het
eerste gedeelte van een tonieelspel.
Protëa, F. nw lat., de zilverboom, een
gewas van verscheidene schoone soorten
( naar Proteus, z. a. benoemd, omdat
sommige soorten fluweelachtige, van kleur
verwisselende bladeren hebben).
protegérën, lat. (proteg?re; gew., naar
het fr. prote'ger ,, uitgespr. protezje'ren),
beschermen, beschutten, beveiligen, begunstigen, , onder zijne hoede of hescher ing nemen; protégé, En. fr. (spr. protezje
') , een guuteling , beschermeling
begunstigde; protéctie, I. lat. (proteetlo),
de bescherming, beschutting, ondersteuning, hoede , verdediging, begunstiging
liet beschermheerschap; jas protectlönis,
m

het heschermingsregt;

protector, in. een

beschermer, beschutter, begunstiger, beschermheer, patroon; rijksbeschermer (dc
titel van Cromwe 11); kardinaal-protec
tor, de kardinaal, die te Rome belast is

kerkelijke zaken eener natie of
met de belangen van zekere geestelijke
orden; protectoraat, Ii. no lat., het ambt,
de plaats en waardigheid van eetien p tomet de

tector; protectorlurn, n. of protectuur,

f. het beschermheersa!nbt, cle heschermbrief, schutbrief- de bescherming.
pro teinpóre, z. oud. tempus.
Proténsie, E. lat. (V. protendre, voorof uitstrekken), de uitstrekking, uitrek
king; ook z. v. a. protasis; protensief of
als adverb. protenshe, uw lat., volgens
den duur, duui-zaa n.
protesteren, lat. (protestãri), eig. betuigen, opentlijk, plegtig beloven of verklaren; zich tegen iets verklaren of verzetten, tegen iets opkomen, eene kwetsing,
schending of benadeeling van zijn regt
tegen spreken, zich daartegen in regten
of vormelijk verzetten ; cenen wissel
p t 0 t e 5 t é r e n, hem wegens niet-betaling
wettig afwijzen, liet p ro t es t daarvan doen
opmaken; protést , in. uw lat., dc tegenspraak, bet regtsvoorbehoud; de afwijzing of
.
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verwerping, de wettelijke acte, waardoor
men aan hem, die eenen wissel of ander handelspapier weigert te accepteren ofte betalen, verklaart, dat hij en zijn correspondent
verantwoordelijk zullen zijn voor alle daaruit voortviocijende schaden; protestant,
m. tegeaspreker , vrijgeloovige, oorspr. alleen de benaming der lutherschen
sedert zij op den rijksdag te Spiers in
1529 tegen de besluiten der katholijken
een protest indienden, sedert den westphaalschen vrede ook aan de g e r e f o rmeerden gegeven; protestantIsmus, n.
de leer en het geloof der protestanten,
het door Luther's reformatie verworven
regt der evangelische christenen, om zich
met betrekking tot hun geloof enkel aan
de oorkonden des christendoms te houden,
en zoo min in de uitlegging daarvan, als
in de gevolgen dezer verklaring van eenig
gezag hoegenaamd af te hangen ; in tegenst. met het katholi eismus; prote
stântsch, overeenkomstig met dit geloof of
regt, daartoe behoorende , vrjgeloovig;
protestãtie, f. de betuiging, opentlijke of
plegtige verzekering; het voorbehoud, de
vrijwaring van zijne regten door eene vor
meljke tegenspraak, door een wettelijk
verzet; afwijzing, wettelijke verwerping
van eenen wissel; protestatorhim, n. een
afwijzings- of verwerpingsgeschrift , de
schriftelijke verklaring, dat men de handhaving van zijne re1ten inroept , een
sehutbrief.
Pröteus (tweeletterrepig), m. gr.1ith.,
een zeegod, die de gave der voorspelling
en het vermogen bezat om zich in allerlei
gedaanten te veranderen; oneig. een onbestendig , veranderlijk menseh , gedaante
verwisselaar.
Protevangelum , a. gr. (v. prötos,
prtë, prOton, de of het eerste, en evangelium, z. a.), het eerste evangelie, de
eerste voorspelling van den Messias, die
men in Genesis 3 vs. 15 meende te vinden.

-

Prothesis z. prosthesis.

Protiniësis, f gr. (v. pro-tirnãn, boven
anderen eeren, voortrekken), de voorrang;
de voorkoop (z jus prot'imiseos).
Protocol, n. (mid. lat. protocóllum, V.
h. gr. prötoS, de of het eerste, en kol/ a n,

lijmen, vastkleven, dus eig. het eerst of
van voren aangevoegde, het eerste blad),
in 't alg. eene schriftelijk opgeteekende
handeling , verklaring of uitspraak van
ondervraagde personen enz., in burgerlijke
aangelegenheden: een berigt van het voorgevallene, verhandelde, bet handelings.
blad; Jur., het boek, dat al de notariele
acten bevat; het forinulierboek ter opma
king van de openbare actcii, de regterlijke
beuigten enz.; het iegister der beraadsia
gingen en handelingen van eenen rijksdag,
een congres, eene conferentie enz.; dikwijls

die beraadslagingen en handelingen-zeiven; ook bet regterlijk-, het verhoorschrift;
ad protocóllum of ter protocol brengen

of protocolleren, geregtelijk opteekenen
of neder schrijven, een zakelijk bçrigt

schrijven; openbare handelingen terstond
opschrijven of schetsen, een vcrhoorschrift
maken; protocollarisch, volgens het protocól, daarmede overeenkomstig; proto
collist of protocoihouder, m. de verhoorschrijver, geregtsboekhouder.
Protoctisten. pl. gr., volgelingen van
Origenes , die geloofden, dat de ziel
vóór het ligchaam was geschapen.
Protogla , n. gr. (v. pr5tos enz., de
of het eerste), -Med., de eerste (moeder)
melk, het eerste zog, de biest; protoga,
f. de eerste gedaante der aarde (naar
Leibnitz), de oorspronkelijke aarde; protographie, 1'. de eerste teekening, planteekening, eerste geschrift.

Protoloog, m. gr. (proto-lógos, eerst
sprekend), dc eerstspreker, hoofrischouw
speler; protomartyr, protomartelaar,

de eerste martelaar (z. a.) of bloedgetuige
des christendorns, Stephanus.
Prot5me, £ gr. (protome, v. proteinnein, voorsnijden, van voren afsnijden), de
voorsnede; ook een borstbeeld, eene b u s te;
protmus , m. de voorsnijder, z. v. a.

prosector.
ni. gr. -hat. (v. h. gr.
enz., de eerste), een opperarts, eerste geneesheer; protonotarius, m. opperschrijver , oppergeheimschrijver , stadsschrijver; ook de eerste geestelijke naast
Protomedcus,

prótos

den patriarch in Constantinopel; protongr., eig eerste leugen; eene
valsche praemisse in eene sluitrede,
valsche vooropgaande stelling in een bewijs; protopathie , f. dc voorliefde voor
iets; ook het eerste lijden, de eerste ziekte,
die niet door eene andere vooraf gegaan
of veroorzaakt is ; protopáthisch, eerst
lijdend, eerst ziekwordend; protoplásma,
n. het oorspronkelijke beeld of voorbeeld;
protoplasten, ph., de eerstgevormde (menschen) , eerste menschen; protoplástisch,
eerstgevormd , in den oorspronkehijken
vorm , wat de eerste menschen betrelt
protopöpe m. gr. -russ (vgl. pope), een
russisch opperpriester; protopraxie, Jur.,
het regt om bij een c o n c o u r s het eerst
door den schuldenaar betaald te worden;
protopresbter, m. gr., z. v. a. archipresbyter bij de domkerken van eenige suften , nu gewoonlijk deken; protopropseudos, m.

,

gr.-lat., opperlandverzoropperschoolopziener, inspecteur van het on
vincilis , m.

ger; protoscholârch, m. gr., een

-

derwijs; protosebast, m. de eerste minister van het hof te Constantinopel
protosecretarus m. gr.-lat., de opper- of
eerste geheimschrijver; protospatharus,
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hit hoofd van de spatharëu of

provenéren, lat. (provenire), eig. voor-

zwaarddragers ( van spdthë , een breed
zwaard) der . gr keizers ; protosyncéllus,
In. de vicaris van ecuen patriarch, v. cerien
bisschop in de gr. kerk; protosyndïcus,
In. gr., opperadvokaat of opperregter; protot pus, fl1. Of prototpe F. het eerste
voorbeeld, oorspronkelijk model; de eerste
afdruk of vorm, van ets- ofsnijwerk; prot-

uit konen; opbrengen, daaruit voortkomen, nut of voordeel aanbrengen, opleveren, afwerpen; proveniéntie, f. uw Lat.,
of provenû, n. fr., de opbrengst, het voordeel, de winst; liet bedrag.
Proverbuns, n. lat., een spreekwoord;
Pl. proverba ofproverbën, spreekwoorden, gedenk- of zedespreuken , b , v. die
van Salorno; proverbiaal (lat. proverbiãlis , en als adverb. proverbaliter),
spreekwoordelijk; proverbialiséren,nw lat.,
tot een spreekwoord maken; proverbiëus,
spreekwoordenrijk, met spreekwoorden opgevuld, doorspekt, b. v. zulk een schrijftrant.

lID.

oxyde, z. ond. oxyde ; protozeugma, n.

Log. , eene soort van zeugrna (z. a.),
waarbij het woord, dat in den loop der
uitdrukking verzwegen wordt , aan het
hoofd staat uitgedrukt , b. v. v i c i t p udorcni libido, tirnoreni audacia
(scil. vicit) ; protozöon, n. een dier op
den laagsten trap der organische ontwikkeling , het onvolkoinenst bewerktuigd
dier, aanvangsdier; ook het eidiertje.
protrahéren lat. (protraIire) , voorwaarts trekken; op de lange baan schuiven , vertragen , verschuiven, uitstellen,
verlengen ; protrâctie, f. de vooruittrek
king; vertraging, verlenging, het verwijl,
uitstel; protractor, m. nw lat., de voorhaler, een werktuig tot zuivering v. wonden; de hoekopnerner, graadboog.
protréptrisch, gr. (proti-eptkós, ë, on,
V. pro-tre'pemn, voorwaarts Menden, aandrijven enz.) , opwekkend , aanmaneiid,
vermanend, aanprikkelend.
pro tribunãli, z ond. tribunani.
protuberéren, lat. (pro-tuberãre, van
tuber, hult, buil, gezwel), op- of uitzwel

len; protuberántie, f. nw lat. Med., eene
ringvOrEfligc vcrhooging, een gezwel, een
nitwas, buit.
Protutéla , 1'. lat. (vgl. tutela) , de
plaatsvervangende voogdij ; protütor,
een medevoogd.
protypográphisch, gr. (vgl. typographie), voor de uitvinding der boekdi'uk-

kunst gemaakt; protpus, in. voorbeeld,
model.
Prove, Z. v. a. preebende (z. a.) ; provenier, z. v. a. preebendarius; proveniershuis, het gesticht, waar dezulken zaaien
wonen, die voor hun geheele leven uit eerie

geestelijke stichting hun onderhoud trekken.
Provençalen of provençaalsche dichters, de ridderlijke dichters der 1 2de en
1 3de eeuw in Z. Frankrijk, d. i. in Pro-

vence, en in Spanje. Zij heeten ook ro
manische dichters en troubadours
( z. a.) ; provençaalsch , provençaalsche

taal , de eigene taal van Z. Frankrijk,

thans enkel nog een dialect, voorheen
eene zelfstandige selirijitaal naast de noordfransehe; provence-olie, a. fr. (spr. prowcing—), olijf- of boozuolie uit P r o v e iice in Frankrijk.
Provënda , F. it. , eene graanmaat in
Ancona.

ProviAnd, n. (it. proviânda mid. lat.
provide'nda dus v. provid&re, bezorgen,
;

aanschaffen), de mondvoorraad, teerkost,
levensmiddelen, levensbehoeften; proviandhuis , proviand-kamer , proviand-

magazijn enz. , een huis , eene kamer,
een pakhuis enz. voor of met mondbt.hoeften ; provianderen, niet spijzen of
levensmiddelen verzorgen of voorzien.
Provicarius, in. nu lat. (vgl. vicarius),

een onder- of' medeplaatsvervanger.; provicariaat , n. het oiiderplaatsvervangerschap.
Provid e ntie, f. lat. (providentza, van
providëre , vooruit zien , zich voorzien,
zorgen), de voorzienigheid, voorzorg (van
God); providentiae sneinor, gedachtig aan
de Voorzienigheid (zinspreuk op het kruis
der koninklijke saksische ruitenorde)
providentiëel , nw lat. , vooruitziend,
voorzorgend , door de voorzienigheid beschikt ; provisie, f. lat. (provsïo , het
vooruitzien de voorzorg), de voorraad, inz.
mondvoorraad, verzorging met levensmiddelen (proviand), b.v. winterprovi5 i C, voorraad voor den winter; ook in de
r. k. kerk eene aanstelling tot een kerkelijk ambt met eene priiebende ; Mere.,
het regt van zooveel percent, door de bankiers, com missionairs, expediteurs enz voor
de zaken genomen, die zij voor elkander
doen, het bezorgingsloon; provisie conto,
n. Mere., de bezorgings-rekening, de re
kening van de provisie-gelden; provisioned (fe. provisionniul) , en als adverb.
provisionaliter , soms ook wel provisö
risch , uw lat. , voorzorgend voorbehoedend, hij wijze van voorzorg; bij voorraad,
voorloopig , ondertussehen , tot op nadere
bepaling, nader order, ad interim, ens.,
provisioneel-decreet, n., provisionele uit
spraak, f. de beslissing, door welke eerie
partij voorloopig in het bezit der hetwiste,
zaak wordt gesteld; provisor, m. lat., ccii
toeziener, bezorger, rrieesterknecht; de bevoegde waarnemer, inz. van eerie apotheek,.
van een fonds enz.; provisoraat, fl , n,w
lat., de post van eenen provisor, het waa
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nernerschap ; provisor irnperi, een rijksbestuurder; provisörisch, z. ond. provi
sioneel provisorio modo, uit voorzigtigheid; provisorïuin, n. eene acte of een geschrift, waarbij men zich voorloopig tegen
toekomstige voorvallen behoedt, een behoedingsstuk;ook de toestand V. voorloopige
aanstalten of inrigtingcn.
Provincie (niet provintie), f lat. (provincia V. vinc?be, overwinnen), oorspr. bij
de oude Blom.: een door verovering of
erfmaking verkregen gebied, een wingewest; het gewest, landschap; een gedeelte
lands van cellen Staat, dat een gouvera e in e n t voor de justitie, finantiën enz.
uitmaakt ; een grondgebied buiten het
hoofdland of de hoofdstad van een rijk; in
de r. k. kerk ook het district of gebied vaneen aartsbisdoai; provincie-roos,
I . de gerneene roode tuinroos; provinciaal
( lat. provinciãlis, e), gewestelijk; Gram.,
wat tot eenen tongval behoort; provin.

ciãlis of provinciaal, in. uw lat., de op-

pertoeziener of overste van vele kloosters
in een kerkelijk district; provincialaat,
het ambt en de waardigheid v. zulk eenen;
provincialismus, m. een gewestelijk, landschappelijk woord, een taaleigen van een
gewest, een landschap, oord; het gewestelijk
taalgebruik, de eigen landschapsspraak.
Provisie, provisor etc., z. ond. providentie.
provoceren, lat. (provocãre), iemand
provocéren , hem uitdagen, tot iets opwekken, opeisehen; iets provoceren, iets

veroorzaken, daartoe aanleiding geven, het
te voorschijn roepen; op iets provoceren,
zich op iets beroepen ; ook hooger hulp
inroepen, daarop aanspraak maken (a p
pelleren), geregtelijk uitspraak op iets
verlangen; provocdndo, door beroep, beroepend; provocándo act acto, door beroep

op de aeten of regtshandelingen; provo
cant, ni. Jur., een uitdager, terger, uiteischer, klager, wie tot regterlijke hande-

PIWRIGÖ.
Proxeneet, 111. gr. (proxenëts, v. pr o .i
.xenein, iemand als pro -xenos, d. i. als
opentlijk gast bijstaan, in 't alg. voor hem
in de bres springen, zich zijner aantrekken enz.), een bemiddelaar, onderhaidelaar, makelaar, koppelaar; proxenetcum,
n. lat. (ge. proxeneti/èón, liet makelaarsloon, de c o u r t a g e; proxenie, f. gr., bij
de oude Grieken: staatsgastvrijheid, het
regt en de verhouding van den openbaren
gast, d. i, van eenen gezant of zaakvoerder van een' anderen Staat, omtrent wien,

door eenen daa;toe door den Staat benoemden burger (proxënos), al de pu gten der gastvrijheid volbragt worden.
proxirnus, a, urn, lat., de of het naaste;
proxiinus est sibi quisque, sprw., ieder

is zich-zelven de naaste, het hemd is na-

der dan de rok; proximus succéssor, ni.
cle naaste opvolger of erfgenaam ; proxirnus susn egomet mi/si, ik ben mij-

zelven de naaste ; proxirno (seil. men -

se), of it. prôssimo, Mere., van de volgende maand; proxima , £ Mere., de

eerstvolgende, naaste tijd, die de opstel
bi' van eenen wissel bepaalt; ad prox
mam (cessidnein), tot de eerstvolgende
zitting of vergadering; proxme, eerstvol
gend ; proximiteit, I. (lat, proxirnitas),

de nabijheid, nabuurschap; naauwe verwants c hap.
Prozymieten, z. azymieten.
prude, fr. (v. h. lat. prudens?), schijn-

zedig, zeer ingetogen, preutsch, schijnhei
lig, mannensehuw; als subst. f. de schijn-

zedige , preutselie , stuurselie schoone ,
schijnvrome, schijnheilige ; pruderie ,

de schijnzedigheid, preutschheid, ingetogenheici voor het oog der wereld, schijneerbaarheid, gemaaktheid, mannenschuw
heid.
Prudentie, f, lat. (prudentia), fr prudence, f. (spr. prudângs'), de voorzigtig.
lieid , omzigtigheid , bedachtzaamheid
prudtuiter,omzigtig, wijselijk; Pmudentus,
-

lingen aanleiding geeft, daartoe uitdaagt;

m.. Prudenta, f. mans- en vrouwenn. : de

provocaat, n. wie opgeroepen, opgeëiseht,

bedachtzame, onizigtige
Prun e l, n. (eng. prunello), eene vollenstof, ook lasting geheeten.
Prunellen, f. fr. (v. prune = lat. pianuns, pruim), v. a. brünellen, I. brignolen
(fr brignoles, spe. brienjôl'), katharina
pruimen. bijzonder sehoone, eerst van de
pit ontdane, geschilde en dan gedroogde
pruimen, die inz. in en bij de stad Brijnol es in Frankrijk, maar ook in Franken-

uitgedaagd, getergd wordt; provoctie, f.
( lat. provocatlo) , de uitdaging, voorroe
het beroep op
ping, aantsitsing, terging;
een hoog er geregtshof (appellatie)
provocatief, nw lat., beroepend, uitdagend, tergend.
Provoost, m. nw lat., fr. prev6t (spr.
prewó), z. v. a. proost, z. a.; ook de titel
van onderscheidene officieren, belast met
de zorg, de handhaving der orde, het bestuur van iets , opziener, overste, voorstander; provoost der schermzaal,
danszaal, de voorvechter, voordanser
( eene soort van ouder-leermeester); oneig.
het strafverblijf der soldaten, waarin zij
door den provoost van het regiment
gezet worden.

land groeijen.
Pmunélzout, fl. (nw lat. sal prunellae,
v. h. lat. pruna, gloeijende kool ?), eene
witte massa van grofstralige breuk, uit
salpeter , die in de roode gloeihitte gesmolten is, en eenig zwavel bereid.
Pmurgo, f. of pruritus, m. lat. ( van
prurre, jeuken) , de huidjeuking ; eene

PRUSSIJNNE.

PSEUDO—.

ontijdigo aandrift, ontijdig verlangen, Iievige begeerte.

de nieren of de pisblaas ontwikkelt;
psammismus, n. de lozing van zandige
Pis hij den niersteen; ook een warm zandbad; psammödes, zandig of grnizig; psam
momantie, f. de zandwaarzeggerij, voorspelling uit zand.
Psapharöiis, ook psapherösis en psaphyrosis, f. of psatharösis en psathrosis,
£ gr. (v. psap/sárós, psat/zárós of psat/srós, murw, los), Med., het brosworden
her beenderen; psathyrótes, f. murwheid,
uijnwrijfbaarheid.
Psatyritnen, pl., eene arianische secte
van de 4de eeuw.

Prussienne, z. peruvienne.
Prytánen, fl. gr. (prytnis,

Pl. pr,td-

neis) in het oude Athenen eene commissie
,

van 50 raadsleden die in den raad en de
volksvergadering voorzaten ; prytanëum,
n. (gr. prytaneon) een openbaar gebouw
teAthenen, waarin de prytanen hunne
maaltijden hielden , en waar tevens de
mannen, die zich omtrent den Staat verdienstelijk gemaakt hadden, levenslang
onderhouden werden ; prytanée , M. fr.,
eene groote krijgsschool te Parijs voor de
kinderen, die op kosten van den Staat wor
den opgevoed; prytane, f. (gr. prytaneIa,
de tijd van 35 of 36 dagen, gedurende
welke de grieksche prytanen de zaken
des volks bestuurden.
Psalis, f. gr. (psalls, v. psdein, schaven, verpletten) , de schaar; het geweif,
de boog ; psa1idum, n. (gr. psaildion),
een schaartje; een klein geweif, boogge
'velf; Med., het zoogenaamde gewelfin de
hersenen; psalidöma, n. het geweif; de
l)innenste schedeivlakte.
-

V.

psalléren of psaltéren (lat. psaiire,
h. gr. psdliein, in 't alg. aanraken,

inz. de snaren tokkelen, een snarenspeel tuig bespelen), psalmen zingen of lezen;
met luider stem bidden ; psallénda, Pl.
lat., cig. liet te zingenc, gezangen , een
beurtgezang op heilige dagen in de r. k.
kerk; psallétte , f. fr . , eene school voor
koorknapen, koorzangerschool; psalm, m.
( v. h. gr. psalmds, cig. snarenspel), een
vroom lied, plegtig gezang tot Gods eer;
inz. de grootendeels aan koning David
toegeschrevenegeestelijke gezangen in den
bijbel; psalmist ofpsalmograaph, m. gr.,
de maker der psalmen in den bijbel
psalmodie, f. het afzingen der J)salmen,
het psalmgezang, de zangwijze der psalmen ; psalmodiéren, zingen, psalmzingen;
zonder stcmbuigingzingen of lezen, verzen of proza Oj) eeritoonige wijs voordragen, opdreunen ; psalmograaph, m. een
psalmschrijver, psaimdichter; psalmogra
phie, f. de psalmdichting; psallödes en
psalmödes, in de gedaante van een psaltenon, cithervormig; psalter of psalteron, gr. en psalterium, lat. n. een zeer
oud snarenspeeltuig , in den vorm van
eenen geknotten driehoek met 13 rijen
snaren van ijzer- of koperdraad, waarop
men met een ijzeren roedje ofkrom staafje
sloe8 ; het bijbelsche psalm- of gezangboek
een zeer lange rozenkrans der nonnen in
sommige kloosters ; de derde maag der
herkaauwcnde dieren.
Psaltis, een russ. speeltuig naar een
hakkebord geljkende.
Psammos, rn gr., het zand; Med., liet
graved, de zandacbtige stof, die zich in
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Psecáden, pl. lat. (v. h. gr. psekds,

druppel) , vrouwelijke bedienden bij de
oude Romeinen, die hare meesteressen het
haar krulden en welriekend maakten
kapsters.
Pselaphetiek, f. gr. (v. psëlaphãn, aanraken, betasten), de leer of kunst om iets
door betasting te onderzoeken en te kennen; pselaphie, f. de betasting, wrijving
met de handen.
PsellIsmus. m. gr. (v. psellIdzein, stamelen, psellós, stamelend), het stainelen,
stotteren.
pseudo— of pseud—, gr. (v. psëüdos,
n. leugen, verdichting, pseuds, onwaar,
gelogen enz.), valscb, onecht, misleidend,
bedriegelijk enz., in zamenstellingen gebruikelijk , b. v. pseud-acë of pseud
f. de gehoormisleiding, een ge--acüsi,
hoorbedrog, waarbij de lijder toonen hoort
zonder uitwendige aanleiding; pseud-s
f. de gevoelsmisleiding; pseuda--thësi,
leus, a, urn , verdicht, schijnbaar, b. v.
rnorbuspseudaleus, eene schijnbare ziekte;
pseud-angelie , f. valsche boodschap
pseud-aphTe, f. (vgl. haptisch), misleiding
van het gevoel of den tastzin ; pseudapostma, n. Med. , een valsch etterge
zwel; pseud-arthrösis, f. pseud -articülus,

rn een valscb, onwaar gewricht; pseudasthma, a. valsche (door een gezwel veroorzaakte) engborstigheid; pseud -iater, m.
( v. iãtrós, geneesheer, arts), een kwakzalver, valsch , voorgewend geneesheer;
pseudoblepsie, f. liet valschzien, de gezigtsmisleiding; elk ooggebrek; pseudocardiógmus, m. eene schijnbare ziekte van
het hart; pseudocatabr5iis f. (v. catábrösis , het slikken) , het zoogenaamde
door 't verkeelde keelgat slikken; pseudocletela, f. (v. /Jëtetein, voor het geregt
roepen), valsche dagvaarding voor de regtbank ; valsche getuigen-onderteekening
pseuclochriiten, ni. een onecht christen,
schijnchristen: pseudochrysolith of houteilic-steen , onechte chrysolitli , groene
Oi)Si d i a a n (z. a.); pseudocyësis, f. (Ie
onware zwangerschap; piendodoxTe, f. (v.

dóxa meening), valsche meening, dwaal
begrip, dwaalleer; pieudoepigrpha of 1.

PSI.

IIIYCHE.

pl (v. epiyrdp/tein
OpSChrjVCfl, een opschrift geven), verkeerd
of vasch toegeschrevene, d. i. niet van
den als zoodani g genoernden schrijver afkomstige schriften; pseudogeusre, f. (v.
geuss . het proeven, smaken) , valsche
smaak. smaakmisleiding; pseudogrphum
a. een vaisch, ondergeschoven geschrift;
pseuclo-Isidorus, rn de valsche Isidorus,
schrijver van cene pauselijke verzameling
V. decretalen onder den naamvan den
heiligen I S i €1 o r U s (aartsbisschop v. Sevilla
(gest. 1636); pseudoloog, m. een leuge
naar; pseudologie, F. het valschspreken,
de leugen, onwaarheid; valsche leer; pseu
domântis, m. een leugenachtig voorspelIer, leugenpropheet; pseudomedcus , m.
gr.-lat., z.v.a. pseudiãter psetidornessias,
m. een valsche messias (z. a.); pseudosn 0 1a, I'. gr.-lat. Med., een valsche of
schijnbare moederkoek;pseudomorphoom,
n. gr. (v. morphin, vormen, gedaante geven). een valsch of ziekelijk gevormd deel;
pseunomorphösis, f. ziekelijke vorming;

PSilüfl , kaal maken), eeoc kale plaats,
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pseud-epigrpha

;

pzeudonmus, m. (v. ólzgma

ónoma,

een valschnamigc,
onder een' valschen naam verborgen persoon, een schrijver, die een' verdichten
naam aanneemt; pseudoniem of pseudonmisch , valschnamig , met verdichten
naam; pseudonymiteit, f. de valsciiiia-.
migheid, verborgenheid onder een' valschen naam; pseud-opaal, m. een onechte
opaal, kattenoog pseud-opie of pseud
opsie; f (vgl. opus), liet valschzien, dc
gezigtsmisleiding ; pseudophilosooph, m.
een valsche, onechte wijsgeer, zulk een,
die de wijsbegeerte tot nadeel der godsdienst aanwendt; pseudoph thisis, f. valsche tering, schijntering; pseudopleuritis,
£ het onwaar zijdewee; pseudopneumothe en pseudopneurnonItis, f. de schijnbare longoatsteking; pseudopolp, rn een
schijnpolyp; pseud-orasis. f. (v. lzórãsis,
liet zien), liet ingebeelde zien, dc gezigts
misleiding; pse „d -orcheocële, f. de schijnbare haibreuk; pseud-orexie, 1. (vgl. orexie), de valsche hongerprikkel ; pseud
osnii:e of pseud-osphrasie, f. de ingebeelde reuk, reukmisleiding; pseudosphresie,
f, de ingebeelde reuk. ontwaarwording v.
niet aanwezige riekende dingen; pseudostudiosus, al. een naamstudent; pseudosyphilis . venerisch gelijkende zweren
pseudothantos, m. de schijndood; pseudotoxie, f. eenein de belladonna outdekte stof; pseud-ydropisie, f. (vgl. hydropisie) , valsche of schijnbare waterzucht ; pseudozöisch, schijnbaar dierlijk
pseudozoarïën , naar dieren gelijkende
planten.
psi , de grieksche letter 1P (ps) ; een
dagvlinder.
Psilöma, n. gr. (v. psilós, ë, on, kaal,
naam, vgl. anoniem),

het kaalzijn; psilösis, f. liet kaalmaken,
liet verlies van wenkbraauwen en ooghaartjes, kaalworden; psilöthron, n., z. v. a.
lat, depilatorium ; psilöthrisch, on,tha
rend. kaalmakend ; psilometrie f. (van
psilós, oneig. naakt, bloot, zonder gezang),
het niet door muzijk begeleide heldendicht (epische poëzij) bij de oude Grieken.
Psittacismus, ii. (v. ii. gr. psittakos,
lat. psittácus , de papegaai), papegaaigesnap, de vaardigheid in liet gebruik van
woorden, die men niet verstaat.
Psóa, f. gr., de lenden- en nierensreek;
)

psoas (scil. inusculus) , de lendenspier;

psoltis, f. de ontsteking v. de lendenspier.
Piöra, f. gr. (v. psdein, schaven, kras-

sen), Med., de schubbige schurft, ruidigheid, volgens llahnemann de onderdrukte schurft, uit welke de meeste eurOnische ongesteldheden zouden ontstaan
psoralèa, f. schurftkruid; psoriasis, f. het
schurftig- of ruidigworden; de schurftachtige melaatschheid ; psorica , pl,
schurftmiddelen, geneesmiddelen tegen de
schurft; psörisch schurftig, ruidig; pso
rophthalrnie, f. de schurftachtige ontstckin g der oogieden, oogschurft.
Phehe, f gr. (ps9c/ië, oorspr. adem,
v. ps/c/tein, ademen), de ziel, de geest;
ook een vlinder, als zinncbeeld van het
leven en de onsterfelijkheid der ziel
Myth., de minnares van Amor, die als
ce ne uitstekende schoonheid met vlindervleugelen wordt voorgesteld; psychisch (gr.
psychikós, ë, on), den geest, de ziel betreffende of daarin gegrond, b. v. psychische ziekten; psychagogisch (gr.
pzyclragögós, on) , zielbesturend, levenbehoudend; psychagöga, psyohagogTha,
Pl. Med. , middelen tegen onmagt en
schijndood; psychagoge, f. de zielbestu
ring, de levensonderhouding; psycbentónisch (v. entemnein, inspannen), geestinspannend ; psychiater, m. een zielenarts;
psychiatrie, f. de zielgeneeskunde; psy.
choloog, m. een zielleeraar, zielkundige,
onderzoeker der ziel; psychologie, f. de
zieleleer, zielkunde, de wetenschap van
den aard, de vermogens, de veranderingen
en werkzaamheden der ziel; psychológisch, tot de zielkunde behoorende, zietkundig ; psychornaehie f. een ziels- of
gemoedsstrijd; psychomântis of psychománt, m. ccii geestenbezweerder, geestenbanner; psychomautie, f. de gewaande
geestenbezwering.,e g estenbanning ; psychonomie, f. de leer van de wetten der
ontwikkeling van het zieleleven; psychonosoogie, !. de leer van de zielsziekten;
psychopannychie, f. de zieleslaap; doodsslaap tot aan de opstanding; psychopan
nychieten, pl„ ziele- of doodsslapers, zij
die aan den ziele- of doo dsslaap gelooven;
,
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psychop6mpos , in. de zielengeleider,
Myth., bijnaam 'dan Ilerrnes of Mere Uri U S die de zielen der overledenen naar
de onderwereld voert; oOk de bijnaam van
C a r o n (z. a.) psychösis, f (v. psyc/ti2n,

daarvan niet zelden liet uitvallen der ooghaartjes is).

bezielen)., de bezieling.
Psychrologie, f. gr. (v. psyc/trós, a, on,
koud , koel) , koude , smakelooze rede,
Platte taal; psychrolusie, f. liet koudba
den; psychroIütron n. een koud bad; psychrométer, in. een werktuigorn de vochtigheid der lucht te meten; psychrophobie, f. de vrees voor koud water; psychroposie of psychropösis , f. bet kouddein
; psychrospermase, f. de koudzadig--ken
heid, liet zoogen. koude zaad ; psychro
spermatcus, in. iemand, die koud zaad
heeft , een koudzadige ; psychrosprmâtisch, door een te koud zaad veroorzaakt;
psychrótisch (v. psyc/zrin, koud maken),
verkoelend, uit koude voortspruitend.
Psyctër, m. gr. (v.psc/teiit, ademen,
Mazen; afkoelen), een verkoeler, koelvat;
psyctTha , Pl. Med. , verkoelende geneesmiddelen ; psetiseh , verkoelend, koudmakend. Psydrachm, rn gr. (psydrd/don Verkiw. v.psydrax, v.psythós =pseudës, Jeugenachtig, vaisch), Jled. eenjeukend waterblaasje- of 1)iaarlje inz. op den neus en
de punt der tong , eig. leugenhiaasje, omdat men geloofde, dat liet ontstond, wanneer iemand gelogen had); psydracïa, pl.

valsche schurft of ruidigheid . schurftachtig uitslag.
Psyllion, psyllurn ofpsylliekruicl, m.
gr. (v. ijsyllIL , f vloo) , vlooijeukruid
vlooijenzaad; psylla, pl. Med., liuidvlek
ken, bloedvlekken (om de gelijkenis naar
de vlooijenl)eet) ; psyllen, pl., slangenbezweerders in Egypte.
. Psxis, f. gr., eene afkoeling, verkoe h in g.
Ptarmcum, n.. ph. ptarmca, gr. (ptarmikd, v. ptaIrein, niezen), niesmiddelen,
nieskruid; ptérmisch, nieziugverwekkend;
ook door niezen veroorzaakt.
Pte1a, f. (ptele'a), de olmboom;
driebladerige pteIa, de lederbloem, een
struikachtig pronkgewas in N. Amerika.
Pterodactlus, rus. ge. (v. pte'ron, veder,
vleugel, en dáktylos, vinger), z. v. a. ornithoceph1as , z. a. ; pteryx, f. Anat.
neusvieugel ; pterygum , n. (gr. pterygion), Med. , de nagel of vleugel op het
hoornvlies ; pterygödes ., vleugelvormig;
pterygopaIatnisch, tot de vieugelsgewijze uitsteeksels van het wiggebeen en het
verhemelte hehoorende.
Ptilösis. f. gr. (v. pt-lion, donsveder),
het ruijen dervogels; het uitvallen der haren; Med., inz. liet verlies van wenkbraauven en oogliaartjes; ook de eeltachtige
ontaarding der oogleden (omdat een gevolg
-

Ptisáne , f. gr. (ptisdnë, v. ptIssein,

gerst enz. pellen), of tisane, k fr, gerstenwater, een gerstendrank, koeldrank, gezondheidsdrank, verdund afkooksel of op
gietsel.
Pochiter , fl1. gr. (v. ptöclzOs, bedemar, en iãtvôs , arts) de arme n doctor
ptochiatrie , i: de armengeneeskunde ;
ptotthodochium, n. (v. docheton , een bergof bewaar m iddel), eene arineuherberg, een

bedelaarsdoelen.
Ptolemzeus, ge. (Ptolensäios, v. ptO..
lenws=pólenuos, OOi'i og), maiisn.: de kiijgs haftige.

Ptösis, £ gr., de val; 1%led ,de zakking,
b. v. van het bovenste ooglid; Gram., z.v.a.
casus (z. a.).
Pya1Isrnus , n. ge. (v. ptyalIdzen
veel spuwen ; pty(tiOIl , speeksel) , Med.,
nienigvuidig spuwen ; de speekselvioed
(s al i va Li e); ptyalagöga , p1., speekselafvoerende midkielen, geneesmiddelen die

bevorderen;

ptyaline, n.
de fluimiozîn
Cliem. , de speekselstof.
Ptysis, -F. ge. (v. pt y ein, spuwen), liet
spuwen; ptysna, U. liet uitgespuwde, 01)gebragte , de opwerping van f luimen; ptysruagöga, pl., geneesmiddelen, die de afscheiding v. ii. speeksel bevorderen; ptys
matischëtisch, door onderdrukking van
de iluìmlozing ontstaan.
Pu eerie cluinesche Iengternaat, ongeveer = duitsehe mijl.
Pubes, f. lat., de schaamstreek, schanielheid; liet haar der sehaamdeelen, de manbaarheid; pubres, Pl., manbare, huwbare
jonge personen; puberteit, f de manbaarheid, huwbaarheid„ geslachtsrijpheid, mondigheid, de rijpe, ter voortte li ng gesehikte leeftijd.
publicus , a , urn, als adverb. publice,
lat. (afgek. pubi), ook publiek (fr public,
/)ubliqUe), oorspr. wat liet volk, den staat,
de gemeente betreft; opentlijk, openbaar,
voor aller oog, iedereen, algemeen; algeij
meen bekend, wereldkundig, publica auctoritãte, met openbaar gezag, d. i. met de
toestenirning of goedkeuring der overheid,
of volgens hooger bepaling; publicac concorcliae pignus, onderpand der openbare
eendragt (opschrift der medaille tot aanden
ken v.de franschejuhij-revolutie);publica, f.
eene rekenmunt in Napels, waarvan er GG
in ccii' ducato di r e g n o gaan; pttbiteum, publiek, n. het algemeen, geza
mentlijke volk; de groote gemeente, inz.
de leeswereld, de schouwburgwereld, het
p,,rooter of kleiner getal personen, dat leest,
den schouwburg bezoekt enz. , de menschen ; tot welzijn van 't publiek,
tot algemeen welzijn ; in het p u b l i e k
k om c n zich opentiijk vertoonen of later,
-
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zien; een pub li cum (scil. collegium),
cene openbare voorlezing, vrije voorlezing
op booge scholen (in tegenst. met privaturn , privaat- of bijzondere voorlezing);
publicum meritörum pretium, opentlijke leIooning der verdiensten (zinspreuk
van de hongaarsche Si. Stephanus -orde);
publikein, m. (lat. publicanus), een tol-lenaar ., oud.-rom. tol- of belastingpachter;
publicéren (lat, pubiicâre), openbaar maken opentlijk bekend maken, afkondigen,
verspreiden, uitgeven, in 't licht geven,
algemeen verkrijgbaar stellen, b. v. boeken tijdschriften enz ; publicándum, n.
Pl. publieânda, iets (lat bekend gemaakt
moet worden; publicãtun'i , opentlijk hekend gemaakt, afgekondigd; publicatum
of publikaat , fl het bekend gemaakte;
pub1ictie ., pubIicéring f. de bekendmaking , opentlijke aankondiging , afkondiging, uitgave, verschijning, b. v. vaneen
( ,'. agl)lad, een boek; publicatio bonôrum,

lieid ; Pudicitia , f. ook de godin der
kuischlieid enz.

)

de opeffihijke verbeurdverklaiiiig (co iifiscatie) v. h. vermogen; pub1icit , fl1.
uw lat., een staatsgeleerde, een sLaatsregtkenner, hij die overliet, staatsregt schrijft,
daarin onderwijs geeft ; publicistisch
staatsregtculijk; publiciteit, f. de opeflt
lijk lieid. open baarheid, ruchtbaarheid, algemeene bekendheid.
Puce, z. couleur de puce.
Pucelle, f. fr. (spr. puse'll' ; mid. lat.
puce'ila, v. h. lat. puella?), eene maagd;
lapucelle d'Orleans, de maagd van Orleans (Jeanne d'Arc, die onder Karel VII
de stad Orleans, welke door de Engelsclien belegerd werd, ontzette); puceláge,
f. (spr. —puus'ldazj) , de niaagdom, de
maagdelijke slaat.
Pud, n. een russisch gewigt van 40 pond,
omtrent = 16 ned. ponden.
Pudcli, fl1, eerie inhoudsmaat te Madras.
Pûdding , m. eng., een engeisch r aIc o n t, waarvan broodkruim of meel, rundermerg, krenten enz. de hoofdhestanddeelen zijn, de in eenen doek beslagen en gekookte meelklomp, koek in den zak.

Puddlingwerk of het puddliugfris
(v. h. eng. puddle, morsen, ornroe-schen ren), in de metaalsmelterijen of smelthutten: het roerwerk, de wijze, die men in Engeland volgt om het ijzer in den vlarnoven
te Ir i 5 5 c h c n , d. i. uit het ruwe ijzel
het smeedbare ijzer, staafijzer te bereiden.
Pudénda, pl. lat, (v. pudere, zich schamen), de schaarndeelen, geslachtsdeelen,
schamelheid ; pudendgra , 1'. lat.-gr.,
pijn in de sebaamdeelen; pudeur, f. fr.
(lat pudor), de schaaniachtigheid, schaam te, eerbaarheid, kuischheid ; pudica, f.
lat. (pudcus, a, um . schaamachtig), deschaamachtige, kuische , eerbare: pudi
oita, f. of pudiciteit (fr. pudicite), f. de
schaamachtigheid , eerbaarheid , k uisch-

pueriel, lat. (puerulis, e, v. puer, knaap,

kind) , kinderachtig , jongensachtig; puerilia, pl., kinder- ofjongensstreken p u éri
puertlia tractant, kinderen doen als kinderen ; pueriliteit , f. (lat. puerilitas),
kinderacbtiglieid, kinderachtig gedrag.
Puerpèra, f. lat. (v. peer, kind, en parre, baren), eene kraamvrouw; puerperaal -koorts , de kraamvrouwenkoorts
puerperiu m , n. het kraambed, kinderbed.
Pugilist, m. uw lat. (lat.pugil., v. pugaus, de vuist), een vuistvechter, kampvechter worstelaar, bokser; pugilistisch, op
vuistvechterswijze ; pugilismus , n. de
vuistkamp, worste1stijd, bokspartij ; pu
gil lui, m. lat., eig, eene kleine vuist; eene
handvol; i\led., eene vingermaat, zooveel
als men van kruiden, bloemen enz. niet
duim en tweevingers grijpt, een greepje.
Puissance, f. fr. (spr. pwiessdngs; lat. potentia) , de magt , mogendheid
heerschappij, het gezag.
Pul ot pullo, algemeene benaming der
perzisèhe koperen munten.
Puicherhis, ni en PuIchera, f. (v. Ii.
lat. pulciter, schoon), mans- en vroiiwenn.:
de schoone, liefelijke, aanminnige.
Puichinella, m. it. (spr. poeltsjine'lla),
de potsenmaker , hansworst in het italiaansche blijspel, z. polichinel.
Pulgada, f. sp. (v. pulgar, duim, v. h.
lat. pollex), een duim, , li voet.
Puliahs of pouliahs , z. oud. pariah.
Pulk, m. (russ. polk, poolsch pólek,
pulk; verwant met volk), een troep, vaan
del of escadron kozakken; ook in 't alg.
z. v. a. corps, regiment.
Pu ll ariërs, 111.

lat. (pullarYus, v. pul-

lus, jong hoen), hoenderoppassers, hij de
oude Romeinen de verzorgers van dc gewijde hoenders, uit welker eten de wigchelaars de toekomst voorspelden; ook die
kiekenwigchelaars -zelven ; pullomáutie, 1.
lat.-gr., de waarzeggerij door hoenders.

pulmonaal, nw lat., of pulmonair, lat.
( pulmonarius, a, urn, v. pulmo, gen. pul-

mönis, de long), de longen betreffende of
daartoe behoorend ; pulmonarïa, f. het
longkruid . eene tuinplant van onderseheidene soorten; pulmonie, f. uw lat,
de

longzucht ; pulmönisch, lat. (pulmolongen be-

neus, a, urn), longzuchtig, de

treffende.

Pulpa, f. lat., het vleezige aan dierlijke
ligehamen; in apotheken: het vleezige of
het merg der wortels en vruchten, het
moes ; pulpeus (lat. pulpôsus, a, urn),
vleezig, mergachtig.
Pulpét, n. (v. h.

lat. pulpturn,

z. a.),

een lessenaar, een standaard of knaap niet

een schuin, afhangend vlak, om daaraan
te lezen te schrijven, muzijk te maken.

PULPI'IUM.

PUINCTUM.

Pu1ptum, II. lat, een lessenaar, een
spreekgestoelte, kansel (cat li e d e r); inz.
de verhevene plaats op het voortooneel
p r o s c e II 1 U m) der oud-rom. schouwbnrgen, alwaar de sprekende personen stonden.
Puique , m. een algemeene drank in
Mexico uit het gegiste sap der a ga v e.
Afgetrokken zijnde wordt d i t sap een
bedwelmende drank inexical geheeten.
pulsus , in. lat. (v. pell e^ re sLooten,
slaan) de slag, aderslag ; de slagader
arter i e) ten, opzigte van de kloppende
beweging, pol s ; pulsimantie. f lat.-gr.
dc waarzegge rij uit den polsslag; pulsiméter tn een polsmeter, werktuid om
de snelheid van den polsslag te bepalen;
pûlsie, f. (lat (pulsio), de slingering; de
stoot, slag pulseren (lat. pulsdre), slaan,
kloppen; pülsans, rn eig. de kloppende;
de naaste tot het vervullen eener opengevallen pastorij in de r. k. kerk; pl. puisanten., aankloppers, zij, die in een kloos
ter wenschen opgenomen te worden, eene
openstaande pastorij te vervuilen; ook wel
01) sommige plaatsen de klokluiders, die
bij de stadskerken zijn aangesteld; pulsatief, kloppend; pulsatieve pijn of
b e w e g i n g' Med., pijnlijke kioppinj van
ontstoken gezwellen; pulsatille, t. nw lat.,
de keukenschel, bijtwortel, bet windkruid,
een langlevend peulgeas; pulsãtie, f. lat.
puls (i tio), het slaan, kloppen, inz. van het
hart. de polsslag.
Pultarak, z. polturak.
Pulver, n., lat. pulvis, m. (gen. pulvris), elke naar stof gelijkende lijn gewrevene zelfstandigheid, inz. als genees -

Pnamu-steen, de bijlsteen, van het
talkgeslaeht.
punch M. eng. (spr. poutsi)
of
ponsch, een bekende drank (uit liet binclostanscli pautscita, vijf ,omdat deze drar
n telt : suiker, arak, thee,
5 bestanddeele
water en citroenen); ook de liansworst of
polichinel in het eng. poppenspel
waarscli. nit het it. pulcinella ontsLaan
of van punch, als lievelingsdrank der Engelsehen?) ; zijne vrouw beet Judy, d.i.

(

,

,

,

,

(

.,

(

iiiddel , poeder, stof; pulvis Aiqarot/ii,

Chew., spiesglanspoeder (naar zijnen uitvinder benoewd); p. anglicus eng. poeder
tot, schoonmaken van metalen voorwerpen;
p. C/Lartusian?irum , z. v. a. karthuizer
poeder, z. a.; p. chrysoceraunius, z. v. a.
aurum fulininans ; p. julininans, slag - of
kiialpoedcr; p. tormentarius, buskruid
pulveraticurn , n. (v. pulvis , f. veld,

kampplaats; oneig. arbeid, moeite), Jur.,
arbeidsloon, inz. liet loon der landmeters;
pulveriseren, nw lat., tot poeder maken,
in stof veranderen.
Pu1vullus ii. lat. (verklw. v. pulvnus,
kussen), Med., een verbandkussen, groote
ronde plukselwiek of plukselkoek; pulvi
uarïum, U. een niet geneesmiddelen gevul([ zakje of doosje; ook bij de Ouden
een kussen of bed, waarop de beelden der
goden bij de offermaaltijden rondom eene
tafel vol kostelijke geregten geplaatst
verderi.

Puma, m. pernaansch, de amerikaansche leeuw of roode tijger, ook pagi en
kugnar geheeten.
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Judith ; punch - bowl, f. kspr.

—

bool),

de ponschkom, ponschbeker. poneehsehaal.
Punatum, n., pl. puncta, hat., v. pungre, steken), of.afgek. punet., eig. (hO
sleek., oneig. eene stip, een tittel, p a n t,
inz.het sluitteeken v. een' geëindigden zin.
ook liet afkortingsteeken bij een aigebroken woord; Geoni., de grens, de aanvang
en het eind eener lijn; ook een bepaald
deel, afdeeling van een geschrift, het onderwerp van de rede of het gesprek, de
omstandigheid, zaak; betrekking; op liet
punt zijn enz., vgl. point; puntdiertj es,
z. ond. m o n a s ; puiicta diaeres?os, ph.
lat.-gr., deel- ofscheidpunten boven klinkletters, b. v. poëet, Phadton enz.; puncturn
litis, lat., het voorwerp van den twist, den
strijd, inz. den i'egtsstrijd; p raiienc, ri het
springpunt, broeipunt. de tred in het el der
vogelen; oneig. liet hoofdpunt, waarop alles
aankomt; in puncto ofenkel puncto, tort
opiigte betreffende ; puncto aduiteril,
wegens eehtbreuk; p. clebiti, ten opzigte
der schuld; p. furti et vitae vaçjae , wegens diefstal en oruzwerventle levenswijze;
p. liornicidil, wegens moord of doodslag;
p. se.xti, ook wel in puncto puncti, met
betrekking tot liet Ode gebod oftegen het
liJe gehod; p. stupri. wegens verkrachting;
punetie of punctuur, f. (lat. puncto,
punctth-a), (le steek; ph, puncturen, Med.,
eene opening door riiddei van eenen prik
of steek, of de doorboring van een lijdend
deel ; hij boekdrukkers twee aan de
timpail der pers aaigeschroefde pun en
0111 1fl den schoondruk de gaaijes te
1)ikken; ook de daardoor in liet blad lcprikte gaatjes p ti n c t ti u r g a a tj e s, stiltgaatjes; punctéren, puntéren, nw lat.,
met punten boteekenen, bestippen, slippolen; de voorloopige voorwaarden v. cone
,

,

overeenkomst opteekemren; Mere., zijne be-

talingen uitstellen ; puncteer-kunst, slipde waarzeggingskunst uit
stippen of printen ; bij graveurs : g e p u n eteerde manier do gestippelde wijze,
gestippeld;Muz.. gepuucteerde noten,
gest.ipte noten zulke (Ire door achterplaatsing eener stip de helft langer WON
den; punetãtie. f. het eerste ontverp, Plan
van verdrag oh overeenkomst; ook de stippelkunst, eene soort van waarzeggerj door
punten; punctuãtie, f. de punt- of teekenrekenkunst

.

,.

,

,

24

PUfGAL.

PURPER.

zetting, de zinscheiding door het plaatsen
der zin- en scheiteekens; punctueel (Ir.
ponctuel), puntelijk , stipt. zeer naauw
kenrig. streng; punetualiteit, f. de stiptheid , naauwkeuriheid, gestrenglieid in
het handhaven der orde, groote oplettend

reinigen, afvoeren (laxeren) ; Jur., zich
van eene beschuldiging zuiveren of bevrijden, zich regtvaardigen, zich willen schoon
maken ;het purgeervias, eene vlassoort in Z. Europa; de purge erkers
eerie soort van kruisdoorn, ook eene liaag k rs; p II r g e e rk o r r els , de zaadkorrels
van een' oostindischen boom ; het p u r-

-

heid.
Pungal, n. een indisch feest, dat tee
eere van de zon in januarij wordt gevierd.
( De naam beteekenteig. rijsteribrj, en
wordt aan dit feest gegeven, omdat men
deze spijs (Ian der zon ten offer brengt).
pungént, lat. (pungens, v. pungre,
steken), stekend, scherp, h ijiend.
punisch, lat. (pu.nicus, a, urn), de Puniërs ofPhteniciërs, en inz. de Carthagers
betreffende, van hen afkomstig, hun eigen
of toebelioorende; vaisch , trouweloos, verraderlijk, woordhreukig (omdat de Carthagers, naar de beschuldiging van hunne
vijanden, de liorneinen, zich gedurig aan verraad en woordschending schuldig maakten);
van daar punische trouv , z. fines
punhca;)unisch(eIeodorisch) was,
schilderwas, waszeep tot schilderen door
de Pisaniciirs uitgevonden en tot ingebrand wasschulderwerk gebruikt ; z. enca ustiek.
Punitie , f. lat. (punitlo , v. panlete,
straffen), dc bestraffing.
Punsch, z. punch.
Punt enz. z. point, punctuin en

punta.
punta, f. it. (spr. poenta = fr. pointe,
V. h. lat. pungre, steken), de p u n t. spits;
punta cl'arco of p. (Jell' arco, Muz., de punt
van den stnijkstok; puntéllo, n. cone stut
aan bouw- ofbeeldwerk tot bevestiging en
verbinding van vrijstaande deden.
puntéren, enz., z oud. punctum.
Pupil, rn en pupille, £ lat. (pupuilus en
puplila, eig.verklw. v.pupus, knaap , pupa, meisje, pop), de voedsterling, pleegzoon en pleegdochter. dc onmonclige wees
onder het toezigt eens voogds ; pupil, f.
(lat. puplila of pupüia , d. i. eig. klein
meIsje, of in 't alg. kindje, mensebje, zoo
geheeten wegens het spiegelbeeld des beschouwers in het oog van een ander), de
oogappel ; pupilvorming , de vorming
van een' nieuw'en oogappel, wanneer de
natuurlijke voor het licht ontoegankelijk
is geworden; pupi ll air (lat. pnpillãris, e),
\veezen ofonmondigen betreffende; ook tot
den oogappel behoorende; pupillariteit, I.
uw lat,de minderjarijheid.
Puránas, pl. (sanskr. sing. pnrdna, n.,
als adject.: tot de oudheid behoorende, v.
j)fl1d, 0(1(l), cene soort van iriythologische
wenken der Indiërs, die te gelijk historische
S a g e n beatten.

pure, Pure putus, z oud. puur.
purgéren , lat. (purgare) , reinigen,
schoon, zuiver maken; inz, het ligchaam

e

geerkruid of de purgeerwin de,
eene soort van winde in Syrië (al de genoemde producten dienen tot purgeermiddelen, d. i. tot middelen ter buikzuivering); de purgeernoot , de braaknoot de vrucht van een' amerikaanschen
boom; depurgeerpruim, z.mrroba-.
1 a n u S; purgantia, pl.Ilecl., buikzuiverende
of afvoerende middelen ; purgáns, f. uw
lat. of purgatie, een afvoerend, buikzuiverend middel . ook een purgatief of een
purgeermiddel; purgatie, ook de gerefite
lijke regtvaardiging, zuivering verontschuldiging, verantwoording-, purgatorluin, n.,
z. v. a. jurame'nturn purgatorium; hij de
R. K., z. v. a. het vagevuur.
purificeren, lat. (purificare, v. purus,
a , um, , rein, zuiver)., of fr. purifie'ren
( purifier), zuiveren. reinigen, schoon ma1

ken, louteren; purificãtie, f de reiniging,
zuivering ; purificatio Marae , het feest
der reiniging van Maria . haren tempel-

gang na hare bevalling; p u ri ficat ie -e cd,
de zuiveringseed ; purificatorIuni, n. nw
lat., een handdoek der r. k. priesters tot

kerkelijk gebruik; purisruus, n. taalzuivering, het zuiveren der taal van onnoodige
vreemde of verkeerd gevormde woorden

de overdreven ijver tot taalzuivering, de
taalvitterij; purist, m. een taalzuiveraar
taalzifter, taal- of woordenvitter (in te..
genst. met i m p ti r I 5 t , een taalbevlek
ker, taalverbasteraar); puristerij , f. de
overdreven zucht voor taalzuiverheid; puriteit, f. lat. (puritas), de zuiverheid, reinheld. gelouterdheid; zuiverheid van zeden,
knischheid, onschuld; puriteinen, pl. uw
lat., reingeloovigen, z. presbyterian en.
Purim of purimfeest, n. hebr. (v. pine,

lat., perz. parelt, stuk, aandeel), eig. het
feest der loten, dat de joden in Maart (den
1 4den en 1 5den Mar) tot aandenken des
hun door Ilaman toegedaehten ondergangs
vieren, zie het boek Esther. hoofdstuk 9.
Puidsmus, purist, puriteinen enz. z,
oud. purificeren.
Purper, (n lat.purpIira, v. h. gr. por
, f. eig. de purpersiak), purperkleur,-pinfra
de kostbaarstehoogroode kleur, in de oudheid uit het vocht nier purperslak bereid;
een purper of purpe rkleu rig gewaad, purperkiced, pi1i'l)ernlantel, inz. der kardinalen; oneig. schoonheid. glans, pracht, kostbaarheid enz.; purpura, f. Med., de purperkoorts, seharlakenkoorts; purpuraten, Pl.
( lat. purpurätus, in liet purper gekleed),
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in het purper gekleede kardinalen ; ook
Chem., purperzure zouten; purpurne, f.
nw lat. Chem., het kraprood, rneekrapi'ood;
purpurifle (spr. poerpoe—) of
rn it.. een door koper roodbruin geverw
de, ondooriitIge giasvioed; purpuriet fri.
nw 1at cme versteende purpersiak; pur
perzuur, een dierlijk zuur, uit de pis voortgebragt.
purulent lat. (purule'ntus, a, vni, v.
pus, gen.puris, etter), ettering; purulenta, 1. Med., etterniakende f- voortbrengende middelen ; puruténtie , f. de ette
ring, het etieren.

Pygmeeën, Pl. gr. (sing. Pygmalos, d. i.
als 't ware een ventje als cone vuist, var
pygnie, de vuist), Myth., dwergen, dwerg-

-

,

pitrus, Z. puur.

pusilinnieni, lat. (pusillanYmis, v. pasullus, klein, en aitirnus, geest, gemoed),
kleinmoedig , versaagd, bloode, bevreesd,
laf; pusillanimiteit, f nw lat., de kleinmoedigheid, vcrsaagdheid lafhartigheid.
pustuleus (lat. pustulösus, a, urn, v.
pustula , puist,) puisLig , puisterig, vol

uitslag.
putatief, lat. (putativus, a, urn, v. pu-

tdre. meenen, gelooven), vermeend, ingebeeld, daarvoor geacht of gehouden, vermoedelijk.
putreficiéren (v. Ii. lat. putrefacre, v.

puter, putris, putre, rot, verrot), tot ver-

rotting brengen, ontbinden, doen vergaan;
putrefáctie, £ nw. lat., de verrotting, bederving, ontbinding, het vergaan; putrescéren, lat. (putresc re). verrotten , rotten,
tot verrotting overgaan, bederven, vermuffen; putrescéntie, f. D lat., het verrotten , bederven ; putresethel, verrotbaar
aan de verrotting onderworpen ; putricli-

teit, f. de verrottingstoestand, de rotheid
puur, lat. pürus, a, urn, en als adverb.
pure , rein , zuiver, onvermengd , onvervalscht, klaar, helder, schoon; onvoor-

aardelijk, zonder beperking, b. v. cenen
wissel pure accépteren; bloot, enkel, louter, niets clan enz.; purus putus—, bloot,
of niets dan een kenner van zijn vak, die
van andere dingen niets verstaat ; pure
pute, louter, slechts, enkel en alleen.

w

Puzzolána of pozzolána, f. it,, pozzo

die mi.-lanrde,vukischtfn
hij Pozzuoli of Pozzuolo in Italië
voorkomt.
Pycniet, m. gr. (v. pyLnós, ë, on, digt,
stevig), stangsteen, eene soort van topaas;
pycnostyleus, digtzuilig; pyenostIon, n.
Ard., ccii digtzuulig houvwerk, waarin de

zuilen anderhalve zuiklikte van elkander
staan; pycnösis, f. (v.pyknün, verdigten),
de verdigting, verclikkirig; pycnotca, Pl.
Mccl., verdikkeude geneesmiddelen ; pyc nötisch, verdikkend.
Pyecchsis, f. gr. (v.pyon, etter). Med.,
de eLteruitstorting; pyemësis, f. het etterbraken ofetterspuwen; pysis, f. de ette1-Ing.
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inenschen, zeer kleiue, nietige menschen;
pygnie, f. cccie gr. lengteinaat (van den ei, leboog tot aan de geslotene vuist); pyg
-

mi1sch, dwergachtig, zeer klein , nietig,

onbeduidend.

Pygmalion, Iii. gr., een fabelachtige
koning van Cyprus ; een bekwaam
b e e I d b o u v e r, die, daar hij geen meisje
naar zijn' zin kon vinden, zich-zelven er
een uit elpenbeen vervaardigde, en flU zoodanig op dit meesterstuk verliefde, dat hij
V enus smeekte, dit levenlooze beeld te
bezielen. De goden verhoorden zijn gebed
en dit bekoorlijk wezen werd zijne gade.
Pyhdes, gr. mansn.: de trouwe vriend
en onafscheidelijke gezel v. Orestes (z.a.),
voor wien hij in den dood wilde gaan; .van

daar, een trouwe, zich opofferende vriend.
Pylon, m. gr. (v. p)1e, deur), de deur,
poort, ingang; dc voorzijde, gevel; pyloclâstrurn, 111. een werktuig Om poorten te
doen open springen; pylönus, rn pylönós,
cig. de denrwachter), de poortier; liet regtereinde van de maag, waar zij in den
twaaifvingerigen darm overgaat, cie benedenste maagmond; pylörisch, tot den poortier behoorende; pylorieten, pl., tweescha
schelpdieren, welker schalen niet regt-lige
op elkander passen.
Pyocële, f. gr. (v. pyön, etter), Med.,
de etterbreuk; pyocenösis , f etterontlasting; pochezie, f. etter-buikloop, etter
afgang; pyoccelie, f. deetterbuik, verzameling van etter in de buikholte; piocstis. f de etterzak; pyoensésis, f. braking
van etter; pyogensis, f. de ettervorming;
pyomëtra, F. verzameling van etter in de
baarmoeder; pyophthalmie, L de etterige
ontstekiii;
oog
a pyophthálmus, m. een etteroog; pyoplanie. L de etterverdoling of
-verzakking ; pyoptsis, L de lozing van
etter fl uiineri; pyorrhagie, f. de sterke etterafsclieiding uit cccie zweer; pyorrhaa,
f. etterachtige buikloop; pyösis, t ettering,
verettering; pyothöra, rn de etterborst.
Pyrárne, m. fr., cccie kleine soort van
kortharige bolognezer hondjes.
PyrauIde L (gr. pyrámis, v. h. egypt.
pirorni), egyptisehe spitszuil, zonnezuil
straalzuil , gioot.e, prachtige steenen gevaarten, welker vier schuin opwaarts gaande zijviakken zich in cccie spits vereenigen eene pronknaald, gralnaald, tijdnaald;
Math., de sitszuil, ecn ligchaam, dat door
tlijnigijgrondviak iegrensdl en (100e
een reg
driehoekige zviakken ingesloten is; pyra
usidaal , spitszuulig, spi tstoeloopend, als
cccie pyramide; pyraniida al-dodecaëder,
z. oud. dodecadiek.
Pyramus en Thisbe, gr., een paar minnenden te Babylon, wier teedere liefde,
-
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zooiTuin door de ouders als door het lot begunstigd, een ongelukkig einde nam.
Py.rauliek, f. gr. (v. p 7 r, vuur, en aulos,
buis), de vuurbewegingsleer, leer van de
beweging ofdoorvloeijing van het vuur.
Pyrenaiet, rn eene variatie van den granaat,inde Pyrenaën.
PyretTha, pl. gr. (v. pyretos, koortshitte, v. pyr, vuur), Med., koortsverdrijvende
middelen; pyrétisch, koortsachtig; pyreton, n. eene ligte koorts; pyretogene of
pyretegenesie, f. het ontstaan en de ontwikkeling der koorts; pyretegraphie , f.
de koortsbeschrijving; pyretologTe, f. de
koortsenleer; pyretológisch , de koortsenleer betreffende; pyrexie, f. (gr.pfrexis),
V. pyre'ssein, de koorts hebben of krijgen),
de koortsaanval, het koortskrijgen.
Pyria, f. gr. (v. pr, vuur), Med., een
droog zweedbaci, heet zand- of stooinbad;
een warm omslag; pyriphiegethon, z. V. a.

ding in dc maag ; gloeijende aangezigts
pyrosmalith, ook pyrodmaliet,-rodhei;
rn parelglimmer, eene steensoort, die zoutzuur ijzer, mangaan enz. bevat; pyrostatiek, I de leer van het evenwigt des v9urs;
pyrotechniek ofpyrotechnie, f. de vuurwerk- J vuurwerkerskunst, de vuurwerke
; pyrotechnisch , daartoe behoorende,-rij

vuurweikkunstig ; pirotelegraaph , in.
( vgl. telegraaph), een vuurwijzer, vuurseiner. een werktuig, om bij nacht den
afstand van eenen brand te bepalen; pyrotheoIoge, f. bet bewijs voor Gods bestaan
uit het vuur ontleend; pyrotcum, n. (ge.
pgrãtikón, brandend, v. pyrün, branden).
Med. , een brandend, bijtend , invretend
geneesmiddel, b. v. spaansche vliegen
pyrötisch, brandend, ontstekend, bijtend,

invretend; pyroxeen , in. (v. xénos, de
vreemdeling), eig. een vreemdeling in het
vuur, z. V. a. augiet.

phiegeton,. z. a.; pyrisch, vurig; pyriet,

Pyrrha, z. Deucalion.

m. (gr. pyritës), eig vuursteen, zwavelkies,
kattengoud; pyrieten of pyritoiden, pl.,
kiezelstukken in schelpkalk, krijt, zand
pyritologie, beschrijving der kiezelsoorten;
pyrituëus , kiezelachtig; pyroba ll ist, m.
( v. báileiu, werpen), een vuurwerker; pyzoballistiek of pyroboliek, f de vuurwerpen vuurwerkerskunst; pyroclynamiek , f.
de leer van de krachten des vuurs; pyrogenesie, f, het ontstaan, de voortbrenging

Pyrrichus, m. gr. (v. pyrrlsic/ië, een

des vuurs; pyroláter, ni. een vuuraanbidder of -vereerder; pyro1atre F. (v. latrela,
dienst, godsdienst), de vuu r aanbidding
vuurvereering; pyrologie, f. de vuurleer,
leer van het vuur; pyromane, f. de vuurwoede, de zucht om vuur aan te leggen,
brand te stichten; pyromantie, 1. (IC vuurwaarzeggerij, voorspelling, inz. uit bet offervuur; pyrometer, m. of pyroscoop, n
een vuurineter, werktuig tot meting van
hooge hittegraden, ofeig. van de uitzetting
der vaste ligcharnen door het vuur; pyro-

metrie, f. de vuurmetingsleer, vu urmeet -

kunst; pyronomie, f. de vuurleidi ng kunst
dervuurverdeeling; pyroop, rn een bloedroode , schubbige granaat uit B ohemen
pyrophaag, m. een (voorgewend) vunreter, vuurreter; pyrophagie, f. het vuureten , vuurslikken; pyrophuan , ni. een
opaal , die door inzuiging van gesmolten
was cloorzigtig wordt, vgl. h y d r o p li a a
pyrophörus of pyrophocr, ni. eig. yuur-

drager; zelfonthrander, eene stof, die zich
van zelven aan de lucht ontsteekt, gelijk
b. v. de p li 0 S p ii 0 r (z. a.); pyrophórisch,
vuurdragend ; zelfontbrandend ; pyrophysalith, m., z v. a. ph ysalith; py
rosiâph, a. een stoomvaartuig; pyrosideriet, En. s c hubbige bruinijzersteen pyrosie ofpyrösis, 1. (v. pyiün, branden) , in
't alg. het branden, de brand, de ontbranding, Med., de ranzige oprispingen, bran-

wapendans), Poet. , de danser, een versvoet van twee korte lettergrepen (
Pyrrhonismus, n. gr., de twijîelleer v.
P r r 11 0 , een' oud-ge. 1)hilosooph , die
leerde, dat men aan alles moet twijfelen
om de waarheid uit te vorschen; van daar
in 't alg. voor twijfelzucht, vgl. sec pt ie ismus; pyrrhoniaan, m. twijfelaar aan
alles, vgl. s c e p t i c u s ; pyrrhönisch
twijfelzuchtig, twijfelziek.
Pyruliet, in. (nw lat.

pgriTila, fl. py-

rule), versteende vijgeslak, z.v.a. hulliet.

Pythagras, m. een beroemd grieksch
wijsgeer omstreeks BOOjaar voor Christus;
pythagoristen, pythagorëërs (gr. pytliagóreioi, lat. pyt/iaçjorei), leerlingen, aanhangers of vrienden van Pythagoras; pythagórisch , van Pythagoras afkomstig,
met zijne leer eenstemmig ; dc pythagorische tafel. de tafel van vermenigvulcliging met de producten van alle enkelvoudige getallen; de pyt Ii agorische
stelling, z. maçjister mat/teseos.
Pytha, K gr. (Pyt/ila), de priesteres
van Apollo, die te Delphi of Pytho, eene
beroemde , aan den Parnassus gelegene
stad in Griekenland, orakelspreuken deed
hooren,00k de pythisch e priesteres
geheeten; pyt h isch of deiphisch, Apollo
betreffende, hein geheiligd, 1). V. ) y t Ii i
5 c h e s p C 1 e n, fe e stspelen of wedstrijden,
die ter eere V. Apollo alle 5jaren te Delphi
gevierd werden; Python, rn eene fabelaclitige, vreeselijke slang of een geduchte
draak, wiens nederlaag door Apollo aan
dezen den bijnaam van P y t ii I u s deed
verwerven; pythonissa of pythontsse, f.
eene I)rOPiletes, waarzegster.
Pyulcïe. f. ge. (v. pyon etter, en
hein, trekken), Med., de uittrekking of
aftapping van dcii etter; pyulion, n. een

pyx's.

QUADRIENMUM.

verkLui g 01fl den etter en de scherpe
vochten nit Cie diepte der pijpzweren te
onL1asten een ettertrekker; pyurre, f (v.
urë7ii, pissen), de ontlasting van etter

veertigdaagsche vasten voor paschen hij
de Ii. K.
Q nadrangllum, ii. lat. (vgl angulus),
iets vierhoekigs, een vierhoek; quadrangulair nw lat. , vierhoekig , vierkant
quadranguléren, vierkant of vierhoekig

met de pis, het etterpisseri.
Pyxis, £ gr. (pyxis, v. p/xos, huksboom), eig. eene doos uit bukshoomhout;
eene vaas of doos, waarin de R. K. dc
gewijde hostie bewaren; pyas nautica, dc
schippersdoos, d. i. het scheepskompas
pyxidum, n. een doosje; px3des, doosvorrnig.

2.1Q. B. F. F. 8 of ook Q. B. F. F. Q.
S., lat., z. quod bonum., felix faustumque
sit; Q. B. B. V., z. quod Deus bona vertat; Q. F. (op recepten), d. i. quinta essentia, z. quintessens; Q. E. D. , z. quad
erat demonstrdndum ; q. 1., z. quantum
libet; Q. P. of q. pi., z. quantum placet;
q. S., Z. quantum satis of quantum sufcit ; q. V. , Z. quantum vis ; quaer., z.
quaeretur.

fi

qua, lat., als , in zoo verre, in zijne
hoedanigheid of qualiteit van -, h. v.
qua koning, qua regter, als koning, als
regter; qua talis, als zulk eenen, als die
hij zijn moet.
Z. kwas.
Q uácquero, m. it;, een kwaker (z. a.).
Q uaderuarTh, in. it. (v. h. lat. quaternar/us, viervoudig), Poet„ eene vierregelige
strophe van het klinkdicht.
Q uadraat, n. lat. (quadraturn, v. quadrãre, vierkant maken, z. quadreren) , een
regelmatige vierhoek met vier gelijke zijden en regte hoeken, een gelijkzijdige regthock, liet vierkant; als adject. vierhoekig,
vierzijdig , vierkant ; quadraat -voet, de
vierkante voet , voet in 't vierkant , de

Q ilaas,

vlakte vOet; quadraat -roede, (Ie vierkante
roede; quadraat -mijl, de vierkante mijl;
quadraat- getal, het vierkant getal, het
product van een met zich-zelven verme
uigvuldigd getal, dat men quadraat-wortel noemt, in zoo verre het een vierkant
getal vormt.
Q uadragëna, nw lat. (v. Ii. lat. quadragëni, ae, a, bij veertig), eene veertigdaagsehe boetedoening bij de R. K.; quadragenarius, Hi. lat., een veertiger, een
man in Zijn veertigste jaar.
Q uadragesma, f. lat. (v. quadragesnUs, a, urn, de of het veertigste), 1)
(se]]. pars), het veertigste deel, inz. als
opbrengst of belasting bij de oude Romeinen; 2) (scil. dies), de zesde zondag
voor paschen, ook zondag invocavit
(z. a.) geheeten , 40 dagen voor goeden
vrijdag; quadragesimã!e, n. 11w lat., de
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maken.
Quadrans, m. lat. (eig. het deelwoord
van quadrare) een apothekersgewigt van
3 onsen of 6 boden ; ook het vierde
deel eener erfenis ; quadrant, m. (lat.
quadrans), het vierde gedeelte van een
geheel . inz. van een' cirkelomtrek, de
hoekmeter, graadboog, hoogtemeter, een
meetkunstig werktuig ; ook een gereed-.
schap der steensnijders en staalslijpers;
quadrantaa! , n. hij de Romeinen eene
maat van ongeveer 20 kan.
quadrat [hoc] , hoc non quadrat , z.
,

ond. quadreren.
Q uadrãten, pl. lat. v. quadrare, vier-

kant maken), hij boekdrukkers: de aanvulsels, het wit tot aanvulling van de uitgangen ; quadratéren , z. quadréren;
quadratrix , f. eene kromme lijn der
oude meetkunstenaars, door welke zij de
quadratuur des cirkels poogden voor
te stellen en te berekenen ; quadratunt
magicuin, n. het toover-quadraat ; qua-

dratuur, F. lat. (qua.dratüra.), de veran
dering in een' vierhoek; Math., de inhoudsbepaling van vlakken, door kromme lijnen
begrensd, b. v. de quadratuur des
cirkels, de verandering van het cirkelvlak in een vierkant van gelijke grootte;
in 't alg. de berekening van het cirkelvlak., welke op de verhouding van den
omtrek tot de middellijn des cirkels berust; oneig. (dewiji men dit vraagstuk niet
volkomen juist, maar slechts hij benade
ring kan oplossen), iets onmogelijks, iets
ontsitvoerbaars , eene hersenschim ; quadratus homo, z. oud. quadreren.
quadreren (lat. quadrare), ook wel quadratéren, vierhoekig of vierkant maken,
in het vierkant brengen, den inhoud van
een vlak berekenen; met zich-zelf vermenigvu!digen of misitipliceresi; oneig. wel
te zamen passen, overeen komen, rijmen;
hoc quadrat , dat schikt zich • dat laat
zich hooren; hoc non quadrat, dat komt
niet uit, houdt geen steek; quadratus homo. m. een kort, gezet mensch, een vierkante kerel.
Q nadriennium, Ii. lat. (v. annus, het
jaar), vier jaren, een tijd van vier jaren;
quadriga, f. (v. agre, drijven, besturen),
een vierspan ; Chir. , een kruisverband;
quaclrigalisch , vierspannig ; quadrijü
gisch (lat. quadrigus, a,-um, v. jugurn,
juk), vietjukkig, aan vieren gepaard; quadrilateraal (lat. quadrilatérus, a, urn, v.
latus, zijde), vierzijdig, vierkant, dat vier

zijden heeft.

QUADRILLE

QUALIS.

Quadr ille, f. fr. (spr. lcadrielj') , een
dans niet vier personen ; het oinbcrspet
niet vier in plaats van drie spelers; ook
eeoc partij of afdeelitig ridders bij Lour
II OOij en enz. ; quadrillioen, f. duizend
maal duizend trillioenen , een millioen
trillioenen, een millioen tot de vierde m08t
verheven (1, 000000 , of 1,OOOOOOOOOOOO,

quadrupiare) viervoudig maken, verviervoudigen; quadruplicéren, Jur., eene quadrnpliek indienen; quadrupliciteit, f. uw
lat., de viervoudiheid.
quae nocent, docent, lat. sprw.,, wat
schaadt, leert, of door schade wordt men
wijs.
quae, quails, quanta, lat., wat, hoedanig, hoe groot? de 3 lioofdvragen opzigtelijk de eigenschap eener zaak; ook gebruikelijk als uitdrukking der verwonde

PW

28

000000 000000).
Q uadrimanen, z. quadrumanen.
Q uadrin, m. sp. eene kleine kopermunt,

een penning.

quadrinóinisch, lat-gr., vierledig, vgl.
bjriou:iiscli ; quadrinoinïurn , n. eene
vierdeelige, vierledige grooLheid; quadri
partéren , lat. (quadripaitare) , in vier
deden scheiden of verdecien, vierendeelen; quadripartitie, f. en nw lat. quadrisectie, f de vierendeeling, verdeeling
in vieren; quadriph1Iisch, lat.-gr., vierbladerig; quadrirëmisch, lat. (quadi'irë

-

nsis, V. remus, riem roeispaan), tact vier
roeibanken.
quadrisyllábisch, ow

lat. (v. syllába,

lettergreep, S y 11 a 1) C 1. a.), vieriettergre
pig; quadrisyllàbum, ii. een vierletter-

Cl' voord; quadrivahuisch (v. valva,
valvula., klap, huize), met vier klappen,
vier lobben of huizen; qadrivascu1air (v.

vasc ulurn, vaatje), viervatig, vierhuizig,
vierkelkig; quadrivium, ii. lat. (v. via,
de weg), eene plaats, waar vier wegen elkander kruisen, een kruisweg, viersprong;
eertijds ook de vier deden der wiskunde:
rekenkunde, nieetkunde, sterrekunde en
muzijk, welke met liet t ri vi u in: spraakkunst, redenleer en redekunst, de zeven
vrije kunsten der Ouden uitmaakten.
Q uadro, n. it., z. v. a. quartet; ook
de teerling van eenen zuilstoel (postament).
Q uadruniânen, pl. lat. (qnadrimmna
of quadrumána, v. manus, hand), dieren
met vier handen, vierhandi g e dieren, apen,

bavianen enz. ; quadrupéden, pl. (lat.
quadrupdes , sing. quadrupes , v. pes,
voet), viervoetige dieren.
Quadruiplum, n.

lat. (v. quadi-Itplus,

a Urn, viervoudig), het viervoudige, viervuldige; quadrüpe (fr. quadruple), viervoudig, viermaal zoo groot; quadrupel
(in het wliistspel) wordt eene partij gewonnen, als de tegenspelers geheel niets
geteld hebben quadrupel, ni. en F. viervoudig getal of viervoudige grootheid
welke viermaal zoo groot is als eene andere, b. v. eene spaansche goudmunt van
ij

;

vier pistolen; quadruple alliantie, f lat.
een viervoudig verbond; quadrupliek,
fr.,
f. nw lat. Jur., het tegenautwoord ofverantwoordingsschrift des b eklaagden op het
derde klaagschrift of tripliek des kla-

gers; vgl. dupliek; quadruplicéren of
lat. (quadruplicäre en

q u adrupl e ren ,

ring.
Q ueerénten, P1 lat. (v. quaer?re,zoeken), cciie dweepzieke secte in Engeland,
die eene verborgene en dus te zoeken
kerk wilden, daarom ook z o e k e r s (cog.
seekers) geheeten.
quaeritur, lat. (v. quaerre, zoeken, vragen), er wordt gevraagd, men vraagt, of het
is dc vraag.
Q uassitor, m. lat. (v. qaaerlre, zoeken,
vragen enz.) , eig. zoeker ; onderzoeker
aanzoeker, rcgtzoeker; quaestum, n. het
gezochte ; q'uaesi'tumjus, z.jus ; queestie , f. (lat. quaestio) , of questie (van
liet fr. question, spr. kestjóng), de vraag,
twistvraag, opgave, het onderzoek, strijdpunt; de pijnbank , foltering; quaestio facti , de vraag naar het daadzakelijkc , in tegenst. met liet onderzoek
naar den rcgtsgrond ; de 1) e r s o o n of de
z a a k in q'uestie of questiöais , de perJL

soon of de zaak, waarvan gesproken wordt,
de behandeld wordende, bewuste, gedachte, vermelde persoon of zaak , onze man,
onze zaak; dat lijdt geen qucstie,
dat spreekt van zelf, behoeft geen navraag,
geen onderzoek; qumustionéren , uw. lat.
( fr. questionner) , vragen , ondervragen
uitvragen, iemand met vragen bestormen,
pijnigen -quator, m. in het oude Rome
een regeringspersoon, die liet opzigt had
over de schatkist en de inkomsten van den
staat inde (quaerebat); een schatmeest e r
rentmeester, rekeninghouder van de outvangsten en uitgaven ; quaistuur , f. het
ambt en het bureau van eenei quastor.
Quaker., z. kwaker.
qualibet ex ie, lat., uit allerlei dingen,
uit zaken naar welgevallen.
quails , quale, lat., hoedanig gesteld,
van welken aard ; quails persôna , tails
perizôma, gelijk de persoon, zoo ook het
voorschoot, men geeft ieder schoenen naar
Zijne voeten ; quails rex , tails grex
zoo als dc koning, zoo ook de kudde, dl. i.
de onderdanen; zoo heer, zoo knecht; qualite.it, f. (lat. qualitas) , dc gesteldheid
eigenschap, deugdelijkheid , waardigheid.
hoedanigheid; de titel, stand, rang; qua
litatief, uw. lat, volgens de waarde, he
gehalte, de gesteldheid cener zaak betreffende; quali fi céren , eigenschappen toeleggen of toekennen ; benoemen , betite

QUART!ER.
len ; zich qua1ificéren zich crgens geschikt toe maken , zich bekwamen tot
eene zaak of zich die waardig maken
of geschikt bekwaam en waardig bevond n worden ; gequalificeerd . geschikt,

e

bekwaam , vatbaar, geregligd enz. ; een
gequalificeerde diefstal en dgl
Jar., z. furturn gualificátum ; qualificãtie, f. de bijlegging, toekenning eener
eigenschap , benoeming, betiteling ; ook
deugdelijkheid, geschiktheid, vatbaarheid;
Jur., dc verzwaring cener misdaad, erner
straf enz. door i)ijzondere, verergerende
omstandigheden; qualificatief, nader bepalend, beschrijvend; qualificator. 11h de
bcrigtgever (re!èrent), in criminele zaken.
Q uanclo, n. lal. (quanclo, wanneer, als),
het wanneer, de tijd van eene.gebeurtenis.
Q uang of quoan, chin.. z. V. a. regen
ten, benaming der mandarijnen in China.
quantus , a, urn, lat. , hoe groot, hoe
veel; zoo groot of zoo veel als enz.; quan
turn, fl dc grootheid, veelheid, menigte,
de maat ; het bedrag , aandeel, de som ;
quantum in me , zoo veel in mij ligt, ZOO

veel ik vermag; quantum libet of quantum
placet. of quantum vis (afek. q 1. of q. p/.
of q. V. op recepten), zoo veel men wd of
verkiest; quantum satis of quantum suf-

ficit (afgek.
ZOO

q. S ) ZOO veel als genoeg is.
veel als toereikend is; in quantum, in

zoo verre; in quantum dejure, zoo ver liet

regt of regteris is, in zoo verre de wetten
het vergtinnen; quante? (se. pretie), tot
welken prijs? hoe duur? quantiteit, f. (lat.
quantitas), de veelheid, menigte. grootte;
het gewigt dc maat; Gram,. de syllaben
maat, de duur der lettergrepen, de lengte
of kortheid derzelven : Muz., de tijdmaat,
toonniaat; quantitatief, ow lat., volgens
de menigte ofde grootte.
Quarantaine, f. fr. (spr. karanytén' ,
quarante, veertig), een getal van veer! ig;
inz de veertigdaagsche leg-. of proeftijd
van schepen en reizigers, die uit vreemde,
van pest verdachte plaatsen komen; ook
conturnacie: quarantaine houden,
genoodzaakt zijn te blijven leggen om de
gezondheidsproef te ondergaan.
quarderonnéren , Ii'. (quarderonner,
spr. kar—), eig. in den vorm van een 'ierde gedeelte eens cirkels brengen; Arch.,
hoeken aan balken en planken afronden.
Q uarre of carré, n. fr. (spr. karé, v. Ii.
lat. quadrãtusn, z. quadraat), het vier
kant; inz. de vierhoekige soldatenstelling;
en quarré (spr. eng—), in liet vierkant.
Quart, Ii. lat. (v quarus, a, nez , de of
het vierde), een vierdedeel vierde maat,
eene vochtmaat, ook e ene graanmaat in
Pruissen enz, eene rekenmunt te Genua.
omtrent = cent; quarta, f. (scil. classis),
de vierde klasse ofaideeling inz. eener Ia-

;

tijnsche school; •quartaal, ii. nw

lat., een
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vierendeel jaars, de ontvangst of uitgave
van een vierendeeljaars; quartaUter, elk vierendeeljaars , alle drie maanden; quartaan,
lat. (quartanus, a, urn), vi erdaags, b. v.
quartaan-koorts of quartãna, de vierden'
daagsche koorts; quartarlus, ni. lat., het
vierde van eene maat. een waatje; quartário, m. it., eene vochtmaat -in Venetië
ook eene korenmaat ; quartãtie, z. ond.
quartéren ; quartant, ii'. (gr. /cartáng),

een vierdedeel, eene vierde

ton;

in Bene-

den-Duitschland eene groote vochtmaat
van 8 tot 9 ankers; quarte, f Mtiz , de vierde toon van den grondtoon, de derde violinsnaar (4); in het schermen: de vierde stoot-

manier; in het piketspel vier op elkander

volgende kaarten in ééne k!eur;quarter, m.
eerie engelsc li e inhoudsniaat voor zout, ko-

ren, steenkolen enz., = ton; ook een eng.
gewigt, = 28 pond; eene munt in Malabar,
= 30 ct. courant; quartéra , f. sp., cone
korenmaat en quartéro, in. eene vochtmaat
in Barcelona, OJ) Mihon en Palma; quarterólla , f. eenegraanFnaat te Rome; quareron , m. fr. (spr. karte'rong) , een groott
kwart. twed maten of kannen; een vierde
1ond; een verde honderd; quarterán, in.
SilL (spr. lcwarteîoon), een afstammeling
van cenen Euro p eaan en eene Terceroniri,
z. a.; quarterór&e, ff1. it., eerie korenmaat te
Bologna en Valencia; quartét, m., it. quartétto, en quadro, Ii. quatuor (v. h. lat.
quatuor , vier) , Muz. , een vierstemmig
stuk; ook z. V. a. quadernario , z. a.
quartettfne , m. een klein vierstemmig
stuk; quarticeno, m. it. (spr. —tsje'no),
eene korenmaat te Bologna; quartidi, fr.,
z. decade. J.
quartéren ow lat., goud en zilver in
de verhouding van 1 tot 3 zamen smelten,
om het dan le scheiden door dc quart, de
quartãtie of quartering„ f. d. i. de scheiding des gouds van liet zilver door salpeterzu tir (sterkwater), wanneer de verhouding der beide metalt n als I tot 3 is.
2 uartier, n. (v. Ii. Ir. quartier), kwar tier, liet vierde van een geheel, een vierdemaat, z. v. a. quart; liet wapenveld; het
zool- of hielleder aan de schoenen; Mar.,
de tijd der wacht tot op de aflossing,
Ook kwartier-wacht; inz. eene stadswijk en in 't algemeen het grondgebied der
stad; van daar voor verblijfplaats of woning;
bij de soldaten de inlegering, herherging,
het nachtkwartier, het nachtverblijf; de,
overnachting; oneig. Mil., de sparing van
hetleven; v. om kwartier hiddev
om lijfsgenade vragen; iemand k w a r t i e r
geven, lieni liet leven schenken; quartie.
ren of inkwartieren, soldaten in l egeren,
hun lierbergiug, verblijf of huisdak verschaffen of aanwijzen ; inquartiering, f.
de inlegering . tehuislegging ; quartlermeester, kwartiermaker, de militaire of
92
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QUA1ITIJN.

QUATUOR

hurtlerlijke inlcl;eraar, de beambte, die voor
cie inlegering zorgt ; op schepen cie stuur -

te geven; oneigentlijk: vruchtgebr uik, daar
dit in den eigenthjken zin tot zaken be.
paalti is , die gebruikt en terug gegeven

rimansiraat ,opzigterder sclheeps,vachten cnz.
Q uartijn, z. ond. qu ar t o .
uartilho. m . eene maat in Brazilië voor
den ruin. = 1,4193 ned. kan; quartillo ,

m. sp. (spr. --tíe jo), cent spaansclhe koperniunt, = 4 reaa 1 of 3i niaravedi
ook een spaarzsch gewigt, on des ecr 1 ned.

pond ; cene vochtmaat in Portugal enz . ;
eene korenmaat te Cadix ; quartinho, nmm.
portugesche goudmunt . = 1200 reis, 1
l i s b o n i n c of onr,e v eer 3 gl. 90 ct.. quar-

tino, rn.it., eene voclitrnaat in Alessaridria;
Gene rekenmunt te Napels : iets meer dan

cent courant.
Quarto. m. sp. en it.. eene rekenmunt
van verschillende waarde. in Spanje. Gibraltar . Marocco en in Mexico; eerie vocht maat Ie Bar celon a; ook vene ital. eraanmaat; quarto, lat., ten vierde; een in quarto of quartiju, een boek, bestaande uit
tweemaal toegevouwen vellen . cl. i. niet
vellen van 4 bladen of 3 bladzijden.

Q uartuccio,m. it. (spr. --tóetsjio), eene
voclitinaat in Messina; Gene graanmaat in

kunnen worden ; quasiinodo geuáti , do
eerste zondag na paschen (eig. quasi s iodo
geiu.iti, )leven als de eerstgeborenen" , ' naar
de woorden der latijnsche mis , 1 Petrus
1, l ); quasi re bene gesta, even als ware
alles goed gegaan.
Quassia , quassie f. { of kwassiehout
bitterhout, bitterwortel of bitterbast van
tenen boom in Suriname. dien de inboor hingen tegen venijnige slangenpeten gebruiken en die bij ons als een middel tegen
de koorts pleegt aangewend te worden. Naar
men wil zou liet dus geheet.en zijn naar
(,enere neger C o a s s i, die liet ontdekt
heeft; quassmne, g de bijzondere planten vormende stof in de quassie.
qua tails, z. ond. qua.

Quaterne, f. nw lat. (v. li, lat. quaterni,
(le. a, vier aan vier), in het lottospel vier
bezette en te gelijk uitkomende nommers;
eenig,e geschreven of bedrukte bladen ineen geschoven; quaterruair. lat. (quaternari'us, a, urn), viervoudig. in vieren, uit vier

'loskanen.

bestaande ; quaternarius , z. Bimeter

Quartus, m. lat. (vgl. quart), de vierde,
iriz. de vierde leer meester , of leeraar van
(le vierde klasse eener latijnsche school.

quaterniteit, f. nw lat., viervoudigheid.

Quarts of kwarts, m. eerre steensoort , uit

kiezelaarde bestaande, .blinkend en doorschijnend, meestal in kristalliseren vorm
voorkomend.
Quas. 7. kwas.
quasi, lat., als 't vare, gelijk, als, bijna,

eenigermate, ongeveer, even als of; in zamenst. b. V. een quasi - geleerde,
quasi doctor, een schijn- of halfgeleerde, een slecht geneesheer, kwakzalver,
een stuk van een' geleerde, van een' doctor enz.; quasi -affiniteit, f. eene schijn

-verwantschp;quio,n.er
regtsverhouding, die als een verdrag behandeld wordt, zonder een wezentlijk contract te zijn; quasi -delict, n. eene naar
misdrijf gelijkende , door verzien begane
daad., die in hare bijzondere uitwerkingen als een misdrijf wordt lbehandeld;
quasi-domin uxn. n. een schijneigendom,
dat voorshands als een wezentlijk eigen
wordt behandeld; quasi- legitimiteit,-dom
f. schijnbare regtmatiglieid; quasi-posses
een oneigentlijk bezit, een bezit van-sie,f.
onli ,char elijke dingen, bij „veike een be
cngeren en eigentlijken zin des-zitnde
woords niet denkbaar is; quasi- traditie ,
f. Bene handeling , die de plaats der
vormelijke overgave vervangt ; quasiusus-fr.uctus.,, ni. het aan iemand gegeven
redt om cene zaak naar welgevallen te gebruiken , onder de voorwaarde van baar
eenmaal in gelijke soor t en dezelfde deugde lijkheid, ofwel in de waarde daarvan terug
,

uatertémper , quateniper, rn. (mid.
lat. quatennpóra, uit li. lat. quatuor tem
de dag, waarmede een vierendeel-1)óra,
jaars aanvangt; bij de 11. K . vier strenge
vastendagen op den eersten vrijdag van
ieder vierendeel jaars.
Quatrain, m. fr. (spr. katreng) , eerie
strophe of klein gedicht van vier verzen.
quatre-couleurs (spr. kater' koeléur), vier
kleuren , eene goudsoort voor horologiën
enz., zoo geheeten om de vier kleuren, die
men er in bespeurt; quatre-mains, pl. fr.
(spr. kattr'nièng), muzijkstukken, voor 4
handen gezet, om op de piano uitgevoerd
te worden; quatre mendians (spr . —manycliáng), p 1 .. eig. vier bedelaars; bedelaars snoepgoed, vierderlei vruchten voor het
nageregt , nl. amandelen, noten, vijgen en
razinen; quatre nations (spr. —nasjónq),

tig. vier natiën, van een collegie te Parijs,
door l'iiazarin gesticht voor het onderhoud
van 60 Jonge edellieden, geboortig uit de
door Lodewijk XI V. veroverde landschap
Italië, Duitschland. Nederland-pen,dito
en Spanje behoorden.
uatriciuium , n. nw

lat. Muz., een

vierstennmi; muzijkstuk ; quatricroxua ,
n. ^T noot of pause ; quatriduum , n.
lat., een vierdaal;sche termijn, een tijd
van vier dagen; quatrino of quattríno,
m. it., eens kleine rek enniunt van onder
waarde , in den Kerkelijken-scheidn
Staat, Florence, Piemont enz., = • of .
sal do; quatro, m. naam van verscheidene
it. muntstukjes, van verschillende waarde.
Quatuor, n., z. quartét; e uatuárvir,
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QUEENS-BENCH.

QUIMOS.

111. lat., een viernian, medelid van een
collegie van vier mannen in het oude fibme; pl. quatuorvri, ook een regeringspost
in de voormalige rijkssteden.
Queens-bench , n. eng. (spr. kwIensbentsj; V. queen, koningin), eig. bank dci
koningin het opperhofgerigt in Londen
onder de regering cener koningin (vgl.
k i n g s-b e n C h); queens-purve9er, iii. (spe.
—purvejer) ., de leverancier v. liet vleesch
voor het hof.
Q uei, eene oude chinesehe munt in den
vorm van ee!I' laugwerpigen regthoek met
een vierkant gat.
Q uekker, m. een zeer vurige palniwijn.
quelque Chose, ft. (spi. keik'sjdos gcui.
kek'ijóos), iets, het een of ander.
Q uentchen, a. in [)uiLschland een 4de
van een lood of van een pond.
Querél, 1. (lat. querela, fr. querelle,
spr. kereil'), de klagt, het bezaar; de
twist, strijd; pi. queréllen, twist en gekijf, oneenigheden; querelléren, f!. (querei1er) twisten, hij ven, Ii arrewarren ; que re l eur, in. een twister, twistzieke; quaruléren, ow lat. (v , h. lat. querulus,

of afgetrokkcnc begrip der bewering, dat
cciie zaak iets is.
quid faciendurn? lat., wat is er te doen?
wat nu gedaan? quid hoc sibi vult? wat

,

l

klagend, klagelijk), gaarne klagen, zonder

regtmat.ige oorzaak geschil zoeken; querulánt, m. een klaagzuchtige, geschuluiaker;
Jur. (zonder hatelijk bijoegrip), wie eerie
klagt bij het geregt indient; queruluat,
fl1. hij tegen wien eene klagt wordt in,

gediend.

Q uerquerulaneu, pl. rom. Myth., nymphen die het opzigt hadden over het ye1len der eiken (v. quercus, een elk).
Q uers, eene perzische lengtemaat.
Q ueue, f. fr. (spr. keu'; v. li. lat. eau(la), de staart; de paardestaart van den
turkschen stadhouder; de hiljartstdk, stootstok; ook eene fransche wijumaat ; Mil.,
de laatste afdeeling, het einde, de laatste
soldatentroep b v. opmarsch in de
q U C u e opmarsch op het einde; hij opentlijke plegtigheden, in scbouwburgen enz.
de rij der achter elkander staande personen, die elkander om in te treden, nader bij te komen, beter te zien enz. ver,

dringen.

Quibble n eng. (spy. kivíbbel), cane
woordspeling, eene gees tige. moedwillige
dubbelzinnigheid, een zet.
qui bene dictingüit, beiie docet, lat.,
die wel onderscheidt, leert (onderwijst) wel.
Q aibus of kwibus( eig. de dat. nieervoud
v. h. lat. qui, quis, wie), ccii zot, een gek.
quid ad me? lat., wat gaat het mij aan?
quid ad te? wat raakt het ti ?
Q uidam, in. lat. (quidain, qunecl(tin,
quodclam), een zeker iemand; ook z. v. a.
quibus, z. a ,
quiciditas of quidditeit, f barb. lat.
( v. h. lat. quid, wat), in de voormalige
1)iboSOph isehe kunsttaal eig. het abstracte
,

'wil dat? wat moet dat beduiden?

-

qui4

juris, wat regtens is; quid juvat aclspe'ctar, si non conceclitur uses? wat helpt
liet zien, als men 't niet mag genieten?
quid juvat amisso claudre septa grege?
wat helpt het den stal te sluiten als het
vee er tilt is ? quid novi ? wat nieuws ?
wat nieuws is er? quid rel est? wat is het?
2 uidproquo of qui-pro-quo, n. uw lat.,
een wie-voor-wat, het eene voor het andere, een verzien misverstand, miSgree[),
eene verwisseling van personen, naaien of
begrippen quzdquul ayis prudéntei' aqas ,
et respi'ce finem, wat gij ook doen rnoogt,
doe liet met beleid en zie op h. einde; quid,

quid deli rant rages, plectintur Aek i ve
-

-

de fouten der voisten moeten de onderdantn boeten; quidquid in buccarn venit

al wat hem in den niond komt ; quidquid sit, 't zij wat het wil; quid, si
linn runt? wat te doen, als de' hemel
invait.
quiescéren , lat. (quiesc^ie. v. quies,
gen. quiëtis, de rust), rusten, bedaard of
rustig zijn, ZICh gerust stellen, hevredi
quiesc e nt, m. een-gen,stilbdar;
rustende, tot rust gebra1çte; quiescéntie,
E. de rust, toestand des rustens; quietisten, pl. nw lat., rustvrienden, eene dweepzieke cbr. secte, in de 1 7cle eeuw door
een' spaanschen pi-iesler, Ill i c Ii a e 1 M o
n. de leer
I i n os, gesticht ; quietism n.
van genoerricien secte-sticliter: de volkomerie berusting des gemoeds in Cod en
de daaruit voortvloeijcnde ongestoordheid
der ziel; de gemoedsrust; quiéto. it. Muz.,
met kaluite voorgedragen bedaard, platen.
Qu il at, qu il áte, m. Sl). en port. (spa.
kilâte, ontstaan uit het arab. kiruit =
karaat, z. a.), een karaat, cl. i. als goudgewigt ons, als gewigt voor edelgesteenten ,4- ons.
,

,'

quilibet praesumïtur bonus

,

doiiec

probëtur contrarium, lat., v. ieder mensch
vooronderstelt men, dat hij goed is, zoo lang
niet het tegendeel wordt bewezen.

Quillage, f. Fr. (spa. kieldaij'; v. quille
= kid), het kielregt, kielgeld, tol van
handeissehepen, die voor de eerste maal in
eene fransche haven binnen loopen.
Q ni ll ot, ni. eeoc turksche koreurnaat,
= 22 okas of ruim 28 ned. ponden.
Q a il o, rn eene florentijusche rekenmunt, = lb denari en 5 sol di.
Quilting, n. eng. (v. to quilt,o d ornaaijen, doorstoppen), z. v. a. piqué (z. a.).
Quimos, PL (spr. kI—; in de taal van
Madagascar anac/tirnusse , dwerg) , een
voorgewend dwergenvolkje op Madagascar
( eene soort van cretins).
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QUJINAIR.

quinair, lat. (quinarus, a, urn), uit
vijf bestaande, vijfvoudig; quinarus, m.
eene oud-rom. zilve r munt, 10 assen of
ongeveer 22 et.
Quincai ll erie, f. fe. (spr. kngka1j'r'Ie),
ijzerkrarnerijen , allerlei uit ijzer, staal,
koper enz. vervaardigd wordende kleine
waren.
Quincunx, n. lat., 1) een gewigt van
5 onsen ; eene munt van 1 5. as; 2) de
gedaante eener rorneinsche Y, de vijfvorm,
1). V. hoornen enz. in quincuncern , cl. i. in
den vijfvorm of in het kruis planten

Q uinciecagoon , n. lat.-gr. , een vijftienhoek.
Q time, f. fr., z. quinterne, ond. quinta.

Quinétte, f. fr. (spr. kien—; sp. quinieto), eene soort van kanielot, of geheel
van wol, of met geitenhaar vermengd.
gut nirniurn probat, nihil probat, lat..
wie te veel bewijst, bewijst niets.
Q uinine f. t, v. h. sp. quina voor china),
z. kina.
Q uinola, 1'. sp. (spr. kt—), een spaanseh
kaartspel met vier kaarten; ook de hartenboer in het r e v e rs i-spel.
qui non /sabet in acre, mat in eorpörc,
lat., z. ond. luat.
Q uinquagenarus, m. (lat. v. quinque,
vijl; quinquaginta, vijftig), een vijftigja
rige, vijftiger; quinquageslina , f. (seil.
dies) , of zondag quinquagesmie, de 7de
zondag (eig. de 5 0 ste dag) voor pasehen,
gewoonl. estomihi (z. a.); vgl. septuagesisna; quinquangülum. n. nw lat., een
vijfhoek; quinquerinun, n. lat. (v. an
nus, jaar), een vijftal jaren, de vijfjarigheld, eene tijdruiinte van vijfjaren; quin
quennaal, n. of quinqueneI1e f. nw lat.,
vrijbrief voor vijf jaren, vgl. m o eatonurn , onder mora; quinquertum, D. lat.,
of pentãthlon, n. gr., de vijfstrjd, of de
vijfdenlei soort van strijdoefeningen hij
de Ouden: het springen , schijiwenpen
spieswerpen wedloopen en worstelen, welke de kampvechter alle zegevierend moest
volbrengen, wanneer hij den prijs wilde
behalen; quinquéssis, £ eene oud-rom.
munt van 5 assen of ruim 11 cent.
Quinquets , pl. fr. (spr. kén&k), Angandsche lampen niet dubbelen lichtstroom (naar den uitvinder Quinquet
zoo benoemd).
Q umnquevir, ni. lat., een vijfman, vijfheerseher, een van de vijfmannen, die te
zamen een overheids.eollegie uitmaken;
quinqueviraat, n. het vijfheersambt; het
vijfmanschap, vgl. p e n La r e h i e.
Q uinquillioen, n. een millioen quadnillioenen, of de vijfde rnagt v. een millioen

East der basten, de amenikaansche naam
van den koortsbast of de kina (z. a.).
Q uinta, f. lat. (v. quintus, a, urn, de

of het vijfde), de vijlde klasse eerier latijnSciie school; sp. en port. (spr. /cIen1a),
een landhuis, eene boerderij (zoo geheeten
omdat de pachter weleer 1 v. de opbrengst
aan den eigenaar moest betalen); quintã
nus, 111. een leerling der 5de klasse; quintãna, 1. de vijfdendaagsche koorts; quinte,
i:. (v. Ii. lat. qu inta), Muz., de 5de toon
van den grondtoon; de vijfde, nu de vierde
of fijnste, dunste violinsnaar; de altviool;
in het piketspel vijf op elkanden volgende kaarten van dezelfde kleur ; in het
schermen: de vijfde stootmanier; van daar
Pl. quinten of kwinten, eig. schermstre
ken; listige streken, knepen ; k w i n tenIn a k e r , een doorsiepen mcnsch, kuiperjenniaker ; quinterne , f. nw lat., ook
quine, bij liet lottospel of in de getalloterij: liet uitkomen van vijf bezette nommers; vgl. quaterne; quinterne, ook een
weleer in Italië gebruikelijk, Isaac de either
gelijkend snanenspeeltuig; quintesséns, f.

(fr. quintessence, v. L. lat. quinta essen-

tia), de keur of kern, het fijnste, beste,
edeiste en krachtigste van eene zaak, eig.
de door ehernisehe kunst vijfmaal ovenge
haalde geest van iets; quintt, n. it. l%Iuz.,
een vijfspel, vijfgezang, vijfstemmig muzijkstuk; quintidi, m. fn. (spr. kèngti.JI),
de vijfde dag der decade (z , a.); quiis
tule, z. cinquille; quintéren, fr. ( quinter),
lVEuz., in quinten voortloopen; met den
proefstempe! teekenen , stempelen , inz.
goud en zilver; quintóle, L Muz., eene
notenfiguur, toontiguan uit vijf toonen,
die zamenhangend worden voorgedragen;
quintüpluni, n. nw lat., het vijfvoudige;
quintuplicéren, vervijfvoudigen; quintu
pliek, f. Jun., het vijfde tegenschrift
quintus , lat. , de vijfde, inz. de vijfde
leeraar of leermeester van de vijfde klasse
eenen school.
Quintal, n. fn. (spn. kèngtal ook sp.
quintal, waarsch. v. Ii. arab. kintdr, cciie
maat, een gewigt van 100 pond enz.; v. a.
uit cental ontstaan v. Ii. lat. centum), een
eentenaar van 100 pond in Frankrijk; ook
een boheemseh gewigt van 6 steinen of
60 ned. pond.; een gewigt te Lubeek, =
56 ned. pond., te Portugal = 4 annobas,
in Turkije = 45 okas of 57,4020 ned.

-

;
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ponden.
quintanus, quinte enz. - quintus, Z.
ond. quinta.
Q uintinisten, pl., naam van de leden
eener secte, gesticht in de 1 6de eeuw door
een' kleêrmaken, genaamd Jean Q ti e ii t i n,
die gcenerlei bijzondere vorm v. eeredienst
aannarnen; men noemde hen ook de li

of 1 1 000000 .
QuinqWna, f. (sp. quinaquina), eig. de

-bentij.
Quinze. f. fr. (spn. kngz'), vijftien; een

QUIPOS

QUOTA.

hazardspel niet kaarten; quinze -Ie-va, het
vijftienvoudige van den inzet als winst in
liet Pharaospel, z. pam! i.
Quipos of quippOS pl. (spr. /cipos; van
het peruaansch quipu, knoop), het knoo
penschrift der oude Peruanen, gekleurde
snoeren, op velerlei wijzen zaamgeknoopt
en ineen gevlochten, welke den Peruanen
als schrijfteekens dienden.

qui tacet, consmntit, lat. sprw. , wie
zwijgt, stemt toe, of stilzwijgen is ook ecu
antwoord.
qui -va la? of qui zit? fr. (spr. kiwala,
kiw2e) , woordelijk: wie gaat daar ? wie
leeft? - werda ? wiedaar? de aanroep
van fransche schildwachten, wanneer er
iemand nadert).
quoad, lat., betreffende, wat aangaat;
quoacl thorurn et meitsam, (scheiden of
gescheiden) van tafel en bed.
quocdnque snodo, lat., op wat wijze het
ook wezen moge, op elke mogelijke manier, het ga zoo 't wil.
quod bene (of probe) notdndum, lat.,
wat wel op te merken is, waarop men
wei acht moet geven; quod bonurn, felix
faUstzrnque sit! afgek. Q. B F. F. S.,
wat goed, gelukkig en gezegend zij! of
God geve over` dit werk zijnen zegen! quod cito
cito pent , wat snel
komt, vergaat ook snel; quod Deus bene
vertat, afgek. Q. B. B. V., God wille het
ten beste keeren ofwel doen gelukken ! quod dulsitas, ne jecris, waarover gij in
twijfel staeit, doe dat niet; - quod erat
demonstránclum, afgek. Q. E. D., wat te
bewijzen was; quodfiéri potest per pauca,
non debet per plusa, wat met weinig geschieden kan, behoeft het vele niet.
Quodithet, n. lat. (eig. quod libet, wat
belieft of behaagt) , een wat-meu -belieft,
waL-men -wil; iets, dat zonder orde en zamenhang of toch met schijnbare willekeur
zamen gesteld is, b. v. zulk een muzijk
eene schilderij enz., een aller--stuk,zl
lei, mengelmoes, poespas, ook een boerenbedrieger.
quod non opus est, asse carum est, lat.,
wat men niet noodij heeft, is duur, al
kost het slechts een' stuiver; quod quis
per alium facit, id ipse fecIsse put ãtur,
wat men door een ander doet, wordt zoo
aangezien, als had men het zelf gedaan;
quod tibi non vis firi, id altri ne fecèris, wat gij niet wilt, dat u geschied',
doe dat ook aan een ander niet; quod vult

qui pro quo, z. quidproquo.
qui; proficit in (tTtthUS et deficit in
moribus, plus deficit quam proficit, wie
in kennis toeneemt en in zeden afneemt,
neemt meer af dan toe, of zonder deugd
schaadt de kennis.
Q uirat, D. ( arab. lcîrdt, z. k a r a a t
en q ii i I a t) , een zeer klein gewigt in
Egypte =
Q uirnus m. lat. , bijnaam van den
vergoden Romulus; quirinaiia, p1., een
aan Romulus geheiligd feest in het oude
Rome ; quirieten, pl., een eerenaam der
oud-rom. burgers, inz. in openbare volksredevoeringen , sedert zich met hen de
Sabijrien hadden vereenigd, die eene stad
Quiris of Cures bezaten.

quisque sibi proxrnUs, lat. sprw., ieder

is zich-zelven de naaste; quisque suöruîn
verbörunz optimus inte'rpres, ieder is de
beste uitlegger of verklaarder van zijne
eigene woorden; quisque praesumïtur bo
flue , donee probëtur contrariurn, z. v. a.
quilibet praesumitur enz.
Quisquiliën , pl. lat. (quisquiliae),
slechte , onbruikbare afval , vodderijen,
tuig, aanveegseL
quisquis amat ranam, ranam putat
esse Dianarn, woordelijk: wie een kik
bemint, meent dat die kikvorsch-vorsch
Diana is d. i. ieder houdt zijne vrouw
voor schoon.
Quitte, fr. (spr. kiet', eng. quit , oorspr.
duitsch, verwant aan kwijt), vrij of bevrijd, kamp op, even, los, ontslagen, vrij
van de verpligting om te betalen, zonder
vordering; quitte ou double spelen, fr.
(spe. kie toe ddebl'), Vrij of dubbeld, het
verlorene in het geheel niet of dubbel
betalen; oneig. alles op het spel zetten,
alles wagen om zich uit eene verdrietelijke,
netelige zaak te redden ; quittéren (ft.
quitter, in 't alg. verlaten) vrij, ontslagen
of van de vordering, de verpligting los
maken, zich van eene verpligting kwijten; ontslaan, de ontvangst eener geldsom
schriftelijk getuigen, als voldaan onderteekenen . eeiien kwijtbrief, q u i t a n tie
geven; eenen post, een spel, een vermaak
enz. quitteren, d. i. neder leggen, opgeven, verlaten, laten varen, er van alien;
quittántie,

f. (Fr. quittance, spr.

kiet-

idugs'), de kwijting, kwijtbrief, liet ontvangbewijs , het bewijs van voldoening
der schuld.

fit
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Dens, lat., wat God wil (moge geschieden)!
quomodo, lat., hoe, op welke wijze; het
quom&Io, de handelwijze, de wijze waarop, de manier van uitvoering.

quondam, lat., weleer, voorheen, wijlen.
2 uöta, 1. ook quotum, n. lat. (v. quo-

tus, a, urn, de lioeveelste; quota, scil. pars,
het hoeveelste gedeelte) , het evenredig
aandeel of bet behoorlijke, gevorderde gedeelte, het dooi- ieder naar verhouding thj
te dragene of te betalene; pro quota, naar
verhouding, evenwijdig; quota litis, L het
aandeel in de winst, het deel aan dc betwiste zaak; zijn quotam contribuéren,
zijn aandeel bijdragen ; quoteren , Jur.

naar evenredigheid verdecien, het hoeveelsté aanteekenen, opteekenen, geschriften

FtAB1DOQuJN.

734 QUOT CAPITA, TOT SENSUS.
met getallen , voignommers of teekens
voorzien, nommeren (vgl. c o t e r e n); quotiënt, m. nw lat. (v. h. lat. quotiens of
quotes , hoe dikwijls, hoe veelmaal?),

Arith. , de uitkomst , het antwoord op
eene (leeling of divisie; quoti s eren naar
verhouding verdeclen , ook cotiseren (z.
a.) ; quotãtie of quotisãtie , f. de aandeelsberekening, aandeelsbepaling en -verdeeling.
quot capita, tot census , lat. , zoo veel
hoofden, zoo veel zinnen.
quoteren, Z. ond. quota.
quotidiäna vile'scunt, lat. (v. quotidie,
dagelijks), het alledaagsche wordt verach-

telijk; quotidianus typus, ni de dagelijk-

sche (stipte) terugkeer van eene ziekte
(vgl. typus); quotidiana (scil. febris), de
alledaagsche koorts ; quotidienne , 1 Ii'.
(spr. kotidién') , een dagelijks verschijnend blad , eene alledaagsche courant.
Quotient, quotiseren , quotisatie,

ond. quota.
quo titulo, z. oud. titel.
Q uoveli, pl., eene soort v. muhamedaan-

ache kluizenaars.
quovis modo, lat., z. v. a. quocunque modo (z. a.).

19
R., z. recipe; B. B., afkorting v. Reverendus Dominus; R°. D°., d. i. Reverendo Domino, z. a. - B. I. P., af k. van
requiescat in pace , z. a.; R. I. S. A., lat.,
afk. van Romanôrum Imperator Scraper
Augzistus , de romeinsche keizer, altijd
vermeerderaar (des rijks); R. M., verk. van
Regia Majéstas of Reçpae Majestätis, de
of van de koninklijke majesteit; B. P.- ,
fr, afk. van Révérend Pére (spr. reew'
rang per' ), eerwaarde vader of pater; reg.,
lat., af k. voor regula, regel ofvoor regi
us, koninklijk; - resp. afk. van respondeatur, responsum, respect en respect ii,
ook respective, z. a.; - r. rn., aft. van
reverendurn n.sinisterium, z. ministeriurn.
-

ver uit elkander staan der tanden; pour

la rarete du fait, fr. (spr. poer 1w raar'te

du fc), om de zeldzaamheid van de zaak,
voor de aardigheid, om de grap; rarefacienta, pl. (v. rarefacre , dun of ijl
maken), geneesmiddelen , die de zweetgaatjes of p o r i ë n verwijden; rarefâctie,
f. de verwijdng der poriën; verdunning,
verdeeling of uitzetting der lucht door
warmte.

Rab, n. hebr. Muz., het hakkehord of
tympanon der Hebrivërs.
Rabab, ii. arab. Muz., eene arabische
viool, een instrument van den vorm cener
schildpad, hebbende een' krommen steel
en drie paardenliaren snaren , die met
eeneri strijkstok bespeeld worden.
rabaisséren , ft. (rabaisser ; spr. ra

nederlaten), verlagen,-bés—;v.aier,
doen dalen, zinken; Mere., in prijs verminderen , goedkooper worden of maken,
afslaan.
Rabanne, f. cone sOort van trommel
der negers aan de goud.- en siavenkust
in Guinea.
Rabat, n. (it. rabatto; fr. rabat, van
rabbdttere, rabdttr, nedet- slaan, iieder
laten, versterking van abattre, vgl. re—),
de aftrek, afslag, korting van den bepaal
den prijs eener waar; rabat-conto, n. de
altrekrekening; rabattéren, aftrekken, afkorten; ook den bal in het kolispel achter
den paal tegen liet schot spelen; rabat,
D. fr., de overslag, op- of omslag, een omgeslagen zoons of rand aan den kraag of
(le mouwen van een manskleed; een hef
of kraag voor geestelijken of regteis; ook

een smal tuii- of bloembed, zoombed.
Rabbi ofrabbiju, ni. liebr. (v. rab, d. i.
veel, groot, ouder; de opperste, voornaamste , meester) , eig. mijn meester ; een
joodsch leeiaar of verklaarder der joodsche
wet; rabbiaismus, Ii. nw lat., dejoodsehe
godsdienstleer, het stelsel (Ier i-abbij usche
schriftgeleerdlieid; rabbijasch,r abbinistisch, daartoe behoorende; de ra bbij nij
omge
sch
e taal, Let door de rabbnen

cciie zelden voorvallende zaak; rariteit (lat. raritas, Ii.
rareté), de zeldzaamheid, kostbaar h eid;
ook een zeldzaam, vreemd, aardig ding
pl. rariteiten, zeldzaamheden, aardig he-

vormde hebreeuwseh, inz. de wetenschappelijke schrij kaal der joodsehe schrij vers
sedert de lOde eeuw; rabbinieten, z. talmud; rabböth, de oude joodsche uitlegging der bijhelsche boeken, inz. der boeken
van Mozes; rabbilni, ei. onze leeraar, onze
beer en meester (dc titel, waarmede de
discipelen van Jezus dezeri aanspraken).
Rabdologie, z , rhabdologie.
rabêtéren, Ir. (rabcter, v. bete = lat.
bestia , beest , dier) , verdierlij ken, verbeestelijken. geluk aan een redeloos dier
maken of worden.
Rabidoquin, m. Mil., een vcorm. stuk
geschut, dat 1} pond ijzer school.; rabinet,
n. ccii geschut van zwaarder kaliber, gew.

den; raritas dentium, £ Med., het al te

van 8 pond.

Ra, n. f., de oogenblikkelijke trommelslag, zeer korte roffel; als ried. woord: de
zeileusteng.
raak, lat. (rarus, a, urn, eig. niet digt
bijeen, dun, afzonderlijk), zeldzaam, kostbaar; rara avis, f. een zeldzame vege!,
iets vreemds, ccii wonderlijk mensch; ra

zeer zeldzaam; onine serum est-risme,
carusiz, alle zeldzame dingen zijn duur;
rarum contiiigens , n.

RADIUS.

RABIES.
rabYes, 1. lat., de woede, razernij; ra-

bres canna, f. de hondsdolheid.
Rabulist, fl1. flW lat. (v. ii. lat. rabuila),
een regtsverdraaijer, regtsverknoeijer, advokaat van kwade zaken; rabulisterij, £
regtsverdraaijng.
Racaille, f. fr. (spr. rakdj'; aCgek. v.
race), het gepeupel, janhagel, gcsptiis,
graauw, klompenregiment; het uitschot,
wrakke goed, bedorvene, onzuivere, slechte
van eene waar, de afval, vodden.
ra ccommodéren, fr. (raccommoder, v.
re—, z. a., en accommocler; vgl. accom
moderen), verbeteren, herstellen, opknappen, oplappen, weder in orde brengen,
verhelpen, weder goed maken ;
modage, f. (spr. —cláazj'), de verbetering,
herstelling„ opknapping, het herstelwerk,
lapwerk: raccommodement, n. (spr. maag) , de verhelping, vereffening, verzoening, herstelling, b. v. van de vriendschapsbreuk tusschen oncenszijnde personen.
raccordéren, fr. (raccorcler, v. re— en
accordei; vgl. accoord enz.), speeltuigen
weder stemmen; weder vereenigen, hereenigen, aaneen hechten of voegen; weder
eens worden; schilderijen opknappen, verhelpen; raccordement, n. (spr. —maag),
de liereeniging ; het effen- of gelijk maken, verhelpen, inz van schilderijen.
raccrochéren , fr. (raccrocher , spr.
rakrosj—; v. re— en accrocicer vgl. accrocheren), weder aan- of ophangen; weer
vinden, beet krijgen, betrappen, aan den
haak krijgen ; zich raccrocheren , zich
weder aansluiten, zich verzoenen; racoroc,
rn fr. (spr. rakrô), een gelukstoot, ibrtuin
lijke stoot of worp in het spel.
Race, f. fr., z. ras.
Racemãtie, f. lat. (v. racensr, nalezing houden, ra(ëfllUS, druif), de nalezing,
inz. van druiven enz.
Racha (hebr. eig. rd/cd; waarscis. verwant met rak, dun, dor), een hebr. scheldwoord, dat een slecht, nietswaardig mensch
aanduidt; vgl. Matth. 5, 22.
Rachel, hebr. (rachel, d. i. schaap, ooi),
vrouwenn. : de geduldige.
rachetéren, fr. (rac/teter, spr. rasj't—),
terug kooperi, loskoopen, vrijkoopcn rachat, in. (spr. rasja, de herkoop, wederkoop, vrijkooping.
;

Rachitis, z. rhachitis.
Rack, fl1. eng,, z. v. a. arrak (z. a.).
Rackasira, een indiaansche balsein, die,

ontstoken zijnde, een' aangenamen geur
geeft.
Rackun, z. coati.
racléren, fr. (î.acler), schrabben, afkrabben, schrappen, afschaven; afstrijken
b. v. eene gevulde korenmaat; slecht spelen, rammelen, zagen op eene viool; radeur, rn een slecht vioolspeler; racloir,
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rn (spr. ra/cloar), een schraapijzer, krab1)er.
Racquit, m. fr. (spe. rakIe; vgl. acquit),
het wedergewonnene, de terugwinst, herwinst; racquittéren (fr. racquitter), het,
verlorene weder winnen, zijne schade herstellen.
radcloppiato, it. (v. raddoppiare , verdobbelen), Muz., verdubbeld; racidoppiame'nto, m. de verdubbeling.
Rade, f. fr., de ankerplaats, reede, z. a.
Radeerijzer, radeerkunst enz., z. ond.
radéren.
Radegast, m. (cuss. Radogasij, v.

rad,

vrolijk., vergenoegd, en gostj, gast, dus:
de god der gastvrijheid?) , een god der
oude Slaven of Slavonen, -m ien het paard
was toegeheiligd (volgens Grimm de
slavische II e rc u r i u s).
radêren, lat. (radre), schaven, afschaven, afkrabben, uitkrabben; bij plaatsnijdcrs : etsen; radeerijzer, een heelineesters
wcrktuig bij het t r e p a n e r e n (z. a.)
radeerkunst, de etskunst; radeermes, een
krabmes; radeernaald, de etsnaald; radeerpoeder, een poeder om uitgekrabde
-

plaatsen op het papier weder beschrjf baar
te maken, sandarak.
Radesyge, f deensc!i (v. ii. verouderd
rade, hevig, boosaardig, en syge, pest,

ziekte), eene zeer langdurige en boosaar
dige , naar de melaatschheid gelijkende
ziekte in Noorwegen, Zweden, op IJsland.
radiaal, radiatie enz. , z. ond. radius.
radicaal, radiceren enz., z. ond. ra
dix.
Radius, in., pl. radiën of radiussen,
lat., dc straal, spaak of speck; Anat., de

kleine armpijp; Math., de halve middeilijn
des cirkels, vgl. d i a m C t e r; radius oscuili,
hoogere Math., die regte lijn, met welke
men een oneindig klein gedeelte van eene
kromme lijn cirkelvormig kan beschrijven;

radius vector, die regte lijn, welke uit het

brandpunt eener kromme lijn naar een
punt in haren omvang getrokken wordt;

inz. Astr., (Ie regte lijn tilt het brandpunt
der elliptische baan in het middelpunt der
bewogen planeet; ook Mech., de lijn uit
het nucidelpunt der krachten in het zwaartepunt van het bewogen ligchaan; radi-

aal, flw lat., stra lig, stralen hebbende;
ook de kleine armpijp betreffende, daartoe
beboorende,b.v. radiaal-arterië ii , ra
diaal -zen uwen enz.;radiaal -kroon,
straalkroon ; radiarên , pl. , versteende
straaldieren; radiãtie, f. lat. (radiatio, v.
radiãre, stralen), de straling, uitstraling,
straalwerpitig ; ook het doorstrijken van
eencn post in eene rekening; radiëus (lat.
radiösus, a, urn) , stralend , glanzend
schitterend ; opgeruimd , vrolijk , blij te
moede; radiohith, iii. lat.-gr. , eene ver-

steening van straalmosselen ; radiometer,
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een graadboog; pooishoogtemeter (ja- turd, gezuiverd; doorslepen, doortrapt, 1i5tig, doorkneed; raffinage (spr. —nduzj')
kobsstaf).
ook raf fi nade, f. de loutering, de zuiveRadix, 1., pl. radices lat., de wortel;
ring, inz. der suiker; gezuiverde, fijne suide oorsprong, slam; Arith., het wortolge.
tal, de magtswortel, wortel; vgl. potentie; kee, geraffineerde suiker; raffinenien,t, n.
(spr. rafien'mdng), het uitpluizen, haarGram, de wortel. wortelvorm, de wortel
kloven, vitten, de muggenzifterij, spitsvonof stamlettergreep, het oorspr. bestanddeel
dat eener geheele familie van woorden ten digheid, gezocitheid of te groote stiptheid
in het gedrag, het gesprek enz.; raffine-.
gronde legt ; radicaal, uw lat., ingeworteld, oorspronkelijk, grondig, diep, aan- ne, f. de zuivering, de plaats der zuivering
geboren, van nature; ook met den wortel, of loutering, inz. de raffinaderij, de
suikerzuivering, de suikerziederij, ook z.v.a.
van den wortel a1 niL den grond op; ra
dicaal, als subst. n Chem, de grondslag raffinement; raffineur, de zuiveraar, iouteraar, inz. de raffinadeur, de ZUiVC
of basis der zuren; radicaal-azijn, hoogst
zuivere, verdigte (geconcentreerde) azijn; raar of zieder der suiker.
Rafllesa, f. (rafflesia Arnoldi), de renradicaal-heden, grondhederf. grondk waal;
zenbloem, een gewas, in 1818 op Sumatra
radicaal -cuur, cene grondige of volkoontdekt door Dr. Jos. A r n o I d . op cene
mene genezing, in tel ), enst. met palliareis, die de eng. gouverneur Raffles in
ti cf-cu u r ; radicaal-kwaad. het grondkwaad, de erfzondc; radicaal -teeken, het het binnengedeelte van dit eiland deed;
de bloesems van dit gewas zijn omtrent 3
wortelteeken (i/); radicaal-woord. een
wortel- of stamw oord; de radicalen of eng. voet in doorsnede.
rafraichéren of rafraichisséren. fr. (raradical-reformers pl. , de naam eener
volkspartij in Engeland. Frankrijk en an- fraic/tir, spr. rafrésj—; v. frais.fraic/w,
friseh verseh), veifrisschen, verkoelen, afdere landen, welke cene algeheele, gronkoelen, verkwikken ; verversch en , v&nieu
dige, democratische verandering of hervor; rafraichissnt , verfrisschcncl, ver--ven
ming van de constitutie en de wetten
koelcnd, verkwikkend; rafraichissensent,
verlan gen ; radicalIsmus, n. de grondstel
lingen en pogingen van deze partij; rudi- 11. (spr. —sjiess'mdng), dc verfrisschmg,
caliter (lat. 1. radicitus) , met den wortel, verkoeling, lafenis, verkwikking, verses-sell i
tcn gronde toe, h. v. iets vernietigen; raRagatte f. it., eene wedvaart met sloedi calernent, fr. (spr. —mdnq), grondig, in
pen in Venetië.
den grond, L. v. genezen; radicéren, lat.
Rage, f. fr. (spr. —raazj' V. IL lat.
( radicãri), wortelen , wortel schieten ; tot
zijnen - oorsprong terug voeren ; geradi- rabies), (le woede, razernij, doizin ii igheid,
doiheId; de overroote begeerte naar, of de
ceerd , diep geworteld, gegroeid; radicAn
dus, rn Arith., dat getal, of die grootheid verzotheid op iets, de manic.
Ragione, f. it. (spr. radzjióne v. is. lat.
uit welke deze of gene magtwortel moet
ratio rede, oorzaak , rekening, verhouding
getrokken worden.
enz), een handelsgezelseliap, z.v.a. lit-ma,
radotéren, Ir. (radoter), heuzelen, onin het franseh ook raison, z. a.; het
noozele, laffe, smakelooze taal voeren, zonraggione-boek, in sommige groote koopder zamenhang spreken, suffen, gem. lulsteden een op de beurs of het raadhuis
len; radotage (spi-. —tdazj') of radoterie,
openliggend boek waan n ieder handelsf, beuzelpraat, zotteklap, mallepraat; ra
ltus zijne firma enz. neder schrijft.
doteur, m. een dwaas snapper, suffer,
Ragon1. fl fr. (spr. rag/toe; v. ragodter,
raaskaller.
iets op nieuw smaak geven, iemand nieuradoucéren of radoucisscfren, fr. (rasven ertlust bsjhrengen, s. godt = lat..
doucir, spr. radoesfren of radoesies— v.
s, saak),
m
een door gekruide saus
re— en adoucir, vg l. adoueeren), ver- gustu
zachten. stillen ; doen bedaren, hevrcdigen; smakelijk gemaakt vieesehgcregt, gekruid
een metaal zijne brosheid benernen, het sleeseb; rag -out i la diable, een pespas,
iuengeknoes v. allerhande spijzen dooreen.
smedig maken.
Ragusno, ragusmne, ook vislino, rn
Reeps of raps, m. hoogd., wijn, dien
Cclie rekenmunt te liagusa, bijna = 1 gl.
men weder op versche druiven gegoten en
60 et. courant.
daardoor sterker gemaakt heeft.
Rail, ii. eng. (spr. reel),regel, dwai-sRafale, t: fr . , de rukwind, vaiwind,
hout, scheen; Pl rails, de ijzeren seheewindvlaag.
tien der ijzerbanen, over welke de sagenRafi , rafidieten, z. v. a. schiiten (z. a. ).
rader n rollen; van daar rail-ways, Pl.
ra ffi néren , Ir. (raffiner, v. re— en
(spr. reel-oeëes), ijzerbanen, spoorwegen.
affiner, vgl. affinéren), louteren, zuiverailléren, fr. (rallier, spr. 70(7-; V. Ii.
ren, verfijnen; op iets ra ffi néren. op u1s
peinzen, denken, iets zoeken uit te voz'- lat. ridic IIIUS, ruliclilwius, l)elagchelljk),
schen uit te pluizen, listig of slim iets scherisen , boerLeu , kortswijien, den gek
scheren; iemand bespotten, beet hebben,
bedenken ; geraffineerd, verfijnd, gelou
IlL

-

;

;

;

;
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plagen, voor 't lapje houden; raillerie, f.
(spr. raj'rIe) ; scherts, hoert, kortswijl,
spotternij , plagerij ; par raillerie, uit
scherts of gekheid, uit joks, schertsenderwijs, voor de grap; raillerie a part (spr.
—apdar), scherts ter zijde, gekheid op
een stokje; raill eur, n. (spr. raijéur), een
spotter, spotvogel, snaak.
Raisiné, n. fr. (rpr. rézine' v. raisin,
druif), druivenmost, druivencontituuir.
Raison, f. Ir. (spr. rèzóng van bet lat.
ratio) , de rede hei verstand , de kenrus; verstandelijke voorstelling, verstandsgronden; oorzaak, reden, grond; regt, gelijk ; verhouding betrekking of reden
Mere., de handelsnaam, z. v. a. firma, it.
ragione; ui raison, naar verhouding,
tegen , naar den maatstaf; un etre de
raison, fr. (lat. ens ratiönïs), een redewezen, onding, eene hersenschim; raison
d'état D. (spr. —detd) , bet voordeel
;

;

,

van den Staat ; raisonnable of gew. raisonnabel (spr. rzondbel) , verstandig,
billijk , redelijk, tamelijk, matig ; edel,

grootmoedig , vrijgevig, mild ; raisonné
(fr. raisonner), redeneren, verstandi g beschouwen, verstandig spreken, oordeden en besluiten; volgens de beginselen
der rede iets onderzoeken en beooudeelen;
ook in ongunstigen zin: veel redenerens
maken, spitsvindig redeneren, tegen spre
ken, tegenwerpingen of tegenspraak maken; ook lasteelijk over anderen spreken;

ren

raisonnement.

n. (spr. rézonn'mdng) , het

oordeelen of oordeelvellen. de beoordee
hug, verstandige beschouwing; verstandige gedachte, verstandsbesluit; sluitrede;
in verachtelijken zin: de uitpluizerij, haarkloverij. schijnredenering; ook tegenspraak,
tegenwerping; raisonneur. Hi. (spr. ré:onear), een haarklover, snapper, kakelaar,
dwarsdrijver, verdrietig redeneerder ; tegenspreker, tegenstribbelaar.
Raitzen ofeug. Rasciërs, naar de rivier
ilasea in Servië, p1., een slavische volksstam, die thans in Slavonië, Neder-Honga- rije, Zevenbergen, Moldavië en Walachije
zeer uitgebreid is.
Rajah of 1. raja, nu. (spr.rddzja: satiske.
radj, radja, koning, = lat. rex), een oostindische stamvorst of inlandsch vorst der
undoes, thans grootendeels van de Europeanen afhankelijk; rajapoeten, ook radjepoeten, raspoeten, rasboeten, (of naar
fr. spelling met ost, naar duitsehe met u),
P1 eig. vorstenkinderen; een talrijke en
krijgshaftige volksstam in Hindoestan, inz.
in Adj emir, Malva, Guzarate.
Rajas, pl (arab. ra'ya/z, weidend vee;
onderdaan; van ra'a, weiden , bewaken),
schatpligtige onderdanen, inz. de christe
nen, die onder den druk der Turken leven.
Rajóca, i:: eene harde witte steensoort,
weleer vaak voor beeldhouwwerk gebezigd.
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Rakchasas , pl. md. Myth. , eene soort
van booze geesten, die allerlei soort van gedaanten aannemen, en door sommigen als
vamnpirs worden voorgesteld; hun aantal is
onherekenbaar ; rakehasis, pl., naam va,n
devrouwen der rake hasas.
Rakét, f. :1), (v. h. it. raggetto, en dit
van bet

lat. radius, straal), een straal vuur,

een opstijgend vuurwerk, bestaande uit eene
met kruid gevulde papieren bus ofkarcioes,
die met een' langen vurigen staart in de
hoogte stijgt enz.; ) rakét (it. raccliettct,
Ir. raquette), een balnet, slagnet l)ij het
balslaan of kaatsen.
Raky, m. slay. (vgl. het russ. rakd, de
voorloop van brandewijn ), pruimen brande
wijn in Slavonië; ciderbrandewijn in Hongarije.
ralentéren of ralentisséren, fr. (raleittir, spr. ralanyt—; it. railentae, v. lento,
fr. lent, langzaam), vertragen, langzamer
maken, verz a akken, verflaauwen; talmeru,
afnemen, minderen; railentdndo, it. Muz
vertragend, langzaam , dralend, in het
langzamere vallende.
ralliéreh, fr. (rallier; v. re--- en allier,
vgl. alliëren) , weder vereenigen , bijeen
trekken, berza rn eleru; ralliement, rn . (spr.
rali'niáng), M ii., de wedervereenigin g, herzameling, Ii et wederbijeentrekken van de
door den vijand verstrooide troepen.
Ralph, eig. mansn , z. v. a. Rudolph.
Rama, md. 1lth. eene der vleese li wor,

dingen of incarnatiën van Vischnou;

hij was koning van Ayodhy en veroveraar
van Ceylon; ramajâna, m.ind., dewandel
of levensloop van B. a m a , de titel van
een groot, in het sauskritgseiireven episeh
gedicht v. ongeveer 25,000 verzen.
Ramadn ofRamasn, m. arab. (rama-

ddn, v. ranuida , zeer heet zijn) , cuff. de
heete maand (omdat ten tijde van de inoering des naams deze maand in het beetste jaargetijde viel), de vastenmaand, de
negende maand in den arab. kalender, in
welken devastentijdder mahomedanen valt.
Ramadu, m. de ichneumon, z. a.
Ramajana, z. ond. Rama.
raniasséreru, f (i-amasser, v. re— en
amasser , vgl. amasséren) , verzamelen,
oprapen, zamen rapen ; geramasseerd, ei(r.
verzameld ; sterk, gespierd . ineengedrongen, b. v. een gerarnasseerde vent.
Ramberge , f. fr. en eng. (spr , rang-

be'rzj' cru rembe'rdzj; v.

li fr. raine, riem,

en beu-ge, z. barque) , een voorm.eng. 001-logs-

schip, inz. ter verkenningeener haven; eene
soort van ligte roeisehepen, een postsebíp,
ins. op de eng. rivieren.
Rambours of rambour-appelea, pl. fr.
(spr. rangbóer), cene soort van groote geribi e zomera ppclen van aarige naam zuur
smaak; zoo gebeden naar II a m--aebtign
bures hij Arniens.
93
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Rameau ,. m Fr. (spr. rarno ; v. h. lat.
ramus), een tak, twijg, eene Spruit, loot.
Raménta. pl. lat. (v. reme'nttm, een
spaander,splinter cnz). Med., de kleine
splinters van gebroken beenderen; het dra
derige, dat bij den buikloop afgaat ; afschaafsel, sttkjes, brokjes.
Ramequin in fr. (spr. raarn'kéng) , een
kaasgebak. eene met kaas, eijeren enz. bedekte snede brood; een hartig heeje.
Ramex, rn lat. (pl, ramces), de tak;
Med., eene breuk, een ligchaamsgebrek.
ramificéren, nw lat. ( v. Ii. lat. rarnus,
tak, twijg), vertakken; ramificitie, f. de
vertakkin g ; ook wel de uitbreiding of verdeeling in takken, in kleine adei-en ens.;
oneig. de talrijke onderverdeeiinen van
eene wetenschap, die men onileedt ofin
deelt; ook de verschillende takken ofdraden eener samenzwering.
Ramo, m. eene indische godheid, wiei'
naam als groet wor(lt gebezigd.
Ramoláde f. Fr, eene soot van dans;
ook eene saus, z. reno1ade.
ramollissânt, fr. (v. rarnollir, weder
week worden), weekmakend, verweekend;
ramoIlitief n. barb. lat., een weekmakend

hem eene plaats aanwijzen; ook wei tot zijnen pligt brengen, te regt zetten; zich rangiren , Zijne huiselijke aangelegenheden
in orde brengen; rangéring, f. het ordenen of rangsehikken ; ital., het plaatsen
der soldaten in de gelederen eener corn-

OW

middel.
ramonen,

fr. (ranwner ; van ramon,

beztm, V. h. lat. ramus, tak), den schoorsteen vegen; ranioneur, ni. een schoorsteenveger.

Rampe, ft. fr. (v. ramper, kruipen)
Arch., eerie schuin opgaande vlakte, de aanof optred, b. v. op den wal; de spatie of verdiepirig van den eenen trap tot den anderen.
ramponéren, f (ramponner, v. het it.
rampognare), iemand vernederen, hespotten; beschadigen, bederven; van daar ontramponeerd , beschadigd , bedorven, gebroken ens.
Ran of Rana f. ondn, Myth., de zeeko.
ningin, i1git"s gade, die als leelijk en boosaardig staat beschreven.

rana , verkl. raniula, f. lat., eig. kik
-vorseli.kj;Md,bnamiugve
tongzwcer, liet vorschgezwel.
ranelde, lat. (rancirlus, a, urn), ranzig,
rans, tot aanvankelijk bederf over gegaan,
kwalijkrïekend; ranciditeit, f. nw lat., de
i'anzigheid, ranzige reuk of smaak.
Rancune f. fi'. (spr. rang/cuan', mid.
Lat. rancura , rancurina , v. h. lat. rancor, ranzigheid ; oneig. oude haat), diep
ingewortelde haat, wrok, heimelijke vijandschap.
Randgiosse , z. glosse.
Rang, m. (uit h , fr. rang, maar oorspr.
van duitschen stam, verwant met r i n
rijgen ens., eig. uitbreiding in de lengte),
de rij, orde; de plaats, eereplaats, stand, de
waardigheid; rangéren, Fr. (ranger , spr.
ranzj—), schikken, ordenen, in orde brengen, zetten ofpiaatsen; iemand rangéren,
,

pagnie.

raniméren , fr. (ranisner; vgl. anirné
hezielen opwekken, opvrolij--ren),wd
ken , ophalen of opfrisscheu , b. v. eene
kleur.
Ranonkel, rn en F. (v. h. lat. ranunctles, d. i. eig. k ikvorselije, kikvorschkruid),
ren bekend pronkgewas.
Ranquet of rankét, n. Ir (v. ran quer,
brommen als een tijger), ccii snorwerk, in
het orgel.
ranula, z. oud. rana.
Rantsoen, n. (uit het it. ranzóne, fr.
rançon; V. 15. lat. redenitlo ?), het losgeld,
de prijs, die betaald wordt voor de vrijkooping van een' gevangene, van eene plunde
ringenz.; de dagelijksche hoeveelheid spijs
en drank voor de manschap op de SChe1)en;
de dageiijksche hoeveelheid voeder voor de
paarden hij de landmagt in onderscheiding
van de hoeveelheid voedsel der soldaten,
die p o r t i e genoemd wordt ; rantsoené
ren (fr. ranconner), lossen, loskoopen, bevrijden of aan de gevangenschap onttrek
ken door betaling van het losgeld; ook op
rantsoen stellen; een gerantsoeneerde, m.
een losgekochte, een uit de ki ijgsgevangen
ofontvlodene.
-schapverlot
ranz des vaclnes, m. fr. (spr. rang th
wasj'), de koereijen (ku/sreigen), een bij de
-

Zwitsers geliefd !ie1 5 dat de koeherders op
den doedeizak spelen.
Rapatélle, rapatél, f. fr., paardenharen stof tot zeven enz.
Rapax, fl1. lat. (i.apax , gen. rapãcis

;

roofgierig , een roo1ierig menseh ; rapa

citeit I'. (lat. rapacitas) , de roofgierigheld, roofzuclit.
Rape, f. fr. , de rasp, raspvijl ; raperen (fr. raper = it. raspáre) , zaspen,
vijlen ; rape, ni , geraspte snuiftabak;
rapures, pl. (—pr'), raspsel, vijlse
Raphael, liebr. (v. rap/na, heden),
mansn : God heeft geheeld ; ins. een der
drie aartsengelen (Raphael,Gabriël en
Michael).
Raphanie , z. rhaphanie.
rapied of rapde. lat. (rapc1us, a, urn),
snel , snelloopend , gezwiud , ras , haastig, schielijk, sneivlietend ; rapidaménte,
rdpido, it. Muz., snel, vlug, vlugtig ;
picliteit, f. lat. (rapiditas), snelheid, gezwindheid, haastigheid.
Rapier of rappier, n. (fr. rapiére ; v. Is.
duitsch r a p p c n , i a mi f n , vechten,
plukharen), de schermdegen, het stootwapen ter oefening in het schermen, de
fleuret of floret.

RAPINA.

III

rapïna, f. lat., roof, straatrooserj, plundering; lMflt.
RappI , rn. ft. (v. rappeler, terug roepen, V. VC- CO appeler, vg!. appel), de
terugroeping, het terugontbieden ; MI.,
het terugrocpingsteeken niet den tromPiet. de teru g straling van liet
roei
licht; zijn rappel bekomen, d. i.
terug geroepen worden.: appeléren , terug roepen, doen weder komen, ook voor
den geest terug roepen, herinneren.
Rappier, z. rapier.
Rappen, m. kleine koperruunt in cenige
zwitsersche cantons, = ruim cent.
Rapport, M. f1-. (v. rapporter, wederof teru g brengen , V. re— en apporter;
vgl. apporteren), e ig. het terugbrengen,
het berigt, narigt, de melding, het verslag ; de oorblazerij, valsche aantijging of
betichtin g ; ook betrekking, opzigt, wederkeerig verband , verhouding , zamenbang ; overeenkomst, gelijkheid, gemeenschap, bv. rnagnetisch rapport;
rapportéren, weder brengen, terug brengen of voeren; herigten , berigt geven
melden, aanbrengen, vertellen, over brengen, verslag doen ; betrekking hebben, in
verband staan ; Mere., posten nit bet cene
boek in bet andere over dragen ; rappor
te r , M. een berigtgever, verslaggever,
inz. die voor liet geregt van een geding
verslag doet, de referent; een aanhren8er ' verkl!kker , oorblazer, overdrager, klapper; ook een werktuig in de meetkunde: een hoekni eter (t ee n s pa r e u
de rigtcirkel der horologiemakers.

enz.;

r

,

rapprochéren ,

Ir. ( rapprocher ; spr.

raprosj—; V. re— en approclier, naderen), weder naderen, nader brengen ; verzoenen , weder vereenigen ; rapproche
ment, n. (spr. -mcIng), de wederbijeen brenging of -toenadering; het naderbijbrengen; de verzoening.
Rapsodie, z. rhapsodie.
raptiin. , lat. (van rap<re, rooyen, wegvoeren enz.), in der haast, ijivaardig,
vlugtig, in grooten haast, over hals en
kop; raptus, m. lat., de roof, de ontvoering , schaking , vgl. crimen raptus ook
de geestvervoering , opgewondene stem ming, begeestering ; eer aanval van razernij, van ijihooldigheid , de kolder.
;

Rapures, z. ond. rape.
Raquette , z. raket, 2) ; raquit z.
racquit.
Rarefacientia , rarefactie, rarireit, z.
ond. raar.
Ras, ij. fr, la race, van het lat. radix,
wortel, gelijk bet fr. racine uit radicina

is ontstain), de stam , het geslacht, de
afkomst, soort, aard, slag (an menschen
Ca dieren).
Ras . ni. cene pimontesehe lengtemaat,
= parijsche cl (vgl. raso).
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Ras, aral) , cene kaap, een voorgebergte,
h.v. ras Camouzar, ras al Ma li l) Y s enz.
Ras of rasch, al. (eng. rash, fr. ras;
verkort uit arras van de fransche st9d
Arras),Merc., gekeperde, zeer effene wollen of zijden stof, waarvan men geen
wol of haar ziet.
rasant , z. ond. raseren.
Rasboeten , Rasbouten of Ra3butten
zie rajapoeten ond. rajah.

rasiren , fr. (raser , spr. raz-, van
het lat. radre), scheren , afscheren, al'
nemen (den baard) , neder werpen . S!OOpen , slechten, met den grond gelijk innken (vcstingwerken); even aanraken, afschampen, digt voorbij gaan (van kogels) ; raseerrnes scheermes ; rasânt of
rasérend, Mil. , rakeings langs gaand,
afschanipend (v. kogels), langs cciie vlakte
been strjkend ; rasétte, F. bet kiabijzer
raseur, m de scheerder, baardscheerder
-

(bar 1) ie r) ; rasériag, f. liet sloopen,
nederwerpen van vcstnigwerkn.
liasgado . m. sp. Miiz. , een voorspel Of
p r a 1 i d I u in op de guitar, cciie soort
van arpeggi omet den diliW.

Rasière , L weleer cene graan- en steenkolenmaat in de fransehe en oostenrijksehe Nederlanden, Le Antwerpen = 79,63
fle d . kop.

Raskolniks , pl , eene gr. secte in Rusland aan den Wo18a enz. , die cciie zeer
strenge zedeleer hebben , oud -geloovigen.
Raso , m it. (%'81. ras), acne leugtemaat
in Alessandria, Caglia r i en i'izza , onge
veer = 6 pairnen.
Raspãtie of raspatuur , f. mid lat.
( vgl. het it. s-aspáre, selirapen, r a s p e n),
Chir., het afvijlen , afschaven; raspato
rIum , D. of ratüla , l een schaalwerktuig; de beenvijl, tandviji.
Raspoeten, rasputen , zie rajepoeten
011(1. rajah.
Rassade , f. fr. , glaspaarlen, glaskoralen voor haissnoeren enz. , die men den negers in ruiling aanbiedt.
rassuránt, Ii-. (van 'i-assurer, weder veilig maken, van re— en assurer), gerust-

stellend, weder moed inboezemend, vrees
L-enemend.
Rasta, eig. rustplaals aan de openbare
wegen iiiij de Gerinanen (ra s t, rust), cene
wegmaat. volgens soinniigen = cme halve
mijl, volgens andereii = 3 mijlen.
Rastél, n. fr. Fort. , eerie uilspringing
met cene horstwering uit den bedekien
'svelf cener vesting naar liet veld.
Rastraul, ii. nw lat. (van bet lat. rastram, egge, hark), een Lnentrekker voor
noten een werktnig on) sijf lijnen in
eens te trek ken ; rastréren notcnlijuen
trek ken.
Rastiur, f. . lat. (rasTra, van radére, zie
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RAT.

RATIS.

radéren), het schaven, afschaven, de uitdelging, uitschiapping, uitkrabbing in
geschriften ; eene uitgekrabde plaats ; hij
F. ii. geestelijken : bet plegtig afscheren
der haren ; het afschaafsel, vijisel.
Rat de cave , in. fr., (spr.radekaciv'),
kelderrot, iron. benaming der komnuiczen
of peilders, omdat zij vaak in de kelders
hun ambtswcrk uitvoeren.

regel; regeimatige inrigting, aarden manier, maat; de oorzaak, grond; Jut., rato legis, de grond der wet, wettelijke
grond; ook het doel, het oogmerk der
wet; r. suffi ciens, een toereikende grond
of reden ; ratiöne, ten opzigte, met betrekking; ratione conscientiae, gewetens
halve; r. offici , amhts- of pligtshalve,
pligtmatig ; ratidnes decidendi, beslissingsgronden, de redenen waarom zoo en niet
anders beslist, geoordeeld of gevonnisd
wordt ; ratiãnis dubitdndi, twijleigronden; per ratiönes dubitándi et decide'ndi, door twijfelachtige en beslissende
gronden of volgens redenen van twijfel
en beslissing, b. v. vonnissen of routen;
rationes pro et contra, gronden voor en
tegen (eene zaak); ration, n. fr. (spr. ia
sjong), z. v. a. rantsoen (z. a.) in de beteekenis van dagelijks voeder of voedsel;
ratiocinéren , lat. (ratiocinãri) , gevolgtrekken, sluitredenen maken, overleggen,

Rata, f. (van het lat. ratus, a, urn,

uitgerekend, van rëri, rekenen ; van daar
rata, scil. pars), de evenredige bijdrage
of liet naar verhouding bepaalde aandeel
van ieder in 't bijzonder ; pro rata (scil.
parte), naar evenredigheid, naar verhouding.
Ratafia, rata1ia of taffia , rn. (it.,

fr., en g. ratafia van het rnaleiscli tôfia,
een uit suiker hereide brandewijn ; volgens anderen van het lat. formulier res
rata fiat, (lat is: de zaak zij besloten of
goedgekeurd (vgl. ratus) , waarvan men
zich hij het voltrekken van eenige beraadslaging bediende, terwijl men tevens op de
wederzijdsche gezondheid dronk ? ) , een
drank of 1 i q u e ti r, bereid uit brandewijn,
gegist suikersap en het sap van onderscheidene vruchten.
Rataplân, n. fr., een klanknabootsend
'voord voor het geluid des trommels, het
;

rombombom.
Ratatouille, f. fr. (spr. ratatóeilj'),
een geringe hutspot van vleesch en groenten ; het dooreengestampt middageten der
militairen (platweg ratj etoe geheeten).
Ratel of rattel, rn (van rat?), de
lionigdas, honigwezel, aan de Kaap de
Goede Hoop.
Ratel of rottel , een perzisch gewigt,

= 0,6378 ned. pond.

Ratelier, n. fr. (spr. rateije'; van rateau - lat. raste'llus , hark, rijf, ruil),
een geweerrek , eene stellagie voor geweren in vacht- en tuighuizen ; ook de tandenrij. een gebit van valsche tanden.
,

rati eautio, zie cautlo rati.

of ratihabéren , nw lat.
( vgl. rates fr. ratifies-), goedkeuren, bevestigen , wettigen, voltrekken ; ad ratificdndum ter bekrachtiging ; ratifictie,
ook ratihabitie. f. (le goedkeuring, wettiging, l)evestigiflg, bekrachtiging, de stavingsoorkonde.
Ratin ratijn , n. (fr. ratine, f. ), eene
gekeperde , gevolde wollenstof, waarvan
men het haar doorgaans als kleine knopjes krult , nopjesgoed ; ratiuéren, laken
en andere wollen stoffen noppen, op de
eene zijde van nopjes voorzien, ook friS ére n.
ratio , f. lat. (van reor, ratus sum,
rëri, eig. rekenen, gelooven, oordeelen),
de rekening , rekenschap ; betrekking;
overleg , meaning , re e ; grondstelling,
ratificéren
;

1

d

berekenen; ratiocinium , n. en ratiocinatie, F. berekening, verstandig nadenken, overleg; een verstandsbesluit, cane
bewijsvoering, gevolgtrekking , de sluitrede, het besluiten; ratiolatrie, f. lat-gr.,
de aanbidding of eeredienst van het verstand rationbel en rationaal, lat. (ra
en s-ationãiis, e), ook ratio--tIonabils
neel (Ir. rationnel), redelijk, redematig,
op verstandelijk inzien, op redelijke overtuiging gegrond, wetenschappelijk ; Arith.,
ten volle uitrekenhaar (het tegengestelde
van irrationeel); rationabiliteit, f.
de gesteldheid overeenkomstig met de
rede, redematigheid; rationa li smus , n.
uw lat., de noodwendige toepassing der
rede op alles, wat den menscis in de ervaring gegeven is, ten einde het daarnaar
te beoordeelen , te toetsen en te begrijpen, of iedere leer, die de onafhankelijkheid van den menschelijken geest aanneemt (in tegenstelling met sensua-

lismu 5 en mysticismus ; rationa li s m u S 1fl de godsdienst: de grondstel hug, geen geloofspunt zonder verstandelijken toets aan te nemers ; de overtuiging,
dat alleen de gezonde rede de hoogste
scheidsregter in zaken van godsdienst is,
het redegeloof, de godsdienst der rede, in
tegenstelling niet supernaturalism us; rationalist, m. een' redegeloovige,

iemand, die de leer en gronden van zijn
geloof uit de rede afleidt en de geopen
baarde godsdienst doorliet verstand poogt
te begrijpen; rationalistisch,. overeen-

komstig met het redegeloof; het verstandsonderzoek; rationalistisch denken
of rationaliseren, f. het denkvermogen ;
de verstandelijkheid, de eigenschap van
al wat rationed is; ook b erekenbaarheid.
Ratis, n. een oostind. diamant- en

paarlengewigt, = 3l grain ofkaraa t.
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R4T!SSO!FtE.
Ratissoire, m. ft. (spr. ratisodar', van
rat'isser, schrappen, afkrabben), een krabher, schrapper of schraapijzer, schrobber.
Ratiti, pl., naam van zekere romeinsche
kopermunten , dus gehecten naar den
scheepssnavel (rat is) , waarmede zij gesternpeld waren.
rato , de rato enz., zie ond. ratus.
Ratofkiet , ni. Min., aardachtige vloeiof glasaarde, zoo benoemd naar de plaats,
waar men haar vindt, Ratofka in Rusland.
rattrappéren , fr. (rattrapper , van
re - en attraper, vgl. attrapperen) , weder betrappen of vatten, weder inhalen,
terug krijgen ; weder bedriegen of betrekken.
Ratula, zie raspatorium oud. raspatie.
ratus, a, urn, lat. (deelwoord van rëor,
ratus sum, rri, rekenen ; daarvoor houden) , eig. uitgerekend ; onveranderlijk
vast, geldig, besloten , uitgemaakt; raturn , ook de rato, Jur., besloten, goedgekeurd, bepaald; ratuin et gratum, bekrachtigd en goedgekeurd ; pro rato et grato,
voor bekrachtigd en aangenomen (houden
of rekenen); raturn, n. het goedgekeurde;
gebi1ljkte ; bepaalde ; de rato cavéren,
voor de goedkeuring en aanneining borg
blijven ; zorgen, dat het beslotene zijn beslag krijge, instaan ; sub spe rati, in de
11001) van goedkeuring , of met bet voorbehoud , dat een ander, in wiens naam
men ondeiteekend heeft, het zal billijken;
cautiönem rati stellen , slechts voor zijn
aandeel borg stellen.
Ravage, f. fr. (spr. rawdazj' ; van het
lat. rapre, rooyen), de verwoesting, vernieling toebrenging van schade en bederf;
ravagéren (fr. ravages) , verwoesteis
vernielen, plunderen ; ravageur, m. (spr.
—zje'ur) , een vernieler,, verwoester,, hederver.
ravaudéren , fr. (ravauder; spr. rawod—), stoppen, lappen, verstellen ; met
zottekiap het hoofd warm maken ; uitluchten, de bieeht lezen ; ravaudage, f. (spr.
rawoddazj'), het lapwerk , ves-steiwerk;
knoeiwerk ; ravaudeur ,, us. een lapper,
vet-steller ; ravauderies, pl., prullerij, lorrenkramerij ; zottekiap, beuzelpraat.
Ravelin, n. fr. (spr. raw'léng), 311, de
voorschans , halveinaanschans , een valschild, buitenwerk eener vesting, dat in
den regel vóór de courtine tusschen
twee bastions ligt.
Raviggiuolo, in. it. (spr. rawiclzjoeólo),
eene soorL van kleine geitenkaas uit de
omstreken van Brescia.
Ravigote, f. fr. (spr. rawig/tót' van ravigoter , weder versterken , verkwikken),
eene verkwikkende saus der fransehe keuken , uit sjalotten en andere kruidige
planten toebereid.
,

Ravin, in. fr. (spr. rawing), een holle
weg.
Ravissement, n. fr. (spr. —wess'rncmng
van ravir = lat. rapre, rooyen, wegnemen), de verrukking, vervoering.
ravitai11éren fr. (spr. rawitaif—; vgl.
avitailleren), Nil., weder met levensmid-.
delen voorzien ; ravitailléring, f. de herhaalde verzorging eener plaats met levensrniddelen ; ravitaillement , n. (spi-.
—witalj'rndng), de nieuwe proviandering.
Rayon m. fr. (spr. rejóng; van het laL
radius), dc straal, speck ; de halve middellijn eens cirkels; inz. die van eene
vesting ; Anat., de kleine ai-mpijp ; rayonnárit stralend, glanzend, schitterend,
prachtig.
Raypour, eene soort v. oostindische zijde.
Râzia of rAzzia, f. een strooptogt der
fransche troepen in N. Afi-ika.
re— , lat. en roman. voorletter g reep
(ital. ook ri—), beteekent in de daarmede
zamengestelde woorden : t e r u g , t e g e n,
weder, nogmaals. In het fransch
staat voor woorden, die met a beginnen,
en voor èn , in plaats van re , enkel r,
welke letter somtijds echter slechts eene
versterkende kracht heeft; zoo ii v. ra
bat, raccommoderen, raffin eren,
rernbarqueren enz.
re, lat. ablat. van res , zie aldaar.
Reaal, real m. sp. en port. (v. real =lat.
regalis, koninklijk)
, pl. port. reis (vgl
milreis) eene rekenmunt in verschei
dene landen en van uiteenloopende waarde ; zoo geldt in Spanje een r e 1 d e
v e 1 1 o n (spr. wejón) of koperen reaal
(die 34 maravedis doet) omtrent 12 ct.,
een real de p 1 a t a of zilveren reaal
(verdeeld in 64 maravedis) ongev. 24 ct.,
in Mexico geldt een real de plata 32,1
cent.
Reaal , is. hij boekdrukkers de stellagie
der letterkasten (vgl. regaal 1.).
;

,

reaal, nw lat. (reãlis, e, v. h. lat. res,

de zaak), zakelijk (in tegenst. met verbaai en personeel) ; ook werkelijk,
wezenthjk, waar (in tegenst. met ideaal;
vgl. r e ë e 1), ook werkelijk, dadeljk, gangbaar (in tegenst. met nominaal); reaal-

definitie, E. eene zaakverklaring, zakelijke
bepaling; reaal-encyclopedie,

f. eene za-

menvatting van alle zakelijke wetenschappen; react-geld, gemunt geld (in tegenst.
met papieren geld en gefingeerd e munt); reaal -injürie, f. eene beleediging door dadelijkheden (niet door woor
den) ; reaal-kennis , zaakkennis ; .reaalschool, eene school, die inz. aan de zaakkennis (kunsten en wetenschappen des burgerlijken levens) is toegewijd, en waar taalkunde uitgesloten is dais bijzaak behandeld
wordt; reale ofrcle waarde, de zakelijke
-

waarde,

gehaltewaarde, werkelijk gehalte

REBEL.

REAGEREN.
(Ier munten, de waarde der effecten volgens
den co U V S ; het reale, of iets reaals, iets
waars, werkelijks; rea1a of realiën, Pl.,
zaken, wczentlijke dingen (in tegenst. met
verbaliën) ., ook zakelijke wetenschapPen, zaakkennis; realiseren (fr. rc'a li ser),
verwezentlijken , wezentlijk of werkelijk
maken , uitvoeren, bewerken, bewerkstelligen. daarstellen, ten aanzijn roepen,
tot werkelijkheid brengen; vervreemden,
verkoopen , tot geld maken , inz. papieren geld enz. voor klinkende munt omzet
ten; Log., ceneerkende waarheid nude on
dervinding staven en hoven allen twijfel
verheffen; realisatie en realiséring, f. de
verwerkelijking, verwezenthjking, uitvoering; de omzetting in klinkende munt;
alisinus, de werkelijkheidsieer, de phulosophischc leer, die aan de dingen buiten
ons een werkelijk wezen toeschrijft, dat onafhankelijk is van onze voorstellingen (het
tegengest. V. i d en 1 is mus) ; realisten,
Pl., aanhangers dezer Ieer,zaakgeloovers;
in de middeleeuwen die scholastieken, welke de algemeene begrippen der dingen voor
iets reëels of werkehjks hielden (in tegeust.
meL de nominalisten); realiteit, F.
de werkelijkheid, wezeutlijkheid, zakelijkheid, hei ware wezen van een ding (in tegenst. met den schijn); ook waarheid, vertrouwbaarheid en regtschapenheid van het
karakter (vgl. r eëel);suhjectieve
realiteit, denkbaarheid; objectieve
r e a 11 t e i t , werkelijkheid, uitvoerbaarheid; realiter, werkelijk, in zich-zelf, in de
daad, in waarheid, waarachtig.
reageren, nw lat. (v. re— en agéi-e;
vgl. ageren), tegen werken, terug werken;
tegen streven, tegenstand bieden; regens,
n., pl. reagenta of reagentën, terug- of
tegenwerkende dingen; Chem., ligchainen,
die door de veranderingen, welke zij-zelven
ondergaan, of door de werkingen, die zij te
weeg brengen, de tegenwoordigheid en den
aard van zekere stoffen aantooneu; reactie,
1'. de tegenwerking, terugwerkiug, de tegenstand of tegendrukking van een bewogen
of gedrukt ligchaam tegen een ander; Med.,
de werkzaamheid, die in een prikkelbaar
ligchaamsdeel wordt te voorschijn gei-oe
daarop inwerkenden in--P"doren
druk; Jur.. de vernieuwing van een i-egts geding; in politick opzigt: het terugdrijven
eener beweging of rigting, inz. het opzettelijk verhinderen van den voorui4çaig tot
het betere in liet staatsleven en het veîuietigen van het reeds bestaande hetere, om
daarvoor het vroeger bestaande, maar verouderde en reeds te niet gegane met geweld in de plaats te stellen; reactionair,
in. een tegenstrever, wederstrever, tegen standbieder, terugdringer; reactiviteit, F.
de vernieuwde werkzaamheid; ook de terugwerkende kracht.

Realgar, m. Fr. (ook realgal; nw lat.
risigallurn), robijnzwavel, rood zwavel arsenik (vgl. arsenik).
Realia , realiseren , realismus, reali/1
teit, z. oud. reaal.
reappe ll éren, n lat. (vgl. appelleren),

weder aanroepen.
reappreciéren, nw lat. (verge1. appre
op nieuw schatten reappreciãtie,-eirn),

f. de herschatting, herhaalde schatting van
een voorwerp.
Rear-admiral, rn eng. (spr. rIer édrni
v. rear = ft. arriére), z. v. a. contra--rel;
admiraal, de schout-hij-nacht bij de Engelschen, omdat hij de achterhoede (rear)
der vloot aanvoert.
reassuméren,

flW

lat. (vgl. assuméren),

weder opnemen, weder ter hand stellen
reassümtie, F. de wederopnarne, vernieu \ving, b. v. van een proces (reasrurntIo

litis).
reassuréren, nw lat. ( vgl. assureren),
weder verzekeren; reassurántie 1'. de tegenverzekering, wanneer een verzekeraar
of a s u r.a d e u r het risico zijner assurantie weder door een ander laat verzekeren.
Reãtus, in. lat. (v. reus, de beklaagde),
de toestand eens aangeklaagden, het aangeklaagd zijn ; een vergrijp , moedwillig
bestaan .

Reaumursche thermometer, z thermometer.
Rebab, 1. rubab, n. perz. (rubdb), een
tnrkscii strjkinstrument met 2 snaren.
rebaptiséren, nw lat., herdoopen, weder doopen; rebaptisätie , f. de herdoop
wederdoop; rebaptisãtor, in. dc berdooper,
we(lerdOOper.
rebarbatief, nw lat., onvriendelijk, terugstootend, zuurziend.
Rebattement, D. Fr. (spr. —nidng; van
rebattre, eig. weder slaan; dikwijls bothalen) , bet dikwijls herhalen van dezelfde
toonen of woorden.
Rebbes of rebes joodsch (rabbijusch
ribbis. v. rovav, verrneerderen, ray, veel),
winst, voordeel; rente, voekr.
Rebebe, cene graaninaat in Alexandrië,
ongeveer =; 15 kop.
Rebekka, hebr. (Ribkd/t, van liet chald.
rabak, mesten) vrouwenn.: dc vette, lij
vice.
Rebél, fl1. lat.(rebe'llis, d. i. eig., wie den
oorlog vernieuwt, v. bellune, oorlog; Fr. rebelle), een oproermaker, oproerling, miiiter, weêrspannige , weêrbarstige; rebelléren (lat. rebe ll ãre, eig. den oorlog vernie

wen), een ooroer verwekken, oproerig worden, muiten, aan 't muiten slaan, zich met
geweld verzetten; rebellie. f lat. rebelito),
het oproer, de muiterij, bet gewelddadig
verzet, de opstand, die aan dc bestaande
regering gehoorzaamheid weigert en li aar
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dreigt omver te werpen; rebélliseb, oproe
rig, weêrspannig weerbarstig.
Eehi, in. arab., de lente; naam van de
3de en 4de maand in den arab. kalender,

diger, hoekregter; recensie, f. (lat. recen- inz. do
sio), het onderzoek. de beproeving;
boekbeoordeehing , de uitspraak over (ho
waarde of onwaarde van een boek of ge-

vanw'elkedecerstercbi -eJ -awwel (de

schrift.

eerste rebi), en de laatste r e b i - e 1 a c h c r
( de andere rebi) heet.
rebondéren fr. (rebondir ; spr. re1ongd—). opspringen terug springen. opstuiten(van kogels en ballen gebruikelijk).
Rebus, m. Ii'. (spr. rebii), een teekenraadsel, figuurraadsel, eene woordspeling in
afbeeldingen, eene soort van beeldsehrift,
dat ontraadseld moet worden (v. h. lat rebus, ahi. pl. V. res, d. i. door zaken. nL
uitdrukking der gedachten door afbeeldingen in plaats van door letterteekens); ook
zotternijen, sprookjes.
-

rebus sicstantThus, z. res.
Rebut, n. Ir. (spr. rebiij, afwijzing. weigerend antwoord; uitschot, uitvaagsel, inz.
bij kooplieden: wrak goed, slechte bedorven waar; rebutéren (fr rebuter). afwijzen, van zich wijzen; uitschieten, verwerpen; afschrikken, voor het hoofd stooten
den moed benemen; rebutánt (spr. rebutang), afschrikkend, barseh , norseh, terugstootend, ter neder slaand, moed of lusthe•
nemend, verdrietig.

Recadéntie, f. nw lat (v. recadre, voor
recidère, terug vallen) , de terugvailing,
terugkeer, b. v. van een regt aan zijnen vo
rijge n bezitter.

recalcitrant , lat. (van re-caleitrãre,

cuff met den hel (caix) achteruit slaan),
'wederspannig . koppig , tegensporrelend,
tegenstrevend.

Recambio Z. ricambio.
recantéren lat (re-cantãre, eig. terug
,

zingen), herroepen, terug nemen; recantãtie, f. nw lat, de berroeping, terugneming van datgene, wat men gesproken of
geschreven beeft, ook r e t i-a c t a ti e.
recapiteren, recapito Z. ricapito.
recapituleren, 11W lat. (recapitulãre;
vgl. capittel) , iets volgens Zijne hoofdpunten of zijnen zakelijken inhoud nog
eens doorloopen, kort en puntsgewijs herhalen, het gesprokene ofgeschre vene hoofdzakelijk zamen vatten; recapitulant, m.
een herhaler; recapitulãtie, f. dc korte
herhaling van den hoofdinhoud ofdc hoofdpunten van een verdrag, inz. aan het slot
eener rede, om met nadruk op de toehoorders te werken.
rececléren, lat. (recedre, vgl. cederen),
terug wijken, terug treden; iemand iets
weder afstaan, weder over laten.
recenseren. lat. (recensëre, vgl. censeren) iets onderzoekend doorloopen ; inz.
een boek hcoordeclen, toetsen en daarvan
berigt geven, het heoordeelend aankondigen; recensent, fl1. afgek. rec. een opentlijk boek- ofschriftbeoordeelaar of -aankon,
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recent, lat. (re'cens, gen recénts; Ir. recent). nieuw , versch , pas gebeurd, onlangs ; recentiören. pl. (lat.recentiöres),

de nieuweren, jongeren, inz. de nieuwere,
latere, hedendaagsche schrijvers.
Recepisse, recept receptief enz., zie
oud. recipieren.
Reces , n. lat. (rece'ssus, eig. teruggang,
terugtogt; van recedére, zie recederen),
de uiteenzetting, het verdrag, en het daarvan gemaakte schriftelijk opstel, liet schrifteluk. verelijk ; de afloop, het resultaat of
eind evolg van gehouden onderhandelin
gen; Mere. . achterstand van niet betaalde
g

gelden, verzuimde betaling, schuldige som;
van daar in reces zijn, in achterstand,
ten achteren zijn ; bij bergwerken heet ree e s b o c k : het rekeningboek over de kosten, den voorraad en de schulden van een
bergwerk; reeesschrijver, de persoon,

die dit boëk houdt; recesses orãlis, eene
mondeling voordragt tot protocol, in tegen..
stelling met recessus scriptus, die schriftelijk als grondslag tot een protocol wordt gegeven; recesséren, uw lat.. een eindverdrag
maken, een slotvergelijk treffen ; ook afsluiten.
Recétte, f. fr. (ontst. uit recepte), de
ontvangst, ontvang ; het ontvangersambt;
receveur, m. (van recevoir, =lat. recipére),
de ontvangei, gaarder.
rechangéren Ir. (rec/eanger , spr. resjangzj'), weder veranderen of verwisselen;
rechAnge, m., zie ricambio; rechanges,
Pl., voorraadstukken om te verwisselen of in
plaats te stellen (b. V. wagenraderen enz.).
Rechaud, m. fr. (rechaud, spr. resjó;
van ce— en e'chauder, verwarmen), een
kool- of vurbekken, vuurpan, bordwariner,
komfoor.
recherchéren, fr. (ree/wee/ter; spr. resjersj—), cu ff , herhaaldelijk zoeken ;. nazoeken, navorschen, opzoeken, onderzoeken, vervolgen, aanzoeken, aanzoek doen,
verzoeken, najagen, verlangen; recherche,
f. (spr. resje'rzj'), het onderzoek, de flavorscliing , navraag , nasporing en de opgespoorde waarheid ; het aanzoek, de vrijerij;
gerechercheerd, gezocht gewild, b. v. van
waren, boeken, enz., gezocht, gemaakt, gekunsteld, al te kiesch (in woorden, kleeding
enz., in tegenstelling met natuurlijk).
recidivéren, nw lat. (van het lat. reeldére, terug vallen; ft. recidivei-, weder instorten (van een' zieke) ; dezelfde zonde,
feil of misdaad weder heaan ; recidive, f
liet wederbedrijven cener zonde enz.; in het
fr ook rechute, f' (spr , resjsiut').
Recie£ reci ook ressif, rescif, n. ft.,

RECIPIEIIEN3

RECITEREN.

eene onvangceeI een bewijs van ontvang
( z. v. a. recepisse) mi. in Nederland:
de schriftelijke verklaring van den schipper
of kapitein omtrent dc door hem overgeno
Rico en geladen goederen.
recipi e ren, lat. (recipre; van re en
capre) , eig. terug nemen; aannemen
opnemen in een gezelschap, toelaten ; recipient, m. (lat. recipiens), de opnemer,
ontvanger; Cliem., de ontvanger, eenvat
ter opneming van de zelfstandigheden of
vochten, door de destillatie voortgebragt;
ook de glazen klok op het bord der luchtpomp, uit hetwelk (le lucht wordt gepompt;
recipiéndus , of fr. recipiendaire, m. (spr.
—pianydér'), de opnemeling, de aan te
nemen persoon, hij, die zich aanmeldt on i
in een gezelschap, genootschap enz. opgenomen te worden, de candidoat ; recepisse
of recepis, f. (van den lat. infinit recepisse,
dat is ontvangen hebben), een ontvangbe
wijs, bewijsschrift van ontvangene waren
enz., bewijs van overneming; recepisséren, barb. lat., zulk een bewijs schrijven,
uitreiken ; recept, n. (van het lat. recepturn, genomen, ingenomen enz.), het voorschrift tot toebereiding, bv. van eene spijs
enz. : inz. het artsenij-voorschrift, bet voorschrift des geneesheers, naar hetwelk de
apotheker in de zamenstelling en bereiding
van het geneesmiddel moet te werk gaan;
ook het recpe (cig recipe. neem!), afge
kort Ic 01) artsenijbrieijes de eerste letter ; recepta sententia, I. lat., de aangenomene meening, iegtsrcgel; receptacülum, En. eerie verzamelplaats, vergaarbak, mi. watervergaarbak; bij de planten
dat gedeelte der bloem, waar de bevruchtingsdeelen zijn zarnen gegroeid, de vruchtbodem, het zaadhulsel; receptadus, m.
nw lat., de opziener over de artsenijvoor..
schriften in groote apotheken ; receptãtor,
En. lat. (van receptãre), dc opnemer; Jur.,

der gewijde voorwerpen inde r. k. kerk, dc
sacristij ; ook het receptenboek der apothekers : receptuur, f. dc ontvang, ontvangst;
ook de kunst van het artsenij-voorschrijven
( recepteerkunst), en het toehcreidcn
en afleveren van artsenijen in apotheken.
reciproque, fr. (spr. - prók' ; van het
lat. s-ecips-ócus, a, urn), of als adverb. recipröce, wederzijdsch , wederkeerig, onderhug; op elkander betrekking hebbende;
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dc heler; receptibel of receptief., m. lat.,

opneembaar; ontvankelijk; receptibiliteit
0fL
receptiviteit, 1. de opneeiiibaarheid;
ontvankelijkheid, de vat b aarheid om iets
aan- of op te nemen ; receptie, f. (lat. secepUo), de opname, opneming, aanneming
b. v. tot lid van een' genootschap enz. ; de
ontvangst, inleiding ineen gezelschap; re
ceptie-bewijs, het schriftelijk bewijs van
ontvang, de quitantie inz. voor waren ; re
ceptëren,w fl lat., artsenijen voorschrijven
en naar bet voorschrift gereed maken ; recepteerkunst , de kunst om recepten te
schrijven , een gedeelte der toegepaste of
practische geneeskunde:, receptittën, Pl.,
ofreceptitio bona, lat., z. bona receptor,
m. een ontvanger , gaarder van zekere gel ;

den ; receptoraat, n - nw lat., het ontvangerschap , gaarderschap der tollen en accijsen enz. ; ook wel de r ec e ptuur;
receptoriuns ii. nw lat., de bewaarplaats

terugvoerend, terugwerkend, terugwijzend;
reciprcum, n. (of verbum reciprócurn)
een vederzijdsch terugvoerend, terugwerkend ofwederkeerig werkwoord, b. v. eikander doodcn, doorgaans ook genomen voor het reflexivni'n, z. verbuni;
reciprociteit , I'. nw lat., de wederkeesigiseid, wederzijdschheid, de onderlinge, wederzijdsehe betrekking, de terugwerking,
beantwoording, vergelding; reciproc e ren,
lat. (reciprocäre eig. terug gaan, herhalen),
of reciproquéren , fr. (re'ciproqaer) , beantwoorden, weder geven, vergelden, met
gelijke munt betalen; reciprocbeI, nw lat.,
verwisselbaar, gelijkgeldend, b. v. zooda
nige uitdrukkingen, begrippen enz. ; redprocab il iteit, I. de verwisselbaarheid ; reciprocãtie, 1. lat. (reciprocatio , eig. het
teruggaan 01) denzelfden weg), de wederzijdsche afwisseling, terugvoering of vergcl
ding; wederzijdsche betrekking, wederkcerigheid; de reciprocaten van den
S I i n g e i , dc vooronderstelde Leo eging
des slingers, voortgebragt door dc heweging der aarde , rigtingsverandering.
reciteren, lat. (recitãre) , opzeggen,
voordragen, voorlezen of uitspreken in den
redenaarstoon ; verhalen ; recitando , it.
( spr. retsji—), Muz., in gesproken zang
voor te dragen; recitãte, f. lat. (recitatin), het opzeggen, voorlezen, de voordiagt
van een gedicht of prozastuk in den re
denaarstrant ; recitatief n. nw lat. (it.
recitativo) , de verhalende zang, zangspraak, zingende spraak, die soort van gezang, welke als het midden houdt tusschen
zingen en spreken of den spreektoon naderbij komt en doorgaans zonder voistemmige begeleiding (a c c o in p a g n e m c Ii t) is;
in de cantate dient het ter zamenbinding
van de verschillende gedeelten van het
stuk om dc aria te doen uitkomen ende
verwarring te verhinderen, die de aanhoudendheid van liet volle geluid zou veroor
zaken; recitativo accompagnato, it. (spr.
retsjitativo alcompa'njdto). dc zangspraak
met begeleiding; r. obligdto, eene, zangspraak, begeleid door obligaat-instrumentale muzijk; r. parldnte, eene' meer gesproken dan gezongen zangspraak , met
enkel bas -accompagnement; r. seinplice
( spr. —se'snplitsje) of secco, eerie zangspraak, waarbij alleen de hoofdaccoorden
worden aangeslagen bij de toonen , die
,

-
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zingend gesproken moeten worden;

.stromentáto en r. con gli strome'ntj (spr.
gil als Ui), zangspraak met begeleiding

der muzijkinstrumenten ; recitativisch,
naar de wijze of in den vorm van een recitatief of eene zangspraak.
reclaméren, lat. (reclamãre, eig. daar-

tegen roepen of schreeuwen, v. clamãre,
roepen; fr. re'clarner), luide terug vorde
ren, terug eischen, aanspraak op iets maken; tegen iets opkomen, zich daartegen
verzetten of daarover bezwaren, zijne bezwaren indienen, hulp, herstel, vergoeding
enz. inroepen, afsineeken; reclam an t, m.
een terugeiseher, terugvorderaar, tegenspreker, opwerpet en indiener van bezwa
ren; rec1amtie ofreclaméring, f. uw lat.,
ook reclãma, n. de terugvrage, terugvor
dering, indiening van bezwaren; Jur., de
klagt, elk bezwaar wegens schending van
het regt; ook de regtmatige aanspraak;
rec1ãma Mar., de zorg, waartoe de assu
radeurs en de verassureerdeu verpligt zijn
om een gekaperd schip te bevrijden.
reclinéren , lat. (reclinãre buigen),
terug of nederwaarts buigen, ombuigen;
afwijken, hellen; Med., eene staar ornbui
die zonne wij zer reelin eert, d.i .-gen; ,

wijkt van de loodregte rigting af, beschrijft
een' grooteren of kleineren hoek dan de
poolshoogte; rec1intie, f. nw lat., de ombuiging , overbuiging , onlegging ; Med.,
eerie staar-operatie , bij welke men dc
staar ombuigt.

recludéren, lat. (recludre, v. claudèire, sluiten), open sluiten, openen, ontsluiten, ontdekken; ook opsluiten, insluiten; reclüsie, f. nw lat., de opsluiting, het
in verzekerde bewaring nemen; de beslotenheid, het in zich-zelven gekeerd zijn.
recogitéren, lat. (recogitãre vgl. cogitéren), terug denken, zich bezinnen, in
Zijne gedachten terug roepen.
recognoscéren, lat. (recognoscire; vgl.
cognosceren), herkennen; erkennen, na
voorafgegaan onderzoek voor juist, goed,
echt verklaren; Mii., uitvorschen, op kondschap uitgaan, de ligging of stelling bespieden; bezigtigen, onderzoek en, monsteren; pro recoç/nitis et liqui'dis, Jur., voor
erkend en bewezen (verklaren), v. schuldvorderingen; recognoscéring, f, de koudschap, bespieding, opneming der stelling
of ligging; recognitie, K (lat. recognit zo),
de herkenning; erkenning, de geregtelijke
erkenning van eenen persoon, eene zaak
of een geschrift voor datgene, waarvoor
men die uitgeeft; het onde r zoekend en
verbeterend nazien van een geschrift; recognitie-gelden, erkenningsgelden , d. i.
dezulken, die de erfpachter aan den grondeigenaar betaalt en waarmede hij diens
regt van grondeigendom erkent; recognitie-bewijs, het schriftelijk bewijs, waar;
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door men zich tot eene verrgting verpligt;
ook z. v. a. interims -bewijs.
recoléren, lat (recol?re), Jur., tegen
elkander vergelijken, b. v. twee geschriften; aan de getuigen hunne getuigenis,
nogmaals voorlezen, cm te zien of zij
daarbij berusten recolemérut, n. het vergelijkend overzigt, b. v. van een origineel
met de copie; de voorlezing der attestatie
aan de getuigen.
Recolhiméntos, pl. sp., kloosterachtige
toevlugtsplaatsen voor vrouwen en wedu
wen in Spanje.
recolligéren , lat. (recolliguire ; vgl.
colligerén), weder verzamelen; zich ree—,
zijne zinnen bijeen roepen, zich weder be;

zinnen, zijne bedaardheid hernemen, zich
herstellen; recollectie, f. uw lat., verzainelirig der gedachten, mi. bij geestelijke
beschouwingen; van daar reco ll écten, fr.
reeollets (spr. rekoli), eene monnikenor
de , leden der franciskaner -orde (minorieten van de stricte observantie), die blootsvoets op klompen gaan.
recommanderen, fr. (recommender ; vgl.
commanderen), aanbevelen, aanprjzeii,
opdragen (ook recommendéren, uw lat.,
vgl. commendéren), i usclierpeui, inpren-

ten, gelasten ; zich aan iemand rem m a i d e r e n, zich in zijne herinne
ring aanbevelen, hem om de voortduring
zijner genegenheid verzoeken; een gerecommandeerde brief, een aanbevolen
brief, van welken de afzender zich een
bewijs van ontvangst door de post laat uitreiken; recommendãbel ., nw lat., of recommandâble , fr., aanbevelenswaardig,
lofwaardig, prijselijk, prijzenswaard ; re'
cornmendãtie of recommandatie, f. de
aanbeveling, aanprijzing, voorspraak: recommandatie-brief, de aanbevelingsbrief;
recommandarésse , f. fr., eene besteedster
van minnen in Frankrijk, door de regering
aangesteld.
Recomparatie, f. nw lat. (v. h. lat.
C0

cornparãre, verwerven, aanschaffen), (le
wederverwerving, de wederkoop of voor-

koop.
recounpenséren, uw lat. (re conspensare;
vgl. compenseren; fr recompenser), schadeloos stellen, vergoeden, vergelden, bebonen; recorripéns, f. ruw lat. (recompenza), of recompense, f. fr. (spr. re/zongpangs' ), de schadeloosstelling, belooning,
vergoeding, vergelding. loon ; en re'com
pease, fr. (spr. ang rekongpdns), ter he-

looni ng.
recompletéren, nw

lat. (vgi. completeren), weder voltallig maken.
recomponéren, lat. (re- compoit é re; vgl.
componeren), weder zamen stellen, om-

werken ; recounponIst , m. nw lat., of
recompositeur , m. fr. (spr. —ziteur)
een omwerker ; recompositie, f. lat., de
94
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wccki'vereeniging der deden eens ligchaams.
recomptéren fr. (recompter, spr. rekonyt—; vgl. compte), natellen, b. v.
ontvangen geld of den inhoud der kas.
reconc il iéren, lat. (re -conciliãre vgl.
concilieren), weder vercenigen, verzoenen,
bevredigen. vereffenen; reconciliãbel, nw
lat., verzoenbaar, verzoenlijk; reconciii
tie, f. (lat. reconciliatio), de wedervereeIliging, verzoening, hevrediging; ook de
plegtige afwassehing of reiniging van een
ontheiligd gedeelte der kerkelijke zaken.

Record, n. eng. (v. L. mid. lat. recordurn), de hij een geregishof (court of record) bewaarde oorkonde omtrent acne
regtshandeling en de daarop gevallen uit-

;

Reconcirniãtor, n. nw lat (v. h. lat.
re-concinnãre, weder inrigten), de weder-

inrigter, herstelltr.
reconfyontéren, nw lat. (vgl. confron-

teren), Jur., andermaal tegenover elkander stellen; de beklaagden en getuigen
vergelijkend verhooren ; reconfronttie, f.

de nogmalige tegenoverstelling.
Reconnaissance , f fr. (spr. r'/coniusdngs': v. reeonnatre,

herkennen, erken-

nen), de herkenning., erkenning; erkentelijkheid, dankbaarheid, Ielooning; Mere.,
het schriftelijk bewijs van ontvang; ook
z. v. a. recognoscéring ; reconnaissance cle l'tqui(lation (spr. -----likidasjóiig),

eene soort van fi-ansche staatspapieren
reconnaissánt (spr. r'lconnisang), erkentelijk, dankbaar.

Reconstitutie, f. nw lat. (vgl. constitueren enz.) de wederzaknenstelling,
herstelling; ook ren te -overdraging, intrede
in eens anders regten.
reconstrueren, flW lat. (vgl. construeren). eig. weder opbouwen, herstellen; uit

afzonderlijke stukken of overblijfsels het
oorspronkelijke geheel opsporen en weder
zamen stellen; reconstructie. f. de wederopbou\%ing , herstelling ; ontbinding der
eigenaardige woordopvolging eener taal.
reonvalescéren, flW lat.( val. convainsecTen) , herstellen, weder gezond wor
den, genezen, aan de beterhand zijn; reconvalescent, m. een genezende, herstellende, wie aan (le beterhand is ; reconvalescéntie f. de wedergenezing, herstelhug, het weder gezond worden, de hete-

ringstoestand.
reconveniéren, nw lat. (v. Ii. lat. convenire aliquern, voor: iemand aanklagen;
ft. reconvenir), Jur., acne tegenklagt inbrengen, met eene tegenklagt optreden,
tegen
klagen; reconveniént, m. de tegenl
k ager; reconvént, ni. de tegenbeklaagde;
reconvéntic, f de tegen- of wederklagt,

het tegenopkomen, de klagt, die de beklaagde tegen den klager hij hetzelfde
geregt indient.
recopiéren, fr. (recopier; vgl. copiéren),
andermaal of op nieuw afschrijven.
recoquéren, lat. (re ccqu ere, v. coqu ere,
koken), weder koken, opkoken, opwarmen.

spraak; recorder, m. de gerigtsschrjver,

stadsschrijver , bewaarder der oorkonden
( z. v. a. archivarius, registrator); in
grootere steden, inz. in Londen, een met
re g terlijke magt bekleede , aanzienlijke
ambtenaar, vrederegter.
recordéren, lat. (recordari; v. cor, gen.
cordis, het hart), in gedachten herhalen,
zich herinneren ; ook het rondzingen of
omgang houden, waardoor in Duitschiand
weleer de leermeesters met de scholieren
cenige iruilen 's jaars voor de huizen aan
het te geven geschenk moesten h erinneren (recorderen), en het dus, als
een gedeelte van hun inkomen, voor de
deuren inzamelen ; recordãtie , f. (lat.
recordato), dc herinnering, het aanden
ken.
Recours, z. oud. recurreren.
recouvréren , fr. (recouvrér, spr.

re/coewr— V. Ii. lat. recuperãre) , weder
bekomen, weder of terug krijgen, weder
aan zich brengen of veroveren; recouvre
inent, n. (spr. r'koewr'rndng), de wederverkrijging, terugbekoming (lat. r e c u p e;

ratio).
Recreatie, recreatief, z. and. recreëren.
Recreditief, n. nw lat., de terugroepingshrief van een hof aan zijnen gezant,
waardoor het ere di tie f(z. a.) krachteloos
wordt gemaakt.
recreëren , lat. (recreãre , v. creãre,
scheppen, voortbrengen; Ii-. récréer), eig.
weder daarstellen; opvrolijken, verkwik
ken, verfrisschen, laven; vermaken, verlustigen, zich ontspannen; recreatie, f. de
verkwikking, verfrissehing, lafenis, opvro
lijking; de uitspanning, veriustiging, vermakelijkheid, het vermaak; recreatief, nw
lat. (Fr. re'cre'atif), verkwikkend, versterkend, verfrisscherid, vermakelijk, verlustigend.
Receméntum of recrereënt , n. lat.
( vgl. excrement), de afgang, stoelgang;

vuil, vuiligheid. ontuig, uitwerpsel, schuim;
slak (der smeithutten); Med., het vocht,
dat zich van het bloed afzondert, b. v. het
speeksel, de gal enz.
recriminéren, nw lat. (fr recriminer,
vgl. crimineren, ond. crimea), weder bemaschuldigen of tegenbesehuldigingen
kl
ken, zijnen aanklager ook aanklagen; weder schelden ofhonen, smaadwoorden enz.
beantwoordenz recriminãtie, f. de tegenbeseli uldiging, tegenklagt; teruggave van
ontvangene besehimpingen en sinaaciredenen in gelijke munt.
Recrudescéntie, f. nw lat. (v. h. lat.
recrudesc?!re , eig. weder raauw worden,

V. crudus, 1)loedig, raauw), eig. het we-
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deropenbreken eener wond; Med., de wederverergering eener ziekte na ingetreden
beterschap.
Recruut, En. (fr. la recrue, de recruten ,
eig. de nawas, V. re-croitre, weder groeijeu; it. recliUa), een nieuw aangeworvene,
pas aangeworven soldaat; pl. recruten,
aan vulli ngs-rnanschappen; recrutéren (fr
recruter), aanvullen, weder voltallig maken; verven, aanwerven, ligten; recrute
n. (spr. -mdng) of recrutéring,-inet,

f. de voltalligmaking of nianschapsaan
ligting.
-vuling,awer
recta, rectangulum , rede, rectifice-

ren enz., z. ond rectus.
Rectie, £ lat. (rectio, v. regre, vgl.
regeren), Gram., de regering, verbinding
of zamenvoegiiig van regerende en geregeerde woorden ; het vermogen van een
woord , om in de woordverbinding een
ander van zich afhankelijk te maken;
rector, in. in 't alg. een opziener, l)cstuurder, hoofd, inz. de eerste leeraar en bestuurder van eene latijnscbe school of een
gymnasium; rector magniftcus, de eerste
bestuurder van eenen akademisehen raad
of senaat; in Engeland: een opperprediker; in Duitschiand : een schoolopziener;
rectoraat, a. het ambt, de waardigheid,
de woning van eenen rector.
rectus, a, urn, lat (eig. deelwoord v.
regre, rigten, leiden, besturen). regt, rigtig , behoorlijk, juist ; recta (scil. via),
regttoe, regtuit, langs den regten weg,
zonder omwegen; r ecta-wissel,ilerc.,
een wissel, die alleen aan den persoon des
eersten houders (niet aan order) betaalbaar luidt , en dus aan geenen andere
kan worden over gedragen; rectum (sell.
intestnune), ti. Med., de endeldarm; van
daar rectilis, f barb. lat., endeldarm-ontsteking; recto folio, op de regter-, d. i.
OP de eerste of voorste zijde van een blad;
recte, regt, juist, vel, naauwkeurig;
tangtilum,

H,

pl. rectanguula, uw lat.,

een regthoek , regthoekig parallelo-

gram; rectangulair , iegthoekig; rectascénsie, I. (vgl. ascensie), de regte klimruing of opklimming in de sterrekunde;
rectificeren, verbeteren , verhelpen, in orde brengen ; Geom., kromme lijnen met
regte vergelijken of hare lengte bepalen;
Chem., eerie afgetrokken vloeistof door herhaald aftrekken nog meer zuiveren, louteren en versterken; gerectificeerde
S p i r i t u S hoogst gezuiverde of overge
haalde wijngeest; rectificãbeL gelijk of
regt te maken; rectificatie, f. de teregtbrenging, verbetering, verhelping; Geom.,
liet regtmaken of de lengtebepaling van
kromme lijnen ; Chem., grootere zuivering,
ontwatering, herhaalde destillatie of overhaling; ook rectificéring, c o n c e n t r
ring ei) dephlegniatisering; recti-

lineair, regtlijnig; rectilinéum, n. eene
regtlijnige figuur.
reçu, Ir. (spr. r'su; V. recevoir = lat.
recipdre), ontvangen, genoten; een reçu,
n., een schriftelijk bewijs van ontvang.
Recueil, n. fe. (spr. r'kuiij'), de ver-

zameling; recueilléren (fr recueillir; spr.
re'Luilj—;

V.

h. lat. recoliigre, z. recol

ligeren) , verzamelen, bijeen vergaderen;
zich recueilléren , zich bekorten, zijne
zinnen vergaren; zich tot stille aandacht
of overdenking begeven; recueillement, n.
(spr. —mdng), de verzamelinge d r gedachten, der zinnen enz., innerlijke aandacht,
stille bespiegeling, overpeinzing.
Recul, m. fr. (spr. r'kskzl v. cul lat.
culus, het achterste), Milt. het terugwijken, de terugstoot van een kanon hij het
losbranden; recutéren (fr. reculer), terug
trekken, teiug stooten; terug spingen. terug loopen ; terug wijken , zich terug
trekken.
;

recupereren, lat. (recuperãre), z. v. a.

recouvreven (z a.); recapertie, l z. v. a.
recouvrernent.
recurréren, lat. (recurrre, v. currére,

loopen), eig. terug loopen; op of tot iemand ree—, zich tot hem wenden, zijne
toevlugt tot hem nemen, zich aan hein lionden; receirrens series, f. Math., de aldalende reeks; recurrent, in. een hulpzoekende,
toevlugtnemende ; Jur., inz. wie van liet
regtsmiddel gebruik maakt, dat den naam
draagt van recours, rn fr. (lat. recshsus),
ook regres. in. en regredíéntie, f.
het buitengewoon beroep op een hooger, of
indienen van bezwaren tegen een lager geregtshofbij een hooger; ook teruggang, het
regt van verhaal van schade op iemand,
schadeverliaal, vergoeding; zijn recours
of r e g r e S tot iemand nemen, z. v. a. tot
hem recurreren (z. boven) , zich aan
hein, als waarborg wenden of houden, zijne
toevlugt tot he;n nemen, zich door hein
schadeloos doen houden; r e e o u rs - w issd, tegenwissel; recsirsus acicomItia
eertijds beroep (appellatie) op eenen
rijksdag.
recuséren , lat. (recusãie) , weigeren
afslaan, afwijzen, verwerpen, niet aannemen; recusãbel, weigerbaar, verwerpelijk,
af te slaan; recusãtie, t. (lat recusatw),
de weigering, verwerping, het afslaan; re
cusatiojudicis, Jur. . de verwerping, wraking van eenen regter enz., dien men van
eenzijdigheid verdenkt; r.juramen te, weigering van den eed.
Recûssie, f. uw lat. (v. li lat. recutre,
terug slaan) , het terugsiaan ; terugkaatsen.
Recutitie, f. nw lat. (v. h. lat. cutis
huid), Med., herstelling der voorhuid door
de vorming eener kunstmatige.
Redacteur, redactie, z. ond. redigeren.
-

REDAN.

REDRESSEREN.

Redan, fl1. fr. Fort., zekere merken, die
omtrent als zaagtanden zijn ingerigt, zoodat zij elkander f1 a n q u e r e n of wederzijds verdedigen, zaagwerk, een vestingwerk met enkel faces en C 0 U r t i n e 5.

sing; redémtor ofredémptor, m. een bevrijder, verlosser, redder; redeintor litiurn,
een proceskooper , hij, die regtsgedingen
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redarguëren, lat. (red-argure; vgl. ar guren, weder1eggeri bewijzen.
reclatéren, 11W lat. (vgl. dateren ond.
datum), de dagteekening van eenen brief

vervroegen.
Redditie, f. lat. (redditlo; v. redd?re,
weder ofterug geven), de teruggave; b. v.
cener vesting ; Log., bet nazindeel eener
periode ofeener gelijkenis.
Redemta, redemtor, z. ond. redimeren.
Rederijkers, pl. (verbast. v. rh etori

k er s), benaming der leden van voormalige
gezelschappen in Nederland, die bijeen
kwamen om zich inde redekunst of rh etorica te oefenen.
redevable, fr. (spr.—wdabl'; v. reclevoir,
nog schuldig zijn), eig. nog schuldig, in
achterstand; erkentelijk, verpligt; redevance, f. (spr. —wdngs'), dc grondcijns
leenpacht ; de verp1igting gehoudenheid.

aan zich brengt; redemptioners, pl. eng.
(spr. ride'msjners), loskoopelingen, l,and

of kolonisten naar N. Amerika,-verhuizs
die hunnen overgang niet kunnen betalen
en daarom verpligt zijn hunne schuld aan

te werken; redemtorIsten of redemptorsten, p1., leden der orde van den heiligen
Verlosser (r e d e m tor),z. v. a. li go rianen (z. a.).
Redingote, f. ft. (spr. r'déngiLCt'), v. L.

eng. ridingcoat (spr. rdidinçjkoot; v. to
ride, rijden, en coat, rok), een rijrok. reisrok, lange overrok ; redingote anglaise,
( spr. —anglzléz'), een overtreksel of fou

van den blinden darm der lamme-drai,
ren gemaakt, dat het mannelijk lid tegen de werking der venerische smetstof
behoedt.
redintegréren, lat. (red-inteçjrare; vgl.
integreren), weder herstellen of volledig
maken, hernieuwen; weder in vorig ambt
of bezit stellen; redintegratie, f. de wederherstel li ng, vernieuwing, weder volkomen-

redhibren, late, (red-hibëre), terug geven of terug, nemen, b. v. het gekochte te- making.
reditus, m. lat. (v. redire, terugkomen),
gen betaling V. h. koopgeld; redhibitie, !
de teruggave, terugneming eener gekochte de terugkeer, terugkomst, wederkomst
zaak; koopvernietigingofontslag; redhibj- Pl. reditus, inkomsten; reditus ennui, Pl.,
tie-eisch, Jur., eisch wegens teruggave van jaarlijksche inkomsten of vervallen; r. Irden betaalden prijs tegen teruggave der redirnibiles, mv lat., onafkoopbai-e renten;
r. redirnibiles, afkoopbare of aflosbare renwaar.
Redhostiméntum, n. mid. lat. (v. red. ten.
redivivus, a, urn, weder herleefd, opgc
/tostre, weder gelijk maken, vergelden),
-wekt,hrniud.
jur., de wedervergelding ; red/iostime'nti
Redondi1ën , sp. redondullas (spr.
loco, in plaats van eene wedervergelding.
redigeren, lat. (redigre, v. re— en —dIeijas), pl. (v. redóndo = lat. rotunclus,
agre, eig. terug drijven of -brengen; ver- rond), sp. en port. versvorm van vier, zes of
volgens zamen brengen), schriftelijke op- achtiettergrepige rijmregels , later in 't
stellen bijeen brengen, verzamelen, in orde alg. zes- en achtlettergrepige verzen.
redoubleren. fr. (redoubler, spr. r'doe
brengen of rangschikken, naar eisch inrig—; 'gi. double enz.), verdubbelen, ver--bi
ten en in 't licht geven, den druk bezorgen, voor de pers gereed maken; in ordi- meerderen, versterken, met meer kracht of
nadruk herhalen; redoublement, n. (spr.
nem redigeren, in orde brengen; redacteur, fl fr., een verzamelaar, rangschikker —mdng), de verdubbeling, versterking.
Redoute, f. Ii'. (v. Ii. lat. reductus, d. L
of zamenvoeger, drukbezorger en uitgever
van schriftelijke opstellen, inz. dc rang- eig. eene terug getrokken plaats), 1) cenc
schikker en uitgever van werken, die uit veld- of schriksehans, kleine verschansing;
de bijdragen van velen zijn zamen gesteld, 2) een gemaskerd bal, maskerdans (it. ride schikker en uitgever van tijdschriften dotto, eig. plaats van oponthoud, verzamel( niaandwerken, dagbladen enz.); vr. redac- plaats, inz. de openbare plaats in Venetië,
op welke gedurende liet carneval door g etrice redactie f. de bijeenbrcnging, vem
zameling en schikking, de gezamentiijke m a s k e r cl e personen kansspelen gespeeld
drukbezorgers en uitgevers van tijdschrif- werden); redoutéren (fr. redonter) . vreezen, duchten, ontzien, schuwen; redoutâteil

rediznéren, lat. (redirnre, v. re— en
entre, koopen, loskoopen, weder inlossen,
bevrijden (rantsoeneren) ; pro ruil-

mè'nda vexa, lat. Jur., tot vereffening of
hijlegging der oncenigheden, of tot afsnijding , opheffing, vermijding des regisgedings; reclémtie, f. (lat. redemtio), de bevrijding, loskooping ( m' a n t s o e n) , verlos-

bel, vreeselijk, geducht, ontza g gclijk.
Redowa, f. een nieuwe boiieemscliew'als

in maat.
redresséren, f. (redresser; vgl. dresseren), weder regt maken ofte regt brengen,
weder in orde, in 't gelid, in den i)ehoOrljken vorm of op den regten weg brengen

weder herstellen, goed maken verbeteren,
;
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verhelpen; ook verachterend maken; Mere.,
z.v.a. storneren.
Redsoheb, in. arab. (redjeb, oorspr. vereering eerbied, v. radjdba, vreezen, schuwen), de naam der 7de maand in den muhamedaanschen kalender (omdat in deze
maand de strijd verboden was) ,
reducéren, lat. (reclucre , v. clucre,
leiden, voeren), terug voeren, terug of weder brengen; verkleinen, verlagen, verminderen afzetten, b. v. dc waarde eener munt;
beperken, onttrekken; herleiden; Chem.,
metalen nit hunne verbindingen met zuurstof zuiver te voorschijn brengen; de re
duceer -oven, een oven, waarin de opgeloste metalen hunne natuurlijke kleuren
gedaante terug krijgen; reduelbel, nw lat.,
herleidbaar, herstelbaar, daar te stellen
reducidos , pl. sp., bekeerden, dezulken,
die onder de folteringen der inquisitie hunne (zoogeheeten) dwalingen herriepen;
reducéring of redüctie, f. lat. (recluctw),
de terugvoering, herstelling, herleiding tot
den vorigen vorm; Chir, de herzetting van
ledematen; beperking, besnoeijing, vermindering, b. v. van het getal der troepen
verlaging, afzetting , b. v. van den prijs
eener waar, in de teekenkunst: de vermindering, verkleining eener figuur; uitrekefling, vergelijkin g , overbrenging der maten, gewigten en muntsoorten van een land
in die van een ander land; de herleiding
van breuken van verschillende noemers tot
denzelfden noemer; de herleiding van geheden tot onderdeelen of omgekeerd;
Chem., herstelling of daarstelling der zhvere metalen uit hunne verbindingen met
zuurstof; Muz. het overdragen uit eene
vreemde toonsoort in eene nicer bekende;
reducUo ad arbitrlurn boni yin, de overla ting eener zaak aan de regterlijke willekeur; reductietabél, eene tabel tot verandering of overbrenging en vergelijking der
verschillende munten, maten en gewigten;
redûctor m. een heelmeesters-werktuig
tot liet zetten van ontwrichte of gebroken
ledematen; reduit, II. fr. (spr. redwI; vgl.
redoute) , Fort., eene toevlugtsverschansing,eene kleine halve maan, in eene groote
aangelegd voor den aftogt der verdedigers,
wanneer deze wordt veroverd; eene soort
van citadel, bestaande uit een bastion
waarvan uien de keel naar den kant der
plaats versterkt; ook een vertrekje, kabi
netje, hoekje.
redundéren , lat. (redundãre, eig. terug
golven of -vloeijen, van re— en undãre,
golven), over stroomen , over vloeijen, in
overvloed zijn; redundantie, £ ( lat. jedundant.a), de overvloed, overtolligheid, overmaat ; de te groote woordenrijkheid, wijd-

helen ; lettergrepen of letters herhalen;
reduplicaat . n. een nogmaals verdubbeld

loopigheid.
reduplicéren , lat. (i-e.dupiicãi-e ; vgl.
duplicéren, oud. duplum), weder verdub-
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afschrift ; reduplicãtie en reduplicéring,

f. de wederverdubbeling ; Grain., de letterof syllaben-verdubbeling of -herhaling; re
duplicatief, uw lat., verdubbelend, verdubheling bewerkend.

Reede , f. (ned. van r e e d e, g e r e e d),
cciie geschikte ankerplaats in de nabijheid
der kust , waar uitgeruste schepen zeilvaardig en aangekomene voor wind en
storm veilig ten anker kunnen liggen;
reeder, rn een scheepsheer, eigenaar van
een schip ; ook die een schip ofgebeel of
ten deele uitrust; reederij , f. het uitrusten van schepen ; ook een deelgeiootschap
van reeders.
reëel, 1 reel; vgl. reaal), werkelijk,
vezentlijk, • waarlijk, waarach tig ; grondig;
geloofwaardig , zeker.
Reef, n. ned. Mar., eene zeilstrook, waardoor h. zeil kan ingekort (g e r e e fd)worden.
Reëmtie , f. nw lat. (vgl. eintio), de terugkoop, herkoop, wedet-koop.
Rees, pl., onregelmatig voor reis (z. a.).
reëxhibéren , nw lat. (vgl. exhiberen),
weder vertoonen, weder overhandigen.
1 - (

reéxportéren, nw lat. (vgl. exporteren),
weder uitvoeren ; reëxportãtie, f. de wedetuitvoer, liet wederuitvoeren van ine
-voerdwan.
refabricéren , nw lat. (vgl. fabriceren),
weder maken, weder bouwen, herbouwen,

hermaken.
refaconnéren (vgl. faconneren), eene
nieuwe gedaante, een ander fatsoen
geven , vervormen, omvot-men.
Refáctie, f. fr. Mere., de korting van betaling voor beschadigde waren , z. v. a.
fus ti.
Refe , op Madagaskar (refi, reffe = maleisch en javaansch depa, tagalisch dipa,
tahitisch rea) eene lengtemaat, = 1 vadem.
Refectie, refectorium, zie onder refi
eieren.

refelléren , lat. (refellére) , wederleg
, tegen spreken . met redenen het te--gen
gendeel bewijzen.
Referein, zie refrain.
referéren , lat. (refirre

cu ff . terug dragen of brengen, weder brengen ; fr. reférer), berigten, herigt geven, melden, voordragen , verhalen ; verslag doen voor de
regtbank ; refereerkunst , de kunst van

verslag doen ; referaat, ii. uw lat., het
verslaggeversambt , herigtambt ; het berigt, de voordragt, de verslagdoening ; referént, n. lat. (referens), referendarius of

referendair, mv lat., een berigter, berigtgever ,, berigtsteller , voordtagtvoerder
of voordrager uit den inhoud der acten
enz. ; referent, die verslag doet aan het
publiek van uitgekomene werken , zonder
dezelve eig. te recenseren :, referen

W
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darius, iii. in Duitscliland een jong regts geleerde, die het tweede examen bij een
geregtshof heeft voibra gt en zich tot liet
ambt eens oriderregters bevoegd heeft ge-

maakt; van daar referendariaat, a. diens
verworven graad en ambt; referéndum,
a. hetgeen te berigteri is ; iets ad referendum nemen, iets aannemen om daarvan
verslag te doen. iets tee overweging nemen,
om daarover hij de bevoegde autoriteit
van herigt te dienen.
re fi ciéren lat. (reficére , van facére,
maken, eig. weder maken), herstellen, verbeteren , verhelpen ; oprigten , opbeuren,
verkwikken, verfrisschen ; reficientict, pl.
Med. , verkwikkende, versterkende artsenijen ; reféctie, £ (lat. refectio), de herstelling , verbetering; de verfrissching,
versterking, lafenis; bij R. K., een verkwikkingsmaal, lafenismaal ten tijde der
vasten in kloosters en in 't alg. bij de R. K.;
ook Jur., de verbetering, herstelling, wederoprigting vaneen gebouw; refectoriaal,
tot de eetzaal behoorende ; refectorXum,
n. nw lat., de eetzaal, eetkainerin kloosters
en andere geestelijke gestichten.
refigéren, lat. (refigére ; vgl. figeren),
het aangeplakte, aangeslagene weder afnemen; ook andermaal aanslaan, aanplakken.
Refin m. fr. (spr. r'féng) of refmno , m.
sp. (eig. in 'talgemeen zeer fijn, supra fijn),
de fijnste spaansche wol ende daaruit vervaardigde stof.
reflecteren, lat. (reftectare, dat is: eig.
terug buigen ; vgl. flecteren), lichtstralen
terug werpen, terug stralen, terug kaatsen , weerkaatsen , afstuiten ; nadenken,
overwegen, beoordeelen ; terug denken;
op iets reflecteren, iets in aanmerking
nemen, er op letten, er acht op geven;
refléctor, m. nw lat., de terugwerper der
lichtstralen, straalwerper, een spiegelinstrument, om gegevene nachtseinen duidelijker zi g tbaar te maken, spiegel
teleskoop; relléxie, f. lat. (reflexio,
ombuiging) . de terugkaatsing, terugwerping (Ier lichtstralen , terugstraling ; de
weerschijn, afgians, gloed; oneig. de terugwending van de werkzaamheid der ziel op
zich-zelven hij de toetsing en beoordeeling
van de door zinnelijke waarneming verkregene voorstellingen, het nadenken, overwegen, de overweging, liet overleg. de beschouwing, overdenking, bespiegeling; de
opmerkzaamheid, de inachtneming van
iets ; reflexie-goniométer ,, m. een door
Wollaston uitgevonden hoekmeter, die op
de terugkaatsing des lichts is gegrond reflexie-hoek de terugstralingsboek , boek
V. terugkaatsing, de boek, dien een teruggekaatste lichtstraal maakt niet liet afkaatsend vlak, en die gelijk is met den hoek
van inval of incidentie-boek (za.);
reflexie- vermogen. liet vermogen des na,

;

denkens, overdenkingsveirnogen ; ook liet
vermogen der terugkaatsirig ; refEaxib iliteit , f het vermogen der terugkaatsing o
de eigenschap der stralen om alLe kaatsen;
reflexief, terugwerkend; reflexieve pronomïna zie onder pronomen; verbdrn
refiexivurn of enkel refiexivitm, z. verbum.
refloréren, ook refloreicéren, lat. (vgl.
floreren), weder opbloeijen, tot nieuwen
bloei geraken.
refluéren . lat. (refluëre , van fl ar e,
vloeijen), terug vloeijen, teru treden,
terug werken ; reflûxus , in. ow lat., de
terugvloeijing van liet bloed des ligchaarns
naar het hart; ook de ebbe.
Refnte, f fr. (spr. - r'fdngt' ; van refondre , omsmelten), de omsinelting, on igieting, het smelten b v. van oude munten om er nieuwe van te maken ; oneig. de
omwerking van een geschrift.
reforniëren , lat. (reforinare ; vgl. formeren), omvormen. een' anderen vorm,
eene andere gedaante geven, veranderen
verbeteren, van misbruiken enz. zuiveren;
de gereformeerden, ook calvinisten
en z w i lÇ1 ; a n e n , hervormden, aanhangers en volgelingen van de geloofsleer, zooals zij door Calvij ii en Zwinglius in
een' nieuwen vorm gebragt is ; reforme,
L nw lat. (fr. reforme), de omvorming,
verandering, verbetering, van eenen toestand, zonder het wezen der zaak te veranderen ; Mil., de lierleiding der ambtenaren van bet gouvernement of dci- troe
pen van den Staat tot een tuinder getal;
afdanking, ontslag uitmonstering; ook
z. V. a. reformatie, f. inz. de leer- of kerkve rbetering de leer- of geloofsreiniging,
herstelling der zuivere christelijke leer, gelijk die door Luther, Calvijn en anderen werd begrepen en tot stand gebragt;
reforinãten, Pl , z. V a. recollecten ; reformãtor ,, in. lat., een omvormer, vervornier, hervormer, veranderaar, verbeteraar;
inz. geloofszuiveraar, li ersteller der zuivere
leer van Christus; reformer of reformist,
fl1. eng., een verbeteraar inz. die de verbetering, hervorming van de constitutie
verlangt, aanhanger van de partij des
vooruitgangs of der beweging , in tegenstelling met de conservatieven.
Refractarius , lat. , of refractaire, fr.
m een weerspannige , verzetteling , ongehoorzame, mi. tegen de verpligte
krij g sdienst.
Refráctie, 1. ow lat. (vgl. fractie), de
breking ocr lichtstralen , straalbreking;
refractor, F0. een straa l breker; een verrekijker , die, door dc lichtstralen te
breken, dc vergrooting voortbrengt, di ptrische verrekijker; refractief,straalbrekend, straal bucking bewerkend.
refragéren, lat. (refragari) , wederstreven, zich verzetten.
-

.
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re(raichéren en refraichisgement1.
rafraicheren en rafraichissernent , z. a.
Refrain, rn. fr. (spr. r'fréng ; waar-

schijnlijk van het provençaalsch refrirn,
weêrklank ; v. a. van het lat. referre , weder brengen), de keerregel of keerregels,
keerwoorden , die aan het einde van elk
couplet van een lied, ballade , rondeel
enz. herhaald worden, het slotvers, sloLrijrn, keerrijm.
refrangibel , nw lat. (van het lat. frangre, breken ; vp;l. refractie), breekbaar,
te breken ; refi-angibiliteit, f. Phvs., de
breekbaarheid der lichtstralen.
refricéren, lat. (refricãre, van fricare,
wrijven), weder wrijven, open krabben,
oprijten (van wonden).
refrigeréren, lat. (refrigerare, v. fri
-

c/us, n. koude) offr. refroidisséren (refroidir; spr. refroad—), afkoelen, verb-is-

schen, weder koel of koud worden; koud
maken, van warmte of hitte berooven;
refrigeranta, pl. verkoelende middelen,
koelmiddelen; refrigeratie, f. de afkoe
lin g, koudwording; refrigerator rn nw
lat., de verkoeler, koelbuis, een werktuig
tot het sneller afkoelen des sterken dranks
hij het stoken; refrigeratorum, n. de verfrissching, bet koelmiddel.
refringéren, lat. (refringre), breken,
opbreken ; refringént , straalbuigend,
straaibrekend, wat de stralen terug kaatst.
Refugum, n. lat.

(van fuga, vlugt,

fugre, vlugten; fr. refuge), de toevlugt,
uitviugt, de schuilplaats, het toevlugtsoord; refugiéren, lat. (refugre; fr se
refugier) , vlugten, uitwijken, ontwijken;
zijne toevlugt nemen; refugié, rn. fr. (spr.
refuzjie') , een vlu8teling, uitgewekene,
inz. een vlugteling om 't geloof, naam, dien
men aan de hervormdcn gaf, welke onder
Lodewijk XIV. Frankrijk ontweken.
Refulgéntie. £ lat. (v. refuiçjere, terug
glanzen; vgl. fulgent), de weêrschijn; de
heldere schijn, stralende glans.
refundéren, lat. (refunclére, eig. weder
gieten, uitgieten, van fundIre, gieten),
terug geven, terug betalen, weder vetgoe
den; refusis erpensis, Jur. , na terugbetaling der kosten; maar ook : onder weigering der kosten, welke men veeleer door
de tegenpartij wenscht gedragen te zien;
refüsie, f de teruggave , terugbetaling,
wedervergoeding of vergoeding; refuslo
e.vpensãrurn, Jur., vergoeding of teruggave
der kosten; afwijzing der kosten.
refuséren, fr. (refuser waarsch. v. Ii.
lat. refundére, refusurn v. a. van refutare?), afslaan, weigeren, ontzeggen, afwijzen, van de hand wijzen, niet aannemen, niet willen; refus, n. (spr. ref11),
het weigerend antwoord, de weigering,
ontzegging, een neenwoord, een blaauwe
scheen, blaanwtje.
;

;

refutlren, lat. (refutare), wederleggen;
refutãtie, f. de wederlegging.
Regaal, n. (v. h. mid lat. rega, oudd.
riga, rige, rij), eene boekenpiank (repo
S to ri u m); e n orgelregister of snorwerk
in het orgel, de zoogen. nienschenstem (vox
/swrnãna). (Zie de andere beteekenissen
onder de beide volgende woorden).
regaal, lat. (regalis, e, van rex, gen.
regis, de koning) of royal, fr. (spr. roajdl), kotiiukljk; regaal of royaal-papier,
koningspapier, eene zeer groote soort van
papier voor landkaarten, platen enz. (vgl.
imperiaal -papi er ; regaal, regale, ii.,
p1. regaliën, rega1a. koninklijke of landsheerlij ke regten of voorreften, hoogheidsregten, heerlijkheden; van daar in Duitsch
land ber- oFbergwerksregaal,het
uitsluitend regt van den Staat om de
onder 's aardrijks oppervlakte liggende
metalen te doen opsporen, zoo ook: pos t-,
zout-, munt-, stempel -regaalenz.;
regaliën, ook de teekens der koninklijke
waardigheid; regaal, n. koningsletter, eene
groote drukletter, die op liet imperiaal
of de keizersletter volgt; regaliteit, f. nw
lat., het regt der regering om regaliën te
e

bezitten.
regaléren, fr. (re'galer, sp. regalar,
waarsch. van gala, dat ook e het uitge
lezenste, volkomenste, de bewezene achting en eer» beduidt), kostelijk of heerlijk onthalen, een prachtig gastmaal geven;
onthalen,vergasten. t ra c t e r e n;vermaken,
verheugen; regal of regaal, n. (fr. regal,
sp. regalo, ook voor geschenk, vermaak,
lekkerbeetje), een gastmaal, eene smul
partij, gasterj.
regardéren, fr. (regarcier, van garcler,
bewaren, behoeden; vgl. garde), aanzien,
aanschouwen, aankijken, beschouwen, bezien, betrachten, bekijken, waarnemen; op
iets letten of zien, iets in aanmerking nemen, er op acht geven; aangaan. betreffen;
regard, En. (spr. r'gfidar), de aanblik, de
blik, wenk, oogopslag; betrekking, aanmerking, aanzien, opzigt; opmerkzaamheid,
acliting, eerbied jegens iemand; Piet., het
tegenstuk, de tegenhanger; en regard (spr.
ang—), ten opzigte, met betrekking, ten
aanzien, wegens, uit achting; ook op de
tegenoverstaande bladzijde.
Regatta of regatte, f it. (vgl. bet sp
regate, m. het ontsluipen, de ontsnapping),
eene wedvaart met gondels op het groote
kanaal te Venetië, die ter eere van vreemde
VoISt(fl enz. met veel pracht wordt ge
houden; ook in fransehe havens.
Regdöwa, f. een boheemsehe dans, z.
reclowa; regclowaika, f. eene variatie van
dien dans.

Regel, f. (v . h. lat. regila, d i. eig.
meetstok, liniaal, fr. régle), het rigtsnoer,
voorschrift, eene grondstelling, die een be-
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rip of eene handelwijze bepaalt; in rein den regel, gewoonlijk, naar de
orde meerendeels, meestal; reguila juris,
een regtsregel; regel de tri (eig. reçjula

1. de leiding, rigting; heerschappij, het
beheer, bestuur; uitoefening van het hoogste staatsgezag; een besturend ligchaarn
en de gezamentlijke besturende staatscol
legiën; regeringsvorm, £ de wijze, waarop
in ecnen Staat de opperste magt wordt
uitgeoefend, met betrekking tot het getal
der personen, die haar uitoefenen, en tot
de mate van magt, welke deze in handen
hebben (v g l. autocratic, monarchic,
aristocratic, oligarchic, democratic, ochlocratie en anarchic) ; regens, in. lat., cig. de heerschende; een
opperleeraar, opziener in r. k. stiften: regént, fl1. de hcerscher, landsheer; rijkshewi ndvoerder rijkshestuurder; de titel der
bestuurders v. godshuizen (vr. regentés);
ook de naam van den gi-ootsten diamant
in cone vorstelijke kroon, inz. dien van
de fransche kroon, welke op 6 millioen gul.
dens wordt geechat., en doorden regent
Philips van Orleans werd aangekocht; Cabac da reqent, snuiftabak, met arom at C n toebereid; regie, f. fr. (spr. r'zjie)
het beheer van zekere handelstakken, indirecte belastingen en stadsiukomsten, verhonden net verantwoordelijkheid en aflegging van rekening, b. v. het beheer van
het hout, het zout, den tabak enz.; ook
dc leiding of het bestuur van een schoiiw
tooneel met betrekking tot de kunst en
de daarmede belaste personen; regimen,
fl1. lat., of fr. regime, n. (spe. rezjIem'),
liet staatsbestuur, de regering; de levensregel , eetregel, het voedingsvoorschrift
(di ë e t) ; (meten régirne, n. (spr. anysl eng—), de oude, voormalige staats- en
levensregel, dc voormalige toestand; regment, n. mid. lat. (regirnénturn), de heerschappij, het rijks- of staatsbestuur (regen vi g); Mil., eene schaar of krijgsschaar,
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de tribus, scil. nu1n?ris of terniïns)
Arith., de regel van drieën, de verhoudings- of evenredig heidsregel; regula cceci,
(le blinde regel; reg. de quinque of cliiplex, de regel van vijven, de dubbeleverhoudingsregel; reg. falsi, de valsche
regel, eene vernuftige rekenwijze, waarbij
men voor de gezochte grootheid eene willekeurige aanneemt en uit de daaruit volgende fou t tot de ware grootheid besluit;
reg. multiplex, de kettingre g el; reg. septern, de regel van driedubbele verhouding;
regulair (lat. regulai-is, e), le. regulier
(spr. regluuljé), regelmatig, geregeld, in
den regel, juist, ordelijk z r e g U I i ere
troepen, linie-troepen, staande troepen,
in tegenst. met de ni i 1 i t i e ; regulares
of reguliere geestelijken, ordesgeestelijken of monniken, die een' zekeren
ordesregel volgen; requhariter, regelmatig,
volgens of in den regel, naar orde; regu
larist, in. nw lat., een regelaar, regelgever; regulariteit, 1'. de regelmatigheid,
geregeldheid,juistheid, ordelijke inrigting,
inachtneming der regelen; regléren, reguleren of regularisren, regelen, schikken, ordenen, rangschikken, in orde brongen, voorschrijven, bepalen, vaststellen;
regulering, f. de regeling, ordening, rangschikking, in orde stelling, bepaling; re
gulator, in. een regelaar, rangschikker,
inrigter; bij verscheidene machines, b. v.
bij zakuurwerken, de onrust met het snek
rad, bij slingeruurwerken de slinger met
Zijne lens; hij blaasini-igtingen : een werktuig ter bewerking van een' regelmatigen
'w indstroom enz.; regulatief, n. het voorschrift. i-igtsnoer; de verordening, bepa
ling, vaststelling (vgl. reglement).
Regence, f. fr. (spr. rezjcmns' v. régent,
regent, z. oud, regeren), bet regentschap,
de regering, het rijksbewind gedurende de
minderjarigheid, ziekte of afwezigheid van
den regerenden vorst.
regenereren, lat. (reçjenerãre; vgl. genereren) , weder telen, weder voortbrengen of daarstellen ; op nieuw bezielen,
vernieuwen, omvormen, vervormen; weder
groeijen of nawassen; regenerãtie, f. de
wedervoortbren g ing, wedergeboorte, omvorming, herschepping, wederherstelling;
regenerator, m. nw lat., of fr. regenerateur (spr. r'zje—), de wedervoorthrenger, herschepper, hersteller.
M

;

regéren,

ned. (v. h. lat. regére, Ir. régir),

eig. rigten, leiden, sturen, voeren; heerschen, l)eheCrsChen, besturen; Grain., vor
deren, vereischen, bij Zich verlangen, ten
gevolge hebben, b. v. den datief of accusatief eens woords (vgl. rectie); regering,
-

-

eene groote troeperiafdecling (corps) van
2 tot 3000 man voetvolk (infanterier c g i m e n t) , of omstreeks 1000 man
ruiterij (cavalerie-regiment); regisseur, fl. fr. (spr. rezjieséur), een beheerder, bestuurder, tolgaarder, rekeningvoer(Ier; bij schouwtooneelen : dc rangschikker
der stukken en uitdeeler der rollen, de

tooneelbestuurder.
regeréren , lat. (re-gerire, eig. terug
dragen of brengen; later ook: boeken inschrijven, z. v. a. referre), op nieuw inbrengen , tegen werpen, hernemen, antwoorden; regésta, pl. (v. h. sing. regesturn, het geboekte) r mid. lat., eene verzarneling, een boek met pauselijke bevelen of huilen; verzameling van acten of

oorkonden.

Regetairen, pl., zekere veile vrouwen
in Guinea, die den koning eene schatting
betalen, zoolang zij geen moeder worden.
Regicidum, n. nw lat. (fr. régicide),
een koningsmoord; r e gicide, m. pl., re-
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gicides, fr. (spr. rezjisied'), koningsmoor deis, inz. de benaming van hen, die voor
de terdoodbrenging van Lodewijk XYI.
hadden gestemd.
Regina , f lat. vrouwenn.: de koningin,

afkrabben , oppoetsen , opknappen , oud
nieuw maken, een muur afbikken om hem
vol te rapen of te voegen; in 'tklein verkoopen, uitventen, leuren; regrattere, I
de kleinkramerij , uitventing in 't k1ei 4 ;
kramerijen; de voddenkraam.

heerscheres.
Region, f. fr. (spr. rezjióng; v. ii. lat.
regw), het oord, de landstreek, het gevest, de kring, kreits, het district; de
luchtlaag, luchtkreits, het luchtgewest;
C regiöne, lat. Typ., regt tegenover de
wijze van drukken in 2 of meer kolommen, waarbij de deden of a ii n ca as van
verschillende talen regt of juist naast
elkander komen.
Regisseur, z. ond. regeren.
Register, n. (mid. lat. registrum , ook
regestrurn, regestorium, V. regesturn, het
geboekte, opgeteekende; vgl. regeréren),
de lijst, naamlijst, inhoudsopgave van een
I)Oek lijst der behandelde woorden of
zaken, de bladwijzer; Mere., een alphal)etisch jngerit koopmansboek ; een geregts.
boek, acten bock (doopregister, trouwee gis te r, (100 dce gis tee enz.); ook eene
reeks van vele dingen van eene soort, van
daar ook de naam van de onderscheidene,
tot eene soort van geluid behoorende pijpen; de schuif, waarmede de organist den
wind toegang geeft of afsluit; een luchtof trekgat met eene schuifaan srneltovens
(register-ovens) ;register -papier,
groot sterk papier voor rekeningsboeken
cnz.; register -schip, een sp. koopvaardijsehip met openbare bevoegdheid tot
handel op Ameiika registréren, mid. lat.
( registïãre), in het register schrijven,
inschrijven, boeken; registránde, I. het
inschrijfboek; registratie, f. het inschrijven van oorkonden of acten; registrãtor,
In. de houder van het boek, vaarin de
acten eetteljk. worden ingeschreven; de
schriften- of oorkondenschiikk er; registra-

türe, f. het geregtehijke inschrijiboek; de
actenkamer, bewaarplaats der oorkonden,
acten enz.
regius morbus, m. lat., eig. de koninklijke ziekte, (he geelzucht.
Reglement, n. fr. (v. régier, regelen,
rangschikken), de scliikki ng, veroidening,
bepaling, het voorschrift, rigtsiiuer, inz.
voor dienst- of bestuurzaken.
regleren, z. ond. regel.
Reglisse, f. fr. (bedorven uit het gr.
çjlykyrr/tiza; vgh. lakkris), zoethout; in
zoethoutsap enz. opgeloste suiker, met
riI eiwit vermengd, drop (jas de glisse)
regnum, n. lat., het rijk; regnurnanirnã
le, liet dierenrijk r. vegetabile, het plantenrijk; r. minerãie, het deifsto ffenrijk.
Regradatie, f. lat. (vgl. gradatie ond.
graad), de terugzetting in eereposten.
regrattéren, Ei. (reqratter, v. gratter,
krabben), weder open krabben, opkrabben,
;
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regrediéren , lat. (regr è 1i , v. gracli,

stappen), en regresséren , nw lat., terug
stappen, terug gaan; regrediéntie , f. nw

lat. cci regrés, m. lat. (regresses), de terugkeer, teruggang; de toevlugt, Jur., z.
v. a. reco u r s , z. a. ; regressus probetiönurn, het wisselbewijs ; regredient- of
regres-erfgenaam, hij, wien cciie erfenis
wordt voorbehouden, in geval zij niet aan
een ander ten deel valt; regressief, teruggaand, terugwerkend regressieve metha- de z. v. a. analytiselie. za.
regrettéren, fr. (regretter, v. re— en lat.
quiItãri = queri, klagen), beklagen, betre uren, lieammeren; V Isrigr ve langen. zich
terug wenschen (bv. liet vaderla nd iegretteren); regret, rn. (spr. r'grê), het
leedwezen, de smart, spijt, kommer, droef lieid, aandoening , liet berouw, de zucht
naarhet vrioreue; a regret, ougaarne, niet
weêrzin ; regrettâbel, betreurenswaardig,
;

terugwensehenswaard.
regula, regulares, regulariteit, regis-

leren enz., z. ond. regel.
Regislus, m. lat. (verklw. v. rex , koniug), eig. kleine koning; Chem., de koning

der metalen, volkomen zuiver, van vreernde l)estarlddeelen geheel vrij (r e g
u 1 in i 5 eb) metaal; b. v. regulus antirnoni,

zuivere spies 1ans of antirnon'üun .
(

lat. (v. b. lat. gurges,
gen. gurgites, een kolk, draaipoel), braken of over geven; regurgitãtie, f. Med , de
braking, het braken, over g even; ook het
wederinshikken.
rehabilitéren , nw lat. (vgi. habihite
habiel), weder in den vorigen-renod.
stand oftoestand plaatsen; weder in gocdeii
naain brengen, in eer ofearizien herstellen;
rehabilitatie of rehabilitéring. f. de herstellirg in (ten vorigen stand, staat, eer of
aanzien, terugbekoming van den goeden
naam, eerherstelliug.
rehausséren , fr. (re/tausser, spr. rehoos —; v. hausse, , verhoogen), verhoogen,doen rijzen, optrekken; Piet., verhoo
hoogsels maken, doen uitkomen; re--gen,
hauts, ph. (spr. r'/sóo), hoogsels, vet boogingen, heldere, ligte plaatsen in sehilde
regurgitéren, nw

lijen.
relmponéren, m.

lat. (vgl. imponeren)
weder opleggen (belastingen enz).
relmportéren , lat. (vgl. importeren),
veder invoeren; retmportãtie I. (he weder.
invoering.
reïmpriméren, uw lat. (vgl. imprisné
-ren),wd ruken,wdroplegn(
boek) ; reimprimãtur, n. het verlof, de
95
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vcrgunnng tot dcii herdruk; reuinpréssie,
1'. de herdruk, liet herhaald afdrukken.

vestingen: dc weg tuseclien den wal en de
gracht; relais- paarden, voorspan- o F
wisselpaarden; Man iC, de tussehenruimnien
in den ketting, waarde tapijtwerkers van
draad, kleur of figuren. veranderen.
reiancéren, fr. (relancei, spr. r'langs—;
vgl. lanceren oud. lans), jagiterm: een
Ontkomen stuk wild weder opdrijven, opjagen; oneig. iemand opzoeken, om hem
tot iets aan te drijven.

reincorporéren, flW lat., verg]. incorpo
reren), 'weder inlijven; remncorporãtie. f.

d( wederinlijving.
Reine, f. fr. (v. li. lat. regina), de koaingin, 1). V. in het schaakspel; reine-claude, 1. (spr. ein'klood'), de koningspruim,
cme soort van zeer sappige, groene pruimen; reinétte, F. koningsappel, eene zeer
smakelijke, oorspr. fr. soort van appel.
reïnstalléren, nw lat. (vgl. installeren),
weder aanstellen, op nieuw in een ambt
zetten; remnstallãtie, L de wederbezitge,ving van een anibtenz.
Reïntegratie., z. redintegratie.
Reis, port., Pl., v. real, za., en vgl. mil-

reis.
Reis, (spr. re-is), m. turk. boofdrnan
bevelhebber; reis -efendi, z. oud. efendi.
reïteréren, lat. (re-iterãre, vgl. itere ren), herhalen, vernieuwen; reitertie, C
de herhaling; reïteratief , nw lat,, herhaald
andermaal.
rel vndllcatio, z, oud. ree.
rejieiéren, lat. (reflc?îe, v. jac è re, w erpen), terug werpen, verwerpen, uitwerpen,
verstootcn, afslaan, afwijzen, niet toelaten;
rejéctie, f. lat. (rejectio), ook rejet, ii. fl.
( spr. r'zjé), de verwerping, afwijzing, versmading; rejectorhsm, n. nw lat. Jur.,
de afwijzende uitspraak van het opperge
regtshof op het beroepeener procederende
partij; rejeton in. ft. (spr. rëzj'tóng; van
rejeter, weder uitloopen), de spruit, loot,
telg, nakomeling.
rejonissance, f. fr. (spr. rezjoeïessdngs';
V. rejouir, verheugen, verlustigen), verI usti g ing, verheuging, -vermakelijkheid
vreugdbetoon, vrengclgeschreeuw; de zetkaart in het 1 a ns q u e n e t of land-

kneehtsspel.
relabéren, lat. (re-libi), terug vallen
weder vallen; relâpsus, m. een terugval;
ook een wederafvallige, inz. die, na eenmaal
de ketterij verlaten of alezworen te hebhen, andermaal afvalt.
reiachren, Ir. (reiuiclter, spr. r'lasj'—;
vgl. lacheren); iets, dat gespannen is, vieren, loslaten, slap malien, ontspannen; verslappen, verfiaanwen, verminderen, nalatiger worden, vermoeid worden; op vrije voc ten stellen, loslatcn,bevrijden; reiache, m.
(spr. r'ldasj') de uitspanning, afbreking van
het werk, rust, het ophouden ; relache
ment, n. (spr. r'laasjmdng) , de veeslapping, vermindering, slapheid.
Relais , ii. (spr. r'1) , paardenverwisseling, nieuw voorspan , versche paarden
( of honden); de wisselp l aats, de plaats ,
waar men versehe paa
rden (ook jagthonden) in gereedheid houdt om te verwisselen, poststation; oneig. dc rustplaats;
uitspanning of rust na den arbeid; inde

Relapsus, z. reiaberen.
relargéren , fr. re'largfr , spr. las-zj----:
v. large , breed), verbi-eeden, wijder maken.

relãta reJro, lat. (v. rejro, retuili,
relãtum, rejerre, vgl. refereren), het verhaalde of vernomene vertel ik weder, of ik
vertel, wat of zooals ik gehoord heb; reiãtie, f. (lat. relatlo), eig. de terugdraging
of-brenging; het berigt, narigt, verbaal, verslag, 1e melding, het r e 1 a a S; de verslaggeving, geregtelijke voordragt ( vgl. referent);
betrekking. verhouding; verkeer, verbind tens, verbond, gemeenschap; reiatief betm'ekkelijk, betrekking op iets hebbende
in betrekking ofvtrhouding tot—; relatieve-begrippen,
betiekkelijke ofbe
trekkingsbegrippen, die eerst uit de vergelijking van liet voorwerp met een ander
ontstaan, in tegenst. met de absolute
relative, betrekkelijk, met betrekking; reiativiteit, f. nw lat., de betrekkelijkheid
relator, m. lat., de verhaler, de voordrager; reiatorum (scil. collegium) , n.
uw lat., op duitselie hoogre scholen: voorlezingen over dc kunst om berigten te ontwerpen.

relaxéren, lat. (îela.vãre; vgl. lax enz.),
slap, los of losser maken, uitzetten, verwijden; ontbinden, bevrijden, verligten, verzachten ; relaxanta , pl. Med., ontspannendc, verslappende, weekmakende midde
len; relaxãtie, C de losmaking, ontbinding
verslapping, 1). v. der zenuwen, uitzetting
of verwijding ; verligting of verzachting,
b. v. van eene straf (vgl. rel ach ement);
relaxatlo ari-ésti, Jur., de opheffing van
het beslag; r.jurarne'nti, de ontbinding van
den eed , vrijspreking van het afleggen
cener (afgedwongen) belofte onder cede.
reiegéren, lat. (relegare; vgl. legeren
1), bannen, verbannen, vei-ijzen, voortjagen, wegzenden, I). v. van hooge scbolen; relegtie, f. de verbanning, verwijzing, verdrijving uit stad of land, de wegzending, wegjaging.
releveren. lat. (relevare vgl. leveren;
fr. relever) eig. weder opheffen, verligten ; van eenen last of eene verpligting bevrj den, vrijspreken, ontslaan, ontheffen; verhoogen, doen uitkomen, verheven of uitstekend maken, verheffen. in 't oog doen
loopen ; afhangen, afhankelijk zijn, tot
een regtsgebied, eene heerlijkheid behooren, leenroerig, leenpligtig zijn; van i e
-

;
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ma nd r1everen, van hem afhankelijk
zijn; relevant, nw lat., gewigtig, uitstekend; ter zake dienstig, bondig; relevãtie,
f. (le ontheffing bevrijding, opheffing. verligting; relevé, m. fr., een uittreksel, inz,

lat., eene verzameling van heilige oveihljfsels; reliques, ph. reiiqna, het overige, nog
Oiltl)rekcnde, b. v. achter titels: et reliqui,
en wat er verder l)J behoort, CII de vorige
titels, en zoo voort.
Ilellyanisten, pl., aanhangei-s van Johanna It e 11 y in Engeland in de 1 8de
eeuw, die de sa
cramente
n voor zinnebeel
den hield.
Relocãtie, f. nw lat. (v. re-locãre, weder verhuren; vol. boeren, ond. locus), de
wederverhuiing, verlenging van den pachtof 11 urtij I
reluéren , lat. (i-e-lure), weder inlossen, vergoeden; relue'luli]us, n. JUi. liet
regt van inlossing; reluitie, f. ow. lat., de
wederinlossing van een pand.
rem ace tetigIsti, z. oud res.
Remancipãtie, F. nw lat., de vernietiging van eeiien door c o ë ni t i e (z. a.) gesloten echt.

uit rekeningen.
Relicta, f. lat. (v. relinqure, achter Ia-

ten, nahaten\ cle nagelatene of achtergeblevene, nl gade, weduwe; relicten, ph.
( lat. relicti), de nagelatenen, ni. vrouw cii
kinderen.

Relief, rn fr. (spr. relje'f; v. h. it. re licvo, v. rilevare = lat. relevãre, verlieffen)

verhevenheid, uitstek; Clans, roem; hoogsd, verheven werk in marmer, metaal enz.,
dat iriet de vlakte zamen hangt ofuit dezelve opgewerkt is; has-relief (spr. be—),
vlak- of half verlieven werk, waarbij zeil
cle figuren slechts zak hoven den grond
of liet vlak verheffen ; haut-relief (spr.
1w—), hoog of geheel verheven breldwerk,
waarbij de liguren sterker boven den grond
uitkomen; relief-druk, z. etypographie;
relief-globes, relict'-kaarten enz.,
kunstmatige aardbollen, kaarten roet, verhoogingen of hoogsels enz. (voor blinden).
Religie, f. lat. (religio) in 't alg. de er kenning en vereering van God 1) als wetenschap: godsleer, godskennis, godzalig
ook the--heidsr,glofnuer,
oretische religie , ieligieleer of religiewetenschap ; ook een bepaalde geloofsvorm, geloofsstelsel, geloof; b. v. christelijke.joodsche religieenz.; 2) als gemoedsstemming, gevoelen en uitoefening; pracische religie, ook religiositeit, godslieiUe
en vereeriug , godsvrucht , goclzaliglieid ,
godvereerende stemming; ook inz. in verceniging met anderen : godsdienstoefening, godsdienst, gemeenschappelijke gods veteering en aanbidding; religie -eclict, ii.
een geloo fs gebod, geloolbevel, gelooisvoorschrift; philosophie der religie, fde
'. wijsgeerige kennisleer van de godheid en het
geloof aan God ; religieus (lat. religidsus,
a, unt; Ir. religicux), godvreezend, godvruchtig , godvereerend , godzali g , godsdienstig, vroom, naauwgezet van geweten,
vol pligtgevoel ; als subst. religieux , m.
religieuse, f. (spr. reiiijiëu en —zjièuz'),
in de r. k. kerk leden der geestelijke orden,
ordespersoneii , monniken en nonnen;; reliç/iosarne'nte en religiose, it. (spr. g als dzj),
Muz., ernstig, plegtig, statig. vol waardigLeid, met uitdrukking en vroom gevoel.
relinquéren , lat. (reliiiqure) , laten
verlaten, begeven; achitet- laten, n a laten,
1). V. zijn vermogen.
ReIiquë, f. (lat. reliquse, pl., v.
(leus, a urn, achter gebleven, overig), een
overblijfsel, overschot of rest, inz. v. ceneti
heilige in Je r. k. kerk, gebeente, ascii,
kleedereii enz. van heiligen; pl. rcliqun,
heilige overblijfsels,; reliquiarIum, n.
t
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remanént. lat. ( v. rernanëre, terug blij Ven ), terugblij vend, achterblijvend, over blijvend.
remarquéren, fr. (reinarquer, spr. r'nzai-ke'ren; V01. markeren, ond. marque), opmerken, aanmei-ken, aanmerkingen maken, waarnemen of gewaar worden, gade

slaan; remarque. f (spe. r'mdrk'), de aanmerking, opmerking ; remarquáble , op-

enerketiswaardig, merkwaardig, aaninei-kelijk; aanzienlijk, groot.
rexnbarqueren, fr. (reinbarquer , spr.

rangbarke'ren; v. re— en enibarqner, vgi
.
ernbarqueren), weder inschepen , weder
scheep of aan booitlgaan; rembarque
nent, n. (spe. —many), dc wederinscheping.
rembourséren , fr. (rembourser , spr.
raigboers— ; vgl. embourséren), of rimborséren , it. (riniborsare) , weder ver-

goeden , teru g geven of weder belalen ;
dekken , de dekking toezenden of over

maken (h. v. van cene traite); remboursement, ii. (spr. rançjboers'm (i ng),
bij kooplieden ook rembours, n. (spr. rallyboer) , it. rimbóreo, m. no wederbetaling , terughetaling , vergoeding , teruggave van liet gereede uitschot; de dekking
(voot eenen getrokken wissel).
Remedum , lat. of rernédie, H., pl. remedia of remedies , remedten, liet middel, tegenmiddel, hull)- of geneesmiddel,
Jur. , een regtsrniddel ; in het rnuntwezen : de hoeveelheid al I i age , die men
1)if het ruimten van god cii zilvei gebi-uikeis inaq boven hetgeen de wet l)epaald heeft , het veroorloofde mindorge
en zilver ; remecliem (e--haltengoud
voluthum , afwen teiirigsmiddel, een egtsinikiel, 'waardoor mcii de beslissing van
een gechi zig aan cciie andere (hoogere) legtbank I)reiigt (clevolvit) ; r.juris, een regtsiriiddel ; i. scullitatis, z. nu!liteits vos'-

REMERCIMENT.

REMONTEREN.

dering ; pngue remedium , een vet, d. i.
een voortreffelijk, werkzaam regtsmiddel;
remediurn possessorlum , een tot bezit
helpend, in bezit stellend middel; reme
dium suspensorlurn , een geregtsmiddel,
waardoor een geschil in een of ander punt
zwevend, gehouden wordt, zoodat de zaak

is: de Plaats , waar zich de patrijzesi na
hunne vlugt hebben ncder gezet ; remiséren (fr. remises-), onder dak, in de
schuur brengen ; remissie, enz., zie onder
het volgende woord.
remittéren lat. (renuittre ; vgl. nit-.
teren), terug zenden ; weder ter hand
stellen of overhandigen , over leveren
over laten ; Mere. , geld of wissels over
maken , over zenden , iets van eene vordering laten vallen of kwijt schelden
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voor als nog geen voortgang kan hebben,

een opschortingsrniddel , vertragingsmid del; remedieren (lat. rernediäre), verhel
pen, raad schaffen, te regt brengen, herstellen, hulp of raad verleenen, genezen,
heden ; remediérng , verhelpin g , herstelling enz. ; remedûre , f. uw lat. Jur.,
geregtelijke verhelping , afschaffing van
een misbruik, verbetering.

-

Remerciznent n. fr. (spr. —maag ;
van remercier, danken ; vgl. merel), dank-

zegging, dankbetuiging, dank.
Remesse, f. of liever rimesse, it. (rirnesse van rimcttei-e = lat. resnittere,
zie remitteren , fr. remise), Mere., overgemaakt geld, overzending van geld of
wissels, wissel- of geldverzending of -betahug; remessarélle, F. (verkiw. van s-csnessa), een kleine toegevoegde wissel, die
over eene geringe som loopt; riinessenboek, het boek, waarin alle wisselbrieven
enz. worden opgeteekend.
remigreren, lat. (remigrare, vgl. migreren) , terug keeren naar het vaderland; remigránt of geremigreerde (fr.
reinigré), een teruggekeerd uitgewekene.
Reminiscre , lat. (reminiscre, bermneren, imperatief van resninisci) , de gedenkzondag, tweede zondag in de vasten,
naar de eerste woorden van ps. 25, 6 in
den latijnsehen bijbel: reminiscfre Domme
etc. : reminiscentie, f. (lat. reminiscent'a) , de herinnering; de herinneringsk acht, het herinneringsvermogen ; iets
uit de herinnering geput , van anderen
ontleend, niet zelf gevonden.
remis , fr. (spr. r'nzI van remettre, wedec leggen, plaatsen, in den vorigen stand
brengen; verschuiven , uitstellen ; kwijtschelden enz.), ook remise, f. in het kaartspel, schaak- en damspel: gelijk, noch gewonnen noch verloren, even veel punten gehaald, onbeslist gebleven; bij het l'hornbrc , boston, reversi, hetzelfde wat men in
andere spellen bete, beest, noemt: enkelvoudig verloren, wanneer b. v. (Ie speler
of' l'hornbre zoo veel slagen maakt als een
zijner tegenspelers ; maakt hij er even
veel als zijne beide tegenspelers, dan heet
men dit wel remise royale; vgl. c o
dille; remise, f. liet uitstel, de opschoi-ting van den tijd ; de vermindering, afslag,
kwijtschelding van schuld; Mere , z. v. a.
remesse, z. a.; wagenhuis of -schuur,
koetshuis, bergplaats; bijjagers een hosehje
of struikgewas, waarin het wild bij sterke
vorst gevoederd wordt ; ook de rust, dat
r

;

-

remitténda, pl., terug te zenden dingen;

bij boekhandelaars (duitsche), liet commis
sic goed, dat den uitgevers wordt terug gezouden (ook dc k r e e f t gcheeten) remittent, m. een overzender. overmaker;
Mere, de eerste wisseihouder , visselkoo
per of -ontvanger ; remis, m. nw lat., uit-.
stel van een' betalingstermijn ; verminde
ring, kwijtschelding bij eene betaling, inz.
van pachtgelden; afslag van een gedeelte
der koopsom . z. v. a. r a b a t ; remissibel,
lat. (remissibilis, e) , vergeeflijk, toe te
e
geven ; remssie f. de tcrugzeuding
;

d
;

toegestane mindering, afslag, korting, ver-

zachting, toegevendlieid ; z. v. a. remis
m. , de opheffing van een verbod ; liet uitblijven, afnemen, nalaten van cenen ziekteaanval ; Jui-. remisslo jurame'nte, ontslag
van den eed; remissoriáles of remissoriãles
(littrae), pl. nw lat., terugwijzings- of terugzendiugs -schrijven, waardoor een regts
van het hoogere geregtshofnaar het-gedin
lagere ter verdere behandeling wordt terug gezonden; remissief , terugwijzend, betrekkeljk.
Ramolade, f. fr . , eene scherpe (piquan
-te),saugkrid.

(van remollire,
weder week worden), Med., weekmakende
Remolliëntia , pl. lat.

verzachtende middelen.
remonstréren , nw lat. (remonstrãre,'
van nsonstrãre toonen, bewijzen), tegenvoorstellingen , tegenwerpingen maken
tegen werpen, onder 't oog brengen ; remonstránten , pl. , tegenvoorstellers , tegensprekers, eene godsdienstpartj der gereformeerde kerk in Holland, die in 1619
aan de Staten van dit gewest eene rem 0 n 5 t r a ti e overgaven , welke de vijf
voornaamste stellingen van hun geloof
bevatte; de tegenpartij noemde lien ook
arminianen naar den Leidschen hoog-

leeraar Jakob Arminius (geb. 1560,
gest. 1609) ; remoustrãtie , f. of remonstrántie , £ de tegenvoorstelling, het tegenhetoog, de wederlegging, het voorstellen, waarschuwen.
remontren, fr. (remonter ; spr. r'rnong-

t-; vgl. monteren), in 't algemeen weder inrigten, weder opmaken , de ontbre
kende deden aanvullen, de deden weder
tot een geheel vereenigcn , inzonderheid
weder in den zadel helpen , het verlies

1

REMORA.
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of te kort der paarden van een regiment
door nieuwe vergoeden of aanvullen ; een
kan oriremont eren , het weder op zijn
affuit leggen ; remonte, f. (spr. r'rnóngt'),
de aanvuIIi'ijç vernieuwing , nieuwe uitrusting, voitailigmaking, liet voorzien der
ruiterij met nieuwe paarden ; remonted e p o t, n. vgl. depot; remonte-paarden,
aanvullingspaarden ; remontüre , f. het
schouderstuk aan vrouwenkleederen.
Remöra, f. lat., eig. een kleine zeevisch, waarvan men fabelde, dat hij een
schip in volle zeilen kon tegen houden;
een hinderpaal, een beletsel.
Remords , pl. fr. (spr. r'môr; van remorcire = lat. remordre, weder bijten of
oneig. kwellen, plagen) , gewetenswroegingen -kna8ing.
remOréren, lat. (remorãri; vgl. mora
enz.) ophouden, vertragen
remorqUéren , fr. (remorquer, spr. remorke'ren), op het sleeptouw nemen, z.v.a.
b o e g s C r e n; remorqueur, m. eene sleepstoomboot, een sleepstoomwagen, trekker,
de locomotief.
remOvéren, lat. (removëre ; vgl. moveren. terug of afwaarts bewegen, verwijderen, ter zijde stellen, wegruinen;
afzetten; remöte, van verre, verwijderd;
remötes arbitris , Jur. , na verwijdering
der getuigen , zonder getuigen , geheim,
onder vier oogen ; reindtis partibus , na
het wegzenden van beide partijen; remötic, f. (lat. remotlo) , de verwijdering,
wegzending , [er zijde stelling; ontslag
uit eenen post tegen den zin der postbekleeders , afzetting; rernotlo ab officio,
ambtsontzetting.
renipailléren , fr. (renipailler , spr.
ranç/palj— ; vgl. empailleren) , weder
met stroo omwikkelen, omvlechten.
rempaquetéren , fr. rempaqueter , spr.
rangpak— ; vgl. empaqueteren) , weder
inpakken.
remparéren , fr. remparer , fe. rangparer), verschansen; rempart , m. (spr.
rangpaar), de wal, hoofdwal.
Remphan (Handelingen der Apostelen
7 1 43), waarschijnlijk de zon, die door de
Israelieten . als navolging (Ier egyptische
afgodendienst , onder den naam van hemelkoningin werd vereerd.
remplaceren , fr. remplacer, spr. rangplas—; vgl. emplacéren). vervullen, weder bezetten (eene plaats); vervangen, in
eens anders plaats treden ; weder uitzetten of plaatsen (geld); re m plaçant, m.
( spr. rangplasJng) , de piaatsbekleeder,
plaatsvervanger, inz. die een ander inde
krijgsdienst vervangt.
Retnp1i n. fr. (spr. rangplI), de inslag,
het opnaaisel der kicederen.

wenden, weder aanstellen, weder in dienst
nemen.

remployéren, fr. (remployer, spr. rangploaj—; vgl. employeren) , weder aan-
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rempluméren fr. (renipiumer ; spr.
rang—; vgl. emplutneren), weder met

vederen voorzien, weder bevederen; zijn9
schade herstellen, er weder opkomen.
remuneréren , lat. (remunes-ãri van
inuneräri, schenken), vergelden, beloonen,
vergoeden; remunerãbel, nw lat., beloonenswaard, vergeidbaar; remunerãtie, f.
lat. (i-emuneratio), de vergelding, beloo)

fling.

Renaissance,

F. fr. (spr. r'nésdngs'

;

v.

renatre, weder ontstaan , herleven), de

wedergeboorte, het herleven b. v. der wetenschappen, kunsten enz., inz. een tijdperk van de fr. kunstgeschiedenis en den
kunstsmaak sedert de iGde eeuw, vooral
onder Fransi.; de stijl ren aissa n
ce of â la renaissance, Arch., eene meer
of minder gelukkige vermenging van den
stijl dec middeleeuwen en dien der Ouden.
Renãtus, m. lat. (v. rendsci, weder geboren worden), mansn., en Renãta, vrouwenn.: de wedergeborene.
rencherisséren, rencheréren, fr. (ren
fr. rangs—) , duurder maken, den-c/teri,
prijs verhoogen; overbieden, opjagen, hooger mijnen ; rencherissement , n. (spr.
rangsjeriess'mâng), het opslaan, duurder
maken der waren; het opbod.
rencontréren, Ir. (rencontrer, spr. rangkontr—; v. ii. verouderde encontre, tegen,
het voorval), iemand of iets renc—, aan-

treffen, treffen, zamen treffen, ontmoeten,
bejegenen, opstooten; Mere., in een handelsboek op een ander boek, met aanhaling
van het bladzijdennommer verwijzen; rencontre, f. (spr. rangkóntr'), dc oritmoetiug, toevallige zamenkomst, het onverwacht zamentreffen; liet onverhoeds op
elkander stooten van vijandelijke krjgsbenden; de oneenigheid, een klein toevallig gevecht, eene schermutseling in den
oorlog, eene vechtpartij, een kleine twist,
tweegevecht, eene vijandelijke ontmoeting;
ook toestand, gelegenheid; Mere., het verwijzen v. Ii. eene boek of blad naar een ander ; het verwijsnomrner aan den rand
van een artikel in het dagboek, of van
de rekening des schuldenaars op die des
schuldeisehers, en omgekeerd.
renCoaragren, fr, (rencourager, spr.
rangkoerazj—; vgl. encourageren), weder

bemoedigen of moed inboezemen, nieuwen
moed geven.
Rendant, fl1. (fr. rendant, v. rendre,
terug geven, afgeven, over geven, afleg
gen), een rekeningvoerder, aflegger van
rekening (rendant van rekening);
ontvanger en uitbetaler van openbare gelden ; renderen, opleveren , opbrengen,
voordeel geven, bedragen (inz. van d
winst eenerzaak, de opbrengst van een
-
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land cnz.); rEndage f. (spr. rangddazf),
wat de muntspecien, door het a11iaçe,dat
men er in nicnt, r e n d e r e n boven den
wezentljken prijs van het edele metaal.
Rendezvous, Ii. fr. (spr. rangdewóe,
d. i. eig. begeeft ti daarheen, v. se rendre,
zich ergens been begeven), de bestelling
of het beseheid aan eerie plaats, de aigesproken plaats der bijeenkomst, de verzamelplaats e1kaIr een r e ndez-vous
geven , cene zanienkomst ter bepaalde
plaats en tire afspreken, elkatider ergens
bescheiden ; ccii rendez-vous -huis , een
geheim bordeel, cene stille knip.
renegéren, uw lat. (renegãre; vgL ziegeven) , weder verloocienen afvallen
renegaat, M. eel' geloo!sveiIoociienaar,
geloofsverzaker, afvallige, iuz. een christen,
die tot het muliarncdaansch geloof overgaat.
Renegrida, f. sp. (v. renegrido, zeer
zwart, v. negro, zwart, en de versterkende
voorlettergreep re). in de zon gedroogde
en daardoor bruintoode cochenille.
Renflement, a. Ir. (spr. rang/l'nidng;
V. renfler, opzwcllen) . Arch., de buik, het
dikke cener zuil.
renforcéren, fr.

(renforcer, spr. rang-

fors—), versterken; zich rezif—, sterker
worden, toenemen; renfort, a. (spr. rang-

Jar), de versterking, hulp, ondersteuning
b. v. van krijgsvolk.

reniéren, Ir. (renier = lat. renegäre),
verloochenen, afzweren ; al\'allen, ontzeggen; reniâbel, loochenbaar, wat zich laat
loocheneri of ontkennen.
Reniflard, n. fr. (spr. r'ni/tdar), de
klep, liet ven tie! aan cene stoomma
chine.
renitéren, lat. (reitti, v. niti, pogen,
streven) , weclerstreven , zich verzetten,
veêrbarstig, wcêrspannig zijn ; renitént
m. een wederstrcver, verzetter, weêispanaige; reniténtie f. nw lat., de wederstand,
tegenstand , tegendruk tegenweer,, het
verzet, de weêrspannigheid, het wederstre
-ven,
cle tegenstand.
renomméren, Ir. (renoinnier, d. i. eig.
herhaaldelijk noemen, v. re— en noinmer,
noemen), iemand beroencl maken; gew.
zich beroemd, ook vermaard, befaamd,
berucht maken, zich eetlen naam maken of
verwerven, zich op aller tong brengen; ook
zich groot voordoen, pralen, den grooteu
heer, defl mart v. gewigt uttliaiigeii of spe-

]en; gerenommeerd, beroemd; befaamd,
berucht, ter kwader faam staande, als de
bonte hond bekend renominée, f de liam,
naarn, het gerucht, de roep, mare; de berocmdlieid , vei'maardh eid, befaamdheid,

roemruchtigheid; renomrnist, M. een vechtersbaas, baldadig twistzoeker, ijzervreter;
N. H., ecn naar den kievit gelijkende vogel in dc noordelijke landen.

RENUMEREREN.
renoncéren , fr. (renonce , spr. renongs—; v. Ii. lat, renuneiãre; vgl. ren ncieren), van cene zaak afzien, haaru
opgeven, laten varen, aarwel zeggen .
afstand doen; in liet kaartspel verzaken,
niet l)ekenneu , de kleur niet bijspelen,
niet hebben; renonce. £ (spr. r'nóngs),
het missen of verzaken van eeoc kleur in
het kaartspel, de ontbrekende kleur; Fenorice maken, eerie kleur vegwerpen,
zonder van dezelfde weder in te koopen;
renoncement, n. (spr. r'nongz'indng), de
verloochening, verzaki rig, afstanddoening,
afstand.
renovéren, lat. (renovaTe) , vernieuwen,
verbeteren, opknappen ; e e n e n v i S S ei
renoveren, hem vernieuwen, zijuen vervaltijd later stellen ; renovãtum verv

n eu wil, verbetrd,

opgeknapt; renovatie,

i: de veriiienwing, verbeten ng, herstelling.
Renseignements,

pl. fl. (spr. ranqseinj'

fli(u/lg; v. renseigner, lierhaaldelj k too-

neil), aanwijzingen. inlichtingen, herig ten; opgave der uiterlijke kenteekenen v.
cenen persoon of eeoc zaak.
Rente, F. (fir. rente, v. h. it. renduia,
V. réndere, fr. rendrc, lit. rec1dre, weder
geven, inbrengen), eig. de opbrengst van
den arbeid eens anderen, aan wien iicm
eene zaak ten gebrnike heeft over gelaten;
in 't alg. jaarlijksch inkomen, jaarlijksche
geldinkomsten , inkomsten of opbrengst
van kapitalen, landerijen enz., interest C n ; I ij Fr e n t C n , Pl . ( I. rente viagère),
verhoogde interesten, die iemand van een
uitgezet kapitaal voor zich-zelven hedi ligt,
teraiji het kapitaal na den (100(1 des uitzetteis aan den rentegever ten deel valt;
rentenier (fr rentier, spr. rangtje'), m.
iemand, die van zijne renten of inkomsten
leeft; renten of rentéren, opbrengen, interesten of renten opl)rengen, winst opleveren; rentenieren, van zijne renten leven ; rentabel, barb. lat., ren tegevend,
in terest -opleverend , wmstaaribrengend
voordeelig ;rentabiliteit, £ le rentegevende gesteldheid, het vermogen, de eigenseliap OITI renten C') te brengen
rentmeester, hij, (lie (Ie renteri ontvangt
en berekent, de bestuurder cener rentk a m e i.
rentoiléren, fr. (spr. rangtoal—; van
re— en entoiler, v. toile, lijnwaad), eene
oude schilderij op nieuw clock over bren
gen, weder verdoeken.
ren t r é ren , ft'. (rentrer, spr. rangtr—;
vgl. entreren), eig. weder binnen gaan,
terug keeren; laken of doek zooclanig zamen vogen, aaneen naaijen, dat men den
naad niet ziet.
renuéren, lat. (renure), neen zeggen,
afslaan, weigeren, niet willen.
renunieréren, lat. (re-nurneräre; vgl.
numereren ond. numerus), weder heta-
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RENT.

len, terug- of weder uitbeta1cn ingekregen of gebeurd geld weder uitgeven; natellen; renumerãtie, f. nw lat., de weder-

voorbij of dooi-gaan of doorrijden, doorvaren; aanzetten (een mes), strijken (b. v.
linnengoed); rekeningen, geschriften enz.
nazien , onderzoeken, herhaaldelijk doorloopen, verbeteren.
Repeal, n. eng. (spr. riplel) , de herroeping, afwijzing of opheffing, inz. der
vereeniging van Engeland en Ierland; repealer, ni (spr. ripIeler), d. i. herroeper,
opheirer, de iersche medeleden van het
eng. parlement, welke de herroeping of

betaling, terugbetaling, natelling, teruggave, wederuitgave.
renunciérefl, lat. (renunciare vgl. nunciéren oud. nuntius), antwoord of herigt
terug brengen, berigten; iets opzeggen,
het verder gebruik weigeren; eeoc zaak
opgeven, haar laten varen, er van afzien,
;

renunciãtie, I. de overbrenging, het herigt; de opzegging eener
zaak; de ontzegging, opgeviug, afstanddoening, afstand, liet afzien van eene zaak;
renunciatïo litis, de opheffing van een
i'eg'tsgeding; r. successiÔn'is, afstand van
tie nalatenschap; renundatorzunL (Jura-

vgl. renonceren;

sne'ntum), ii. een afstandseed.
renverséren, fr. (renverser; spr. rangwei-s----) , oirikecren , omwende n omver
werpen , overhoop werpen , in wanorde
brengen, bet onderst hoven keeren.
RenvoL ii. fr. (spr. rangwod; vgl. envoi), de wegzending, tertigzending ; dc
verwijzing ok terugwijzing in boeken
plan teekeningcu enz. ; renvoy e ren (Ir.
icnvoijer, spr. ran g ~)—), terug zenden,
terug wijzen; wegzenden, bet afscheid geven, afdanken, ontslaan, verwijzen.
reoccupéren, nw lat. (vgl. occuperen),
weder of' op nieuw bezetten of innemen.

reo negante enz., z. ond. reus.
reordinéren, nw lat. (v. Ii. lat. ordinãre,
orderen; vgl. ordineren), weder of her
ordenen; andermaal wijden.
reorganiséren, barb. hat. (fe. rIorgaui

-

see; vgl. organiseren, ond. orgaan), op
nieuw inrigen, veivormen, cciie andere
gedaante geven; reorganisatie, f. (ie WC
derinrigting, nieuwe in rigting.

repandéren (spr. 2-epan8d—), fr. (repandre, v. IL lat. pandére, uitbreiden),
vergieten, storten, plengen; verbreiden,
uitbreiden, verstrooijen, uitstrooijen; zeer
gerepandeerd zijn, anti vele plaatsen
bekend zijn, veel kennissen, veel omgang
hebben.
reparéren, lat. (reparare; V. paräre,
bereiden), herstellen, vermaken, verbete
een, vergoeden, weder goed maken; reparãtie, f de hersteiling, vernieuwing, vergoeding, de schadeloosstelling; reparation

d'honneur, fr. (spr. reparasjóng donéur),
eerherstelling, vereerlijking ; reparatuur,

£ uw lat., dc herstelling, verbetering, inz.
van een buis.
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opliefling der vereenigingsacte tusschen
Engeland en Ierland verlangen; repealassociation (spr. —essosje'esJen), de verbinding of verceniging ter opheffing ; z.
defenders ond , defenderen.
repeliëren, lat. (re-pellre), terug drij-

afwijzen, versmaden, verstooten; reellentia , pl. Med. , terugdrijvende ge-

\Cfl

p

neesmiddelen.
repensiren, lat. (repe )i sare) vergelden, vergoeden, goed maken; repensãtie,
f de vergelding, vergoeding; repenstor,
m. de vergelder, vergoeder.

Repentina, P1 lat. lat. (v. repentinus,
a, urn, plotseling), Jur., dringende zaken,
inz. aanklagten bij de regtbanken.
I epercutiéren, lat. (re-percutére ; vgl.
percuteren), terug stooten, terug werpen,
afsluiten., repercussie, f. de terugwerping,

de terugstoot; het afkaatsen, b. v. van liet
geluid, van dc lichtstralen enz ; repercussief, terugdrijvend, terugstooterid.
Repertorum, n , ph. repertcrïa of repertoriën, lat. (v. repel-lie, vinden), een
opslagboek. aan wijzingsboek. zaakregister,
uittreksel, blaffert; fr. repertoire, n. (spr.
—toáar), ook cene wckelijksche lijst der optevoeren tooneelstukken in groote steden.
repeteren , lat. (repetire) , herhalen
herzeggen repetént, m. een herhaler, hierhalings -leermeester ; op duitselie hooge
scholen een onderleeraar tot herhaling van
de lessen of collegiën; Arith., een of meer
cijfers eener repetent-breuk (d. i. wederkeerende tiendeelige breuk , herhalingsbreuk), uelke tot in bet oneindige wederkeeren, b. v. het cijfer 3 in de breuk 0,333
enz., de cijfers 1 en 8 in de breuk 0,181818
enz.; repetitie, f. (lat. repetitlo), de herhaling, dc proef lierhaling van nit te voc
ren tooneelstukken, innzijkstukken enz.;
repetitie -horologie , n. een slaand-zakuurwerk; repetiteur, rn een schip, dat dc
seinen van liet admiraalschip herhaalt
;

repetitorum, n. nv' lat., een herhalings-

nc herhiahings- voorlezing.

lat. (vgl. parteren; fr.
répartir) , verdeelen; repartitie, f. dc ver-

c
o cierrigt
,e

deehing.
Repas, n. fr. (spr. r'pd oorspr. repast,
V. Ii. lat. pase re, weiden, voeden) de

pignus), tegen verpanden; repignorãtie,
f. Jur. , dc weder- of tegenverpanding,

maaltijd, liet maal, gastmaal.
repasséren , fr. (repasser; vgl. passemen,
weder
ren), terug reizen, terug
ko

Repit, in. fr. (spr. r'pIe; oorspr. respit,
it. rispitto, rust; v. h. lat. respectus), de
verlenging, het uitstel, de latere termijn,

repartéren,

11W

;

n

repignOréren , lat. (repignorãre; vgl.

pandlossing.
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liet r e s p ij t; lettre de re'pit, pl., gratiebrief,
koninklijke bescherrniugsbrief ,, die den
schuldeischers verpligt, den schuldenaar
respijt te geven of tijd tot betaling te
laten.
replacéren, fr. (replacer. Spr. r'plas—;
vgl. placeren) , weder plaatsen, weder
rangschikken.

enz ; repositie, f. het weder op zijne plaats
brengen, de weder- of herzetting, b. v. van
uitgezakte of verrekte en ontwrichte leden;

replaidéren , fr. (replaider, spr. rep1d—; vgl. plaideren), weder voordragen,

een proces op nieuw voordragen of verdedigen.
replatréren, fr. (repldtrer, v. pluitre,

gips), overgipsen, weder met gips bedekken ; bemantelen, verontschuldigen ; re-

platrage, f. (spr. r'platráazj'), overi[)-

sing, volwerping, aanstrijking, voiraping
met gips; bemanteling.
Repiëtie, f. lat. (rep1eto,

V.

replre,

opvullen) , de opvulling . opgevuldlieid,
volbloedigheid; ook overlading, b. v. der
maag.
replicéren, lat. (replicãre, d. i. eig.
terug vouwen, terug buigen, van plicãre,
vouwen) , antwoorden, hervatten, herne
men, daartegen inbrengen; ad replicdnrlum, tot tegenantwoord, om tegenwerpingen voor te dragen; replicãto, it. Muz,,
herhaald; repliek, f. mid. lat. (replica;
fr. 're'plique), het tegenantwoord, wederantwoord, inz. een treffend of geestig antw oord, het tegenbeseheid; dc herhaling,
de namaak (copie) van een kunstwerk;
Jur., het wederantwoord van den eischer
op de verdediging des gedaagden (de
exceptie), en het geschrift, maarin het
verdedigingsschrift wordt beant oo;d (vgl.
dupliek); replica, f. it. Muz., de herhaling eener zangwijze (melodic) van
eene stem, welke vroeger door eene andere stein werd voorgedragen, ook redclita.
repliéren , fr. (replier ; vgl. pliéren,

oud. ph), weder zamen vouwen, weder in
plooijen leggen; MIL, zich terug trekken,
terug wijken, deinzen, tot 01) eenen post
achterwaarts trekken; ook op iets steunen,
zich op iets verlaten.
Repolon, m. fr. (spr. —long). in de rijkunst: de halve volte (z. a.).
reponcléren (spr. reponyci—), fr. (réponcire, V. h. lat.
. antwoor-

den, beantwoorden, overeen komen, overecnkornstig zijn met eene zaak, daarmede
overeen stemmen; goed spreken, borg blijveil, voor iets instaan , verantwoordelijk
zijn of blijven.
reponéren, lat. (reponére, v. ponére,

zetten, plaatsen, leggen enz.), terug leggen, weder op de plaats leggen of zetten,
wegleggen, Ier zijde leggen, bewaren; Med.,
een uitgezakt deel, b. v. eerie breuk weder
inbrengen ; een verrekt of ootwricht lid
zetten; repositarius of repositair, m. nw

lat., een bewaarder, opzigter van acten

repositorum, n., pl. repositora of —torën, lat., eene boekenplank, boekenkast,

een boekenhouder; eene bewaarplaats.
reporteren, lat. (reportãie, v. portãre,
dragen; fr. reporter), terug dragen, terug
olwederbrengen; over brengen, over dragen, b. v. een totaal van de eene bladzijde
naar de andere; report, m. eng. (spr. ri
poort), Jur., berigt, verslag, berigtgeving,
verslagdoening (z. v. a. relatie); in den
effecten-handel: het onderscheid tusschen
de prijzen eener staatsrente aan het einde
der loopende en aan het einde der naastvolgende maand; reporter. Ii. eng, een verbaler, berigtgever, verslagdoener; een aanhoorder en naschr ij ver der eng. parlements
redevoeringen.
Repos, m. f1'. (spr. repó), rust, stilstand;
Arch., de plaats van eenen trap, waarde
treden zijn afgebroken door een vlak, geschikt om er uit te rusten,de rusttrap,
het bordes; repos, als militair commandowoord: rust! repos en place (spr. repé zang
plas'), plaats rust! reposéren, rusten, slapen; zich rep—; berusten, zich verlaten
op iemand; reposoir, rn (spr. repozodr),
bij de R. K. een altaar, dat men in eene
straat enz. oprigt, om er het heil. saera
ment bij zekere processiin op te zetten, een

-

rustaltaar; een bezinkvat, de derde kuip
voor het maken van den indigo; een wastrog.
reposcéren, lat. (reposcére) weder ei-

sehen, weder verlangen, terug vorderen.
repositarius, repositie enz., z. ond: reponeren.
répou5séren , fr. (repousser; spr. repoess—; vgl. pousseren) , terug stooten,
terug drijven, terug dringen of drukken
terug kaatsen of zenden, h. v. dc SpOt,

scherts ; repoussâbel , terugdrjfbaar
-dringbaar enz., wat zich laat terug drijven of afweren; repoussoir ,, in. (spe. ie
poessode) ., een doorslag, drevel, drijtjzei-;
Piet., een donkere voorgrond, om de andere
voorwerpen eener schilderij des te meer op
een' afstand te doen vo, rkomen of hen te
doen wijken.
reprmsentéren, lat. (repraesentare; vgl.
preesenteren, oud. preeseIi), tegenwoordig

maken of vertegenwoordigen , voor oogen
stellen, voorstellen, doen zien; de plaats -v.
een' afwezigen persoon bekleeden of voorstellen; ook iets vertoonen, uiterlijk aanzien. waardigheid, gewigt hebben, zich

voordoen ; representndus , de voor te
stellene, te vervangen, te vertegenwoordigen persoon; repreesentént, 111. een vertegenwoorcliger, plaatsbekleeder, plaatsvervanger eens afwezenden; mi. de vertegenwoordiger van een gewest, eerie stad enz.,
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een volks vertegcnwoordiger. vgl. g e d e p ut C C r de; reprtsenttie, f (lat. repraesent tio), de verteenwoordiaing, het tegen'svoordig maken ; de )laatsVe1'vanging of
1)aatSbek1eediflg afbeelding, voorstelling;
opvoering van een tooneelstuk ; representatie -regt, het regt
van PlaatsiJek eeding; l)ij etfenissen liet intreden in de
plaats van eenen reeds gestorvenen asa

l

C e n d e n t; reprasentatief, n w lat. , tegenwoordig makend, voor oogen stellend,
voorstellend; plaatsvervangend, vertegen-

woordigend , ook repreesenterend; reprees ntatief-systeem, het stelsel der verte-e

genwoordiing, der staat.siririgting, volgens
welke liet volk. door eene vergadering van
afgevaardigde vertegenwoordigers aan het
staatsl)eheer en de wetgeving deel neemt.
reprehendéren , lat. (repre/tendve,
cig. terug houden of terug trekken, v.pre1tendre, vatten. grijpen , honden), hens-

pen, laken, doorhalen , verwijten ; reprehensibel, ow lat., benispenswaard, te henspen, lakenswaardig; repr.ehnsie , f. lat.
( repreJtens/o) de berisping, de doorha lin g,
het verwijt, de bestraffing.
Represailles, repressaliën enz., z. ond.
reprimeren.
Reprimande, £ fr. (spr. —maagd'; van

re'primer, z. reprinieren) , de teregtwij-

zing, berisping, het verwijt, de doorhaling;
iron., een lange neus, bokking ; reprimandéren (Ir. reprïmander , berispen), berispen, doorhalen, verwijten.
repriméren, lat. (reprirnre, v prem é 'e,
drukken), onder drukken, terug dringen,
dempen, bedwingen, beteugelen, stuiten,
stremmen, in toorn houden, veren, verhinderen; repressie, f, uw lat., de onderdrukking stuiting, stremmin g , weerhou.ding, beteugeling; repressief, terugdrukkend, -drijvend, stremmend, verhinderend,
belemmerend; repressieve maatregeI e n , stuitende, afwerende maatregelen;
-
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repriséren fr. (repriser, v. prix, prijs,

waarde; pniséren [dat op zijne plaats is
over geslagen], schatten, waarderen; ook
hoogachten, pci] zen), op nieuw waarderen,
andermaal schatten, herschatten.
Repristinãtie, f. nw lat. (v. pristmnus,
z. a.) , de herstclling van iets vroegens,
van iets, dat afgeschaft was.
repobéren, lat. (reprobãre, v. probZre,
billijken), verwerpen, misbillijken, veroordeden, niet aannemen of goedkeuren ; Jur.,
het tegenbewijs leveren; reprobãtie, f. de
verwerping, veroordeeling ; Jun., liet tegenbew ijs.
reprochéren , fr. (reproc/zer, cpn. re-

proef—; v. proclie, nabij, dus als 't wane
nabij leggen), iemand iets verwijten, tot
verwijt maken , onder den neus wnijven,
voor de schccnen werpen, beschuldigen;
ook wraken, verwerpen (getuigen ); repro-

châbel (Ir. reprochable ), benispenswaard,

venwijtelijk , hestnaffelijk ; reproche , n.
(spr. r'prósj'), het verwijt, de beschuldiging, inking, vriking, berisping.
reproducéren, n w lat. (jll producéren),
weder voonlbnengen oftelen,weder daarstel
len; volledig maken, herstellen,weder voort1)rengen ; 3 ur., tegenbewijzen, tegengetuigen voorbrengen, aanbrengen; zich reproducéren, zich op nieuw vertoonen, weder
verschijnen; reproducént, na. een wedervoortbrengen ; Jun., een tegenbewijsvoer
der; reprodüct, a. de tegenpartij, tegen
welke een bewijs gevoerd ordt; reprodûctie, f. de wedcnvoortbrcnging, herstelling of aanvulling van vernielde of be-

schadigde deden aan dienlijke ligchamen,
gelijk inede de uit organische Iigchamen
afgezonderde stoffen ; reproductief, wedervoontbrengend, \vederscheppend, aanvullend hcnstellend; reproductiviteit, £ of
reproductie kracht, de h enstellinfskracht,

het aarivullings- of heistellingsvermogeis

repressaliën, of fr. represailles (spe.

van venminkte of geheel veilorene lig-.
chaamsdeeleri bij planten en dieren, inz.

zdlj' ), 1)1., tegengeweld, tegen beleediging,

wonnen en amphibin.

weerwraak, schadeverhaal, wraakneming,
wraakoefening, inz. het beantwoorden van
de harde en onregtvaardige handelwijzen
of beleedigingen van den eeiien Staat tegen een anderen; ook vergelding, genoegd oening; repressailles -brieven, verlof brieven van eene regering , om tegen
de onderdanen van een' anderen Staat
weerwraak te oefenen.
Reprise, f. fr. (vgl. prise) , de herneming, herovering van een schip , eene
plaats; het herwonnen voorwerp-zelf, de
herwonnen prijs (schip); de herhaling, de
wederopvoering van een schouwspel enz.;
Muz.. de herhaling van een lioofd'edeelte
van een stuk; ook het lierhalingsteeken;
de hervatting, het weclerbeginnen; de koop

in het lanscjuenet.

repromettéren lat. (reproniittmie; vgl.
prornittéren), daartegen beloven of eene
tegenbelofte doers ; repromisie, f. (lat.
repcomissio), de tegenbelofte.
Reproseliet, m. lat.-gr. (vgl. proseliet),
een wederternggckeerde, een teruggekeerd
geloofsoveniooper.

reprôsit! uw lat. (vgl. prosit), het hekorne u weder wel! (beantwoording van
het l)rosit!).
reprotestéren, ow

lat. (vgl. protesteren), eene tegenvoorstelling inbrengen, of
tegen het protest van een ander tegenverklaringen doen en ze voor krachtcloos
verklaren; reprotést of reprotesttie , f
de tegenvoorstelling, tegenvenklaring (vgl.
protest).
eptilïtin ,

lat. (reptilta, van repmre,
96
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kruipen), kruipende dieren, wormen, kleine werveldieren, arnpliibiën, die klasse des
dierenrijks, welke de dieren bevat . die
kruipen, hetzij dat zij geene poeten hebben of deze zoo kort zijn , dat zij schijiien op den buik te kruipen ; repttha
Parndssi, het gewormte V. d. Parnas, d. i.
kreupele dichters, geleerde brekebeenen.
repubescéren, lat. (repubescre), weder
Jong worden verjongen, Zijne eerste krachten weder krijgen.
republicéren, nw lat. (v. publiceren,
Z a.) bij herhaling of op nieuw bekend
maken; republicãtie, f. de herhaalde be
kendmaking , vernieuwde, opentlijke af-

kondiging.
Republiek, 1. (fr. re'publique, v. h. lat.
yes pubilca), eig. de openbare of alge
zaak, een genieenehest, vrijstaat,-men
eene staatsinrigt.ing, waarbij het hoogste
gezag en dc heerschappij over eene bargei1jke maatschappij, of aan een bepaald
iigchaam van aanzienlijke lieden is toevertrouwd (aristocratic), of door het
volk-zelf en de uit zijn midden verkozeflea wordt uitgeoefend (democratie);
repubIiquette f. fr. (spe. —ke'tt'), een
klein gemeeflel)est, vrijstaatje, b. v. St.
Marino; republikein, m. een burger van
eenen vrijstaat, een gerneenebesigezinde,
een voorstander van den veelhoofdigen
regerin g svorm, vrijheidsvriend, vrijburger;
republilieinscb , wat tot eene republiek
behoort, gemeenebestgezind, vrijburger~
lijk, vrijheidlievend; republicanismus,
barb. lat., de gehechtheid aan den republikeinschen regeringsvorm., het vrjbur-.
gerschap; republicotnanie, f. de overdre vene zucht voor de republikeinsche staatsinrigting; republïcaniséren, tot een ge
meenebest of eenen vrijstaat maken, daartoe genegen zijn; gerneenebesgezinde gevoelens bijbrengen.
repudiéren, lat. (rejnu1üre), verwerpen, versmaden, verstooi en; van de hand
'wijzen , b. v. eene erfenis; het huwelijk
ontbinden , scheiden; repudiãtie , f. of
repudum, ni. de opheffing van eene wettige echtverbindtenis, ech tscheiding; repudiuni necessarluni , cciie noodzakelijke,
gebodene, op het regt gegronde echtschei
ding; rep. voluntarusn, eerie vrijwillige
opheffing van het echtverbond; repudiëus,
verstooteljk, verwerpelijk.
repugnéren, lat. (repugnãre, v. pugnare, kampen, strijden), wederstreven, tegen
streven, zich verzetten; tegen staan, afkeer of tegenzin gevoelen, tegen de borst
stuiten, walgen; repugnant, tegenstrj dend, wederstrevend, afkeerwekkend, ,stuitend, hinderlijk, walgelijk; repugnântie
of repugnãtie, f. de wederstrevigheid, tegenstreving, verzetting, het verzet; de tegenzin, afkeer, walging, walg.

IIEQUIREREN.
Repuls, m. (lat. repzilsus, a, urn, in.
en gew. repulsa, f. v. repellére, terug
drijven of stooten), de afwijzing, het weigerend antwoord, hoof'dstooten , vgl. j
fu S; repulsie, 1. de terugstooting, de afof terugstoot , tcrugdrjving , afwijzing
reptilsief, terugstootend, terugdrijvend, afstootend; repulsieve kracht, de te
rugstootingskracht; repulséren, lat. (repulsare), terug stooten, afslaan, afwijzen,
een weigerend antwoord geven , een
hlaauwtje doen looperi.
Reputatie, f. (v. h. fr. 'reputation; het
lat. reputatio beteekent overweging, berekening, overleg), de naam of faam, inz.
goede naam, het aanzien, de achting, de
eer; reputãhel, nv lat., eerbaar, eervol,
in achting of aanzien staande, een' goe
den naam hebbende.
Request, n. (spr. rekest; v. h. fr. reqitte, spr. r'két' v. reque'rir, verzoeken,
aanzoeken , = lat. reqirirre), de bede,
het verzoek, het verzoekschrift, smeek- of
klaagscbiift (s a p p 1 i e k); requestrneester
of maUre (les reptétes (spr. nzétr' de
rekt'), de verslag- of berigtgever over de
in g ekomene verzoekschriften hij den staatsraad in Frankrijk; requestréren, een verzoeksehrift indienen, zich schriftelijk met
zijne bezwaren en bede om herstel of opheffing tot het bevoegd gezag wenden.
Requem, n. lat. (accus. v. requies),
eig. de rust; r. k. zielmis ter eere van
eenen overledene en het daarbij behoo
rende muzijkstuk (naar de aanvangswoorden: « requiem aetérnanz dona eis, Domine etc., geef hun de eeuwige rust, 0
Heer! enz.»); requiescéren (lat. requiescre), rusten, zich gerust, tevreden stellen;
requie'scat in pace, afgek. B. 1. P., hij (of
zij) ruste in vrede! requietorum, n. uw
lat., de rustplaats, het graf.
requiréren, lat. (requirre, v. quaerre,
zoeken), weder zoeken; verlangen, vorde
ren, verzoeken, bidden, inz. eene vreemde
regering of regtbank om medehulp verzoeken, B. v. tot opsporing van een' ontvlugten misdadiger; terug vorderen, eischets in regten; ook onderzoeken, flavorschen, iets op het spoor willen komen;
Mil., leveringen vorderen of uitschrijven;
requirént, m. een onderzoeker, navorscher;
requisUus, a, urn, verzocht, gevorderd,
besteld ; requisiet, ii. (lat. requis7tuin),
pl. requisita of requisieten, het gevorderde, een vereischte of eene noodzakelijke
eigenschap, voorwaarde; requisiteur,
de aanvoerder der gevorderde voorwerpen
( voor schouwtooneelen); requisItie, f. lat.
(requisitYo), het aanhouden, aanzoeken,
begeeren; inz. de opeisching dec eene regering aan de andere om grondwettelijke
hulpverleening; dc uitschrijving van leverantiën, het beslag of de aanspraak op
;
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personen of goederen, b. v. i C t S i fl r e
quisitie nemen of stellen , ergens
beslag op leggen, er aanspraak op maken;
onder de fr republiek de oproeping aan
de jonge lieden tot de krijgsdienst, van
daar ook wei voor loting; requisitorium
n. of requisitori1en, pl. nw lat. (requl
sitoriãles, seil. littérae), een schriftelijk
verzoek van de eene autoriteit aan do

-

andere: requisitionair, tn., die iets in aan-

spraak neemt, ergens beslag op legt; ook
die tot de requisitie of de krijgsopsehrijving behoort.
res, f. (gen. en dat. rei, ace. rein, ahl
re; pl. res, gen. rerurn., dat. en ahi. rebus), lat... de zaak liet ding ; vermogen,
goed enz. ; rei vindicatw , de eigendorus
ciseli, waardoor mcii de aanspraak op
den eigendom eerier zaak doet gelden;
re vera, in der daad, in waarheid; rem
ecu tet%Isti, eig. gij hebt de zaak met
den naald aangeraakt; gij hebt den spijker Op den kop geslagen , gij hebt het
getroffen, geraden ; ad rem, ook e se, ter
zake.passend , gepast , behoorlijk , dienstig; pro re nata, naar (ten aard der
zaak, naar bevind of gesteldheid van omstandigheden; re et corpôre arrestéren,
persoon en goederen in beslag nemen;
rebus sic stantibus, de zaken zoo staande.
hij zoodanige omstandigheden, of daar de
zaken zoo gesteld zijn ; reruns dIvisto, f.
zaakindeeling ; rerum permutatlo, f. zaakomzetting, zaakomruiling; - Jur. , res
accessoria, bijzaak, z. v. a. a e c esso•
r i u in ; r. alIëna , vreemde zaak, vreemd
goed ; r. ailenabilis , vervreemdbare zaken ; r. allodiãlis, een vrij erfgoed, vrije
erfgrond ; r. oftidris indaginis, eene verder of dieper te onderzoeken zaak; res
colflnl?211is, een gemeen goed; res dubia,
eene twijfelachtige zaak ; r. ecelesaeticae,
Pl. ,geestelijke goederen, kerkengoederen;
T. facti, daadzaken ; res fam'iiiaris, de
huishouding , huishoudelijke zaken; res
fi sri. goed of eigendom van den staat,
schatkistgoed ; r. fungibilis , eene verbruikbare, verteerbare zaak ; i intmobilis
eene onbewegelijke. onroerende zaak ; res
indecsa, eene onbesliste zaak ; r. iisdivisibuis, eene ondeelbare zaak; r. intgra,
eene noch onveranderde, in haar geheel
gebleven zaak; r. judicäta, zie ond. jndiceren ; r. litigiosa, eene betwiste of hangende zaak (die reeds werkelijk in proces
is) ; r. ineraefacultatis . eene geheel onverschillige of willekeurig te behandelen
zaak; res nobiiis, eene beweegbare, roerende zaak; i'. naturãles, pl., natuurlijke
dingen ; r. nullius , een goed zonder meester, dat alzoo door iedereen in bezit kan
-

genomen worden ; res nulilus cedit occupanti, eene zaak zonder meester behoort
of vervalt aan den eersten bezitnemer ; r.

praeteinaturäles, pl. , boven- of overnatuurlijke dingen; i'. publica, het openbare, gemeene welzijn ; liet gemeenebest,
zie r e p ti b I i e k; r. publicae, pl., staats-

goederen ; r. religiösse en sacrae , pl.,
kerkelijke zaken, kerkengoederen ; r. spittuãlis, geestelijke zaken enaangelegenr

0

heden.
Resalutãtie, f. lat. (resalutatio vgl.
salutatie), dc weclerbegroeting , tegen;

groet.
resanescéren , lat. (resanescre, van
saisesc?re, gezond worden), weder genezen of herstellen, zijne gezondhed her-

krij g en.
resarcéren, lat. ('re-sarcire), eig. weder opknappen . verbeteren ; vergoeden

schadeloos stellen.

rescindéren, lat. (ie- scindre), eig. vaneen rijten, aan stukken scheuren ; vernietigen, opheffen, ornstooten, voor ongeldig
verklaren, h. v. een testament; rescissie,
1'. (lat. rescissio) , de oplossing, ontbinding,
opheffing, geregtelijke oinstooting of verwerping (easséring, cassatie), van
een testamnnt.
rescontréren, zie scontréren.
reseribéren , lat. (re-scribre) , terug
schrijven of antwoorden , een besluit of
bevel uitvaardi g en, inz. van besturen aan
bijzondere personen rescript, n. (lat.
;

rescrIptum, pl. rescrIpta) , het teruggeschrevene , het antwoord , beseheid, het
schriftelijk goedvinden van eenen vorst
of een bestuur aan ondergesebikten , als
antwoord op aanvragen , verzoeken enz.;
ook pauselijk bevel of verordening, als
antwoord op deze of gene theologische
vraag, ook bulle of monitorium gebeeten ; rescriptie, f. het terugschrjveu,
het goedvinden, bevel; here., een sehriftelijke last tot inning of uitbetaling eener
geidsom ; rescriptiën, pl., fi-anselie staatsschuldbriefjes , gegrond op de nationale
doineinen , gedurende de omwenteling in-_
gevoerd tot uitdelging der assignaten.
resecéren, lat. (re-secãre ; vgl. sece
; reséctie, f. liet a!tijden,-ren),afsijd
inz. van liet gcwrichtseinde eens beens,
zonder het gewriclit daarbij weg te nemen.
Resëda, f. lat. (van i-esedãre, weder
stillen , doen bedaren , omdat dit kruid
weleer als pijustillend middel werd gebruikt), een bekend welriekend gewas
oorspronkelijk uit Egypte.
reseréren , lat. (reserãre), ontsluiten,
openen ; mede deden , openbaren , ontdekken, reseraat. n. het ontsluiten ; het
medegedeelde ; reseranta, pl. Med., oe
ontsluitende geneesmiddelen.
-ned,
reservéren, lat. (reservãre, van ze, c are,
waarnemen , houden , behouden) , bewaren, besparen, terug houden, wegleggen,
tot op cenen anderen tijd behouden;

W
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voorbehouden bedingen, vast ste]Icn be veiligen b. v. zij ne regten ; g e r e s erVe

e r d e m a a n d e n (menses papãles),
t; maanden des jaars, daarom zoo geheeten omdat de paus zich voorbehotiden
( ge re S C r V C C r cl) heeft , de daarin openvallende lagere geestelij lie peeben den of
proven zelfte vci'geven ; reservdnclo, voorbehoudend , met voorbehoud ; reservátis
reservdndis, met voorbehoud van datgene,
wat voorbehouden moet worden, of met
het nootflge voorbehoud ; reservaat , n
( lat. reservãtu rn ) , het voorbehoudene,
bedongene, ook z.v. a. reservãtie, f nw
lat. en resérve, ook hechichtzaanibeid, behoedzaamheid , omzgtighei d , ingetogen heid. lerughouding, acliterhouding , gelieimhouding, ondersteuning , noodhulp,
aanvulling en wat daartoe dient; en re'-

serve (spr. aug rezérv') , in voorraad, tot
noodhulp , tot aanvulling, tot onderstetifling, uit voorzorg, in geval van nood;sans
reserve (spr. sang—) , zonder voorbehoud,
zonder uitzondering , onvoorwaardelijk;
reserve-corps, Z. corps: reservatio mentails, f. een gedachten-voorbehoud , een
bedriegelijk, aeglistig voorbehoud in gedachten, b. v. bij het ecdzwercn, wanneer
iemand aan zijne woorden in de gedachten
eene andere dan bare natuurlijke uitlegging geeft ; r. honörs , eerevoorbeliotid
cerbehocding, waardoor de iemand door
een vonnis toegekende strafgeene schade
mag toebrengen aan zijne eer; reservatie -clausule , z. V. a. clausula salvatorla;
reservaflve , voorhehoudend ; reservoir,
ni. Ii-. (spr. rezerwodr), een bak, waterbak, eene waterkom, vischkom, vischbeun
of vischkaar , in 't algemeen eene be1

ins. van prebenden ; resignatair , ni. Ir.
( re'signataire) , degene, aan wien een
ambt, eene prebende enz. wordt afgestaan;
resignãtie, I. fe. (reigna1ion), eig. de
ontzegeling, opening; de afstand, afstanddoening, nederleggirig van een amft of
eenen post; onderwerping, overgeving aan
den goddelijken wil; zelfverloochening,);,
opoffring; resignatio feudi, Jur., de afsiand van een leen.
resuIitren , lat. (resilïre , van salire,
springen) , terug springen , afspringen ,

Jur., terug treden, iets opheffen, weder
afgaan van een contract of verdrag enz.;
resiliãtie , f, nw lat., de teru g treding,
ophclîiii g of
ding.

vernietiging van een vet'-

Resi ll e , f. Ir. (spr. rezIe(f ; van re'seau,
net), een net van zijde, lint enz.; als hoofd-

tooi der dames.
Resina, f. lat, de hat's; resTha alba,
witte hars, gedroogde terpentijn; resna
cupri, koperhars ; resina elastica , veerkrachtige hars, zie gainini elasticurn
resinapini of commünis, pijuhoomenhars;
resinéren, nw lat., harsen, met liars overtrekken ; resiniet , ni., z. v. a. retiniet;
resineus, lat. (resinôsus, a, urn), harsig.
Resipiscéntie, f. nw lat. (van het lat.

resipiscére, zich weder bezinnen, weder
tot zich komen, bijkomen), het bekomen,

bijkomen uit eene flaauwte, onmnagt, hartyang enz.; de gcmoedsveranderiug, bekeei'ing, inzigt, berouw en b e tering van
zijne verkeerdheden.
resistéren ,

lat. (resist5re; vgl. siste-

ren), weder staan, tegen staan, zich verzetten, tegenstand bieden, zich tegen aankanten ; verdragen , uithouden, verduren;

waarplaats.

resistentie, f. nw lat., of resistance, 1. fr.

residéren , lat. (resithre , van sedre,
zitten ; fr. résider) , wonen , zich ophonden, zijnen zetel hebben, inz. van vorsten,
ook van notarissen enz. ; residént, ni een
afgevaardigde , gevolmagtigde van eene
regering, een zaakvoerder, zaakvertrouwde
van eene regering aan eene buitenlandsche
I)laatS, van minderen rang dan een gezant;
residéfltie , f. (fr. residence), de woonplaats, woonstad, zetel , hofstad ,
gewone verblijfplaats van eenen vorst euz.;
residüum, fl lat. (residuus, a. urn, terug
blijvend) , de rest of het overschot ; het
ovei'blijfsel , het hezinksel in een destil
leervat ; in resicliuo, nog overig, als overschot of rest.
resignéren , lat. (resignare, van sig
teekcnen, bezegelen ; vgl. signeren),-nare,
eig ontzegelen, openen (een testament),
ongeldig maken, breken, afstand doen, afstaan, neder leggen (een ambt) ; zich onclerwerpen , met gelatenheid zich schikken in zijn lot ens.; resignânt of resignatarus, fl1. flW lat., een afstanddoener,

( spr. reziestdng's), de tegenstand, wederstand, het verzet, de tegenweer; de duur-

,
dkl

zaamheid, sterkte.
resoIvéren

lat. ( 2-eso1vre ; vgl. solve-

ren) , oplossen , verdeelen , ontbinden,
scheiden; besluiten, voornemen, vaststellen. bepalen; geresolveerd , opgelost;
besloten ; dapper, koen, noedig, onvervaard, van kort beraad; resolveer -tabél
len , vergelijkingstafels van verscheidene
munten, gewigten en maten met betrek
king tot hunne waarde en bed r ag; resolventa. pl. Med. , oplossingsmiddelen, oplossende, ont b indende of verdeelende mid-

delen ; resoluut, beraden , vastberaden,
kloekmoedig, standvastig onbeschroomd,
onverschrokken; ronduit, vrij uit de borst;
resolütie, I.

lat., de ontbinding, oplossing,

verdeeling, scheiding, het besluit, de beslissing, het

bescheid, antwoord, de mcde-

deeling ; vastberadenheid, standvastigheid,

onverschrokkenheid; resolutlo dominli,
Jur., opheffing van liet eigendomsregt;
resolutlo nervörum , Med. , verlamming

RESONEREN.

der zenuwen ; resoluto pigndris , Jur.,
opheffing van het pandregt.
resonéren, lat. (reso )i ãre, van sonãre,
klinken) , teru g klinken , \veêrgalrnen
weêrklinken, terug kaatsen; ook mede
klinken; resonant, weerklinkend, kl inkend, vergaltnend, naklinkend ; resoántie f (lat. resonantia), de weerklank,
weergalm, naklank; de geluiclversterkin
door de weêrklinking van een ligchaam;
resonans-bodem, weerklankbodem, klankbodem, zangbodem van een klavier, fortepiano enz.
resorberen, lat. (resorbëre, v. sorbére,
slurpen) , 'weder opslurpen, inzuigen of
intrekken ; in het ligchaarn uitgestorte
vochten weder opzuigen; resorbentia, Pl',
opzuigende, inzuigende geneesmiddelen
resórptie, 'f. nw lat., het wederopsiurpen,
intrekken of inzuigen , h. v. van eene
vloeistof door het krijt enz.; het opzuigen
van eenig vocht in het ligchaam.
respiciëren, lat. (respicre), terug zien;
in aaniïierking nemen, acht op iets geven, op iets letten; respect, n. (lat. re
spéctus, e ig . het terugzien, omzien), het
in acht nemen, onder 't oog houden; de
betrekking, het opzigt, oogpunt; de achting, hoogachting, eerbied, vereering; met
respect, met verlof, met eerbied (te
zeggen) ; respéclu, met betrekking, ten
opzigte, ten aanzien van eene zaak; haar
n

hctreffende; respect -dagen, ook respijt dagen (vgl. repit), respiro (it.), lion-

neur-, faveur- of discretie-dagen,
Mere., toegiftdagen, nadagen, ceredagen,
uitsteldagen , w isseluitstel , dat na den
vervaldag van oenen wissel nog wordt toegestaan; respectief en als adverb. respecthe, nw lat., of afgek. resp., betrekkelijk,
in verschillend opzigt of naar verhouding
of gesteldheid der omstandigheden; wederkeerig, onderling, wederzijdsch ; respectueus (fr. respectueux), eerbiedig, vol eerrespecteren, lat. (respectare, eig.
bied;
terug zien; fr. respecter), iemand in aanmerking nemen, hem achten, eeren, in
ccie houden, vereercn, eerbiedigen, ontzien; verschoonen, ongemoeid laten; Mere.,
eenen wissel aannemen en betalen ; respectiibel, nw lat. (f1'. respectable), aanzienlijk, cerwaardig, achtbaar, achtens
waardig, vereerend: respectabiliteit, f. de
achtbaarheid , achtenswaardigheid , het
aanzien.
respiréren, lat. (respirãre, v. spirãre,
ademen), ademen, adem halen, weder tot
adem komen, lucht scheppen, zich herstellen, uitrust e n; respirabel, nw lat., inadembaar, ter iiiademing dienstig of geschikt; respirãtie £ lat. (respiratÈo), het
ademhalen, ademen, lucht scheppen ; de
verademing, herstelling, het uitrusten;
spirãtor, RI. flW lat., een ademhalings-
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werktuig, een werktuig, geschikt om de
ademhaling te bevorderen ; Phys. , een
werktuig om zonder gevaar proeven omtrent de mepliitische lucht te nemen
respiro, Ill. it., eig. de adem; Mere., dp
verlengde betalingstijd, het uitstel, van
daar respirodag en, z.v.a. respectol respijt - dagen, z. oud. respicie..
ren,
respondéren , lat. (respondere , eig.
daartegen beloven, v. sponclëi-e,. vgl. spon
deren), antwoorden, beantwoorden, hernemen, hervatten, wederleggen ; overeen
komen ; terug blijven, z. reponderen;
respondeãtur , er orde geantwoord of men
antivoorde; respondent, us. (lat. respóndens), de antwoorder, verdediger van een
geleerd twistsehrift op hoogeseholen;
spónsum, n., pl. respónsa, liet antwoord,
bescheid , goedvinden , ieder schriftelijk
antwoord aan een bestuur of eene overheid
op aanvragen van bijzondere personen; inz.
z. V. a. respdnsum juris, het geregtelijk
antwoordschrijven, de re g tsuitspraak, het
goedvinden Of de meening van eene regtsgeleerde fa e u 1 t e i t op hoogescholen;
sponsãbel, nw lat. (v. h. lat. respoltsãre
ft'. responsable) , verantwoordelijk, aansprekelijk voor iets; responsief, antwoordend, antwoord gevend of bevattend; responsorium, n. een kerkelijke beurtzang,
antwoordend kerkgezang tusschen den
geestelijke en liet koor of de gemeente.
res publica, f. lat., z. republiek.
Ressaut, m. f1'. (spr. resó; v. sauter,
springen), Arch., het vooruitspringen, uitsteken , het uit- of overstek aan cenen
muur of een gebouw.
ressentéren , fr. (ressentir, spr. resangt—; v. sentir, voelen), nagevoelen,
levendig en onaangenaam gevoelen of gewaarworden, kwalijk nemen, gevoelig, geraakt over iets zijn; ressenti (spr. resángii), Piet. en Arch,, scherp uitgedrukt, sterk
aangeduid,duidelijk in 't oog vallend
ressentiment, n. (spr. resangtimclng), het
nagevoel van iets onaangenaarns, smartelijke herinnering, het nawee; de gevoeligheid, het misnoegen de wrok, wraakzucht;
de wraak, het betaaldzetten.
Ressort, m. Ir. (spr. resôr; v. ressos-tir,
weder uitgaan, v. sortr, uitgaan enz.),
de veder, veer, drijfveer, springveer; de
spankracht, veerkracht het drjiwerk, in
of houdende deel
rengende
beweging
b
het gebied, rcgtsgebied, grondgebied of
district van eene regtbank; liet vak, het
gebied 1). V. eener wetenschap ; dat is
niet van mijnn re ssort, dat behoort hij
mij niet te huis., is niet van mijn vak,
ook: dat valt niet onder mijn begrip; ressorteren (Ir. ressortir), onder een regts
gebied, tot eene iegtbank, tot een' bepaalden werkkring behooren, van een bestuur,
;

;

-
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geregt enz. afhangen, onderhoorig zijn,
bcliooren.
Ressource , 1. fr. (spi. resders' ; van
source , bron), de hulpbron, bet hulp- of
redmiddel, de hulp, toevlugt; het bestaanmiddel; een middel ter ontspanning, verpoiing; ook eene plaats van ontspanning
een besloten gezelschap, gezelschapsli 015;
veel ressourceS hebben , veel middelen van bestaan hebben, ook veel redmiddelen , uitviugten weten , voor vele
dingen raad weten.
Rest, II. (it. resto, fr. reste, m., v. h. lat.
restãre, terug blijven), het overiçe, overschot, overhlijCsel; de achterstand, achterstallige schuld; Arith. het getal, door
de aftrekking (subs tractie) verkregen;
au reste (spy. o re'st') en du reste, fr.,
overigens, voor het overige, daarenboven,
daarbij, bovendien; restéren (fr. rester),
over zijn, over blijven , nog achterstallig
of schuldig zijn; restant, ii. het overschot
enz., z. V. a. re t; ook m. de achterstallige
scluldenaar ; pl. restAnten , uitstaande
schulden, ten achteren geblevene betalingen; Mere., ook de niet verkochte varcn,
de voorraad, die is blijven liggen.
restauréren, lat. (restaurare), weder
herstellen, verbeteren, weder oprigten of
opbouwen; verfrisschen, verkwikken, versterken; restaurauta, pl. Med., h erstel
; restauratie,-lend,vrstkmilen
f. de lierstellirig, verbetering van kunstwerken cnz. ; de herstelling eener oude
drnastie op den troon, inz. van de

Stuarts in de l7de en van de Bourbons
in de 1 9de eeuw; verfrissching, verkwikking, versterking; ook een spijshuis, een
huis, waar men op elk uur van den dag
en hij portìën kan eten; restaurator, lat.,
of restaurateur , fr. (spr. resto—), ook
restaurant (spr. restoráng), in. ecn her-

steller, wedcroprigtcr, wederophouwer, verheteraar; inz. wie beschadigde kunstvoorwerpen , schilderijen enz. verbetert en
herstelt; een gaarkok, de bestuurder, het
hoofd eener restauratie.
resteren, z. oud. rest.
flestiére, m. it. , eene graanniaat in

Cagliari.
restipuléren. lat. (restipulãri, vgl. stipuleren), daartegen beloven of hedingen;
restipulâtie, f. de tegcnbelolte; liet tegenbeding ; de vordering eener tegenbeloft.
restituérefl, lat. (restitu gre, v. statu gre,
vgl. statueren), -weder herstellen of in
zijnen stand of staat zetten; vergoeden,
terug geven, weder geven; ad restitaendam, ter ternggave vergeldIng, vergoeding; restitütie , f. (lat. restitutzo), de
herstelling; teruggave, vergoeding, vergelding; restitutzo expensãrum, de teruggave, vergoeding der kosten; restitutto in
int égrurn- , de herstelling in den vorigen

stand, staat, bezit enz.; r. naturallum, de
vereerlijking van onechte kinderen; re
stitutie -edict , n. een gebod van keizer
Ferdinand II. van het jaar 1629, volgens
hetwelk de protestanten at de sedert het
verdrag van Passau (1552) ingetrokken
stiften en kerkgoederen aan de katholijken moesten terug geven.
resto, in. it., z. V. a. rest.
restringéren, lat. (restringre, v. stringre, vgl. stringéren), eig. terug trekken of

binden ; beperken , bepalen , begrenzen,
verkorten; restringerende midde
len, Med., zamentrekkende of stoppende
middelen; restrictie, f. de beperking, bepaling, in binding, verkorting; het voorbe houd; restrictief, nw lat,, beperkend, be-

palend, voorbehoudend.

Resul-Allah, m. arab. (v. resid, gezonden e , v. rasala, zenden). de gezant Gods,
een bijnaam van Muharned.
resulteren (v. L. lat. resultãre, d. i. eig.
terug springen, v, saltãre, springen), uit
eene zaak ontspringen, volgen, ontstaan,
voortvloeijen ; resultaat , fl nw lat. de
uitslag, het gevolg, de uitkomst, cinduitkomst; de vrucht, opbrengst; het einde, besluit, de lioofdinhoud, het eindgevoig van
een onderzoek.

resuméren, lat. (resunrre, eig. weder
nemen, V. suinre, nemefl; fr re'suiner),
kort herhalen, zarnen vatten, ineen klein
bestek brengen, nalezen en goedkeuren;
resümtie,
f. nw lat., de zamenvatting, ineengedrongen of korte herhaling van de hoofdpunten,
een beknopt overzigt, korte inhoud; resumtief (v. resumés-c, voor: verkwikken, herstellen) , Med., tot verkwikking, versterking dienstig; versterkend; resumtief, D.
een versterkingsmiddel, pl. resuintiva.
Resupinãtie, 1. uw lat. (v. Ii. lat. resupinãre, terug buigen, vgl. supinatie),
de terugbuiging, ach terwaartsche krom
ming.
resurg(ren, lat. (i esm-gre, v. srtrgre,.
zich oprigten), weder opstaan, verrijzen
weder l)OyenOl) komen; resurrectie, f. de
opstanding der dooden; ook eene schilderij,
die deze opstanding voorstelt; resurrectio
lusten of resurrectie-mannen, opstatidingsmannen, lijkendieven in Engeland,
die lijken opgraven, oar ze aan de ontleedkundigen te verkoopen.
resuscitéren , lat. (re-suscitãre, vgl.
susciteren), weder opwekken, weder gaande of wakker maken ; resuscitatie, F. dc
wederopwekking van den dood, dc opstan
ding; de vernieuwing , het wederophalen
b. v. van een rcgtsgeding.
Retáble, 1 . Ir., het altaarblad, een sicraad, waartegen in eene kerk of kapel bet
altaar steunt, en dat doorgaans eerie schilderij bevat.
resumé, n. h. (spr. rez—), ook

-

-

RETALIEREN
reta1ren, lat. (retaliate; vgl. lallo),
weder vcre1den gelijk met gelijk vergelden of beantwoorden; retaliãtie, f uw lat.,
dc wedervergelding
retapéren, fr. (retaper ,, v. taper, vgl.
taperen), weder opstijven, omstu l pe n , opzetten, b. v. de randen van eenen hoed
omkrullen; doorhalen , hekelen, duchtig
beet hebben
retarderen. lat. (retarclãre, vgl. tarde ren), de snelheid verminderen of weerhouden, ophouden, vertragen; talmen, dralen,
achter blijven, te laat of te langzaam gaan,
naloopen (v. uurwerken); retardaat n.
achterstand , nog te betalen belasting of
opbrengst, interest; retarditie, f (lat. retardal io), de vertraging, vermindering der
beweging, uitstel, verhindering, belemme
ring; retardement, n. fr. (spr. r'tard'
nzdng), de vertraging, het vertoef, uitstel,
verzuim, oponthoud.
retaxéren, nw lat. (vgl. taxeren) , op
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dragen geding heeft aangenomen.
Retiniet, in. gr. (v. rlietinë = lat. resina, hars) of retin-asphalt, n. een uit plantenhars en aardhars bestaand ligchaam in
hruinkoolgebergie, Ook: resiniet.
Retinitis, z. ond. reticulum.

retireren of zich retiréren, fr. (ze reti-

rer, v. timer, trekken), zich terug trekken,
wijken, afdeinzen, altrekken, terug treden,
heengaan,- zich tot rustbegeven, van de wereid, de bezigheden afzien; geretireerd
fr. retire, teruggetrokken, alezonderd,
ingetogen , eenzaam , op zich-zelven Ievend; retirade, f. (in het fr. eig. een toeviugtsoord, eene wijkplaats in bolwerken),
de terugtogt, aftogt, vlugt; toevlugt, toevliigtsoord, rustplaats (fr. retraite, z. a.),
inz. het geheim gemak, de beste kamer,
het secreet; Fort., eene verschansing op
een bastion enz., om den grond voet voor
voet te betwisten, als Cle vijand het werk
heeft beklommen.
retorquéren, lat. (retorqure, vgl. torqueren), terug draaijen, iemands redenen
tegen hem -zelven keeren, hem met zijne
eigene gronden wederleggen, met zijne ei-gene wapens bestrijden ofslaan; ontvange
ne beleedigingen enz. terug geven; retorquénclo, bij wijze van wedervergelding; retórsie f. ow lat,, de terugschuiving, terugstootirig ; teruggave , beantwoording,
vergelding van ontvangene heleedigingen

nieuw of nog eenmaal schatten.
reteneren, retentie, retentief, retenuto,
z. ond retinereri.
Reteporieten, P1 z V. a. escharieten.
Retiartrs, In. lat. (retiarius, pl. retiaru, v. rete, net), netvechters, eene soort
van vechters bij de oude Romeinen , die
zich van een net bedienden om hunne tegenpartij daarmede te va n g erl.
reticéren, lat. (reticëre v. tac&re, zwijgen), verzwijgen, niet stilzwijgen voorbij- jus retorsiönis, z. jas retorsiönjs jure,
gaan; reticéntie, f. (lat. retcentiá) , de naar het i-egt der wedervergelding; retort,
L (fr. retorte v. retorcire , bij herhaling
verzwijging; Log., z. v. a. a p o s i o p esis.
Reticülum, fl lat. (verklw. van rete, draaijen of wenden), Chem., een kromhalzig vat, de kolL kolfilesch, het kolfgias, de
net), Med., een netje; reticulair ofgereticu
leerd, uw lat. (lat. rettculãtus, a am), hein, kromhals.
retoucheren , fr. (retoucher , spreek
netvormig; reticule, ±: Ir. een kleine zak
der vrouwen, eerst uit scherts en later hij r'toesj—; V. toucher, aanraken of aangrijverbastering en uit onkunde ridicule pen; een of ander werk ofgewrocht weder
gelieeten; retna, I liet netvlies in betoog; doorloopen, doorzien, over werken, verbeteren , de laatste hand , de beschavende
retinitis, ï: nw lat.-gr. Mcd., netvlies-onthand of de vijl aan iets leggen; eene schilsteking.
derij weder opwerken , oplrisschen ; cciie
retinéren, lat. (retinre, van ten ére,
houden) of reteneren, fr. (retenir) , te- afgebruikte koperen plaat wcderopwerkcn;
retouche, i: de overuerking, verbetering,
rughouden , weder houden, onthouden
behouden , bewaren ; voorbehouden ; be- naziening; ook eene overgewerkte, verbespreken, huren, b. v. cenen wagen , eene terde plaats van eene schilderij enz.; retouplaats; reténtie, f. lat. (retentio), de te- cheerpenseel, het penseel, waarmede de
schilder de laatste hand aan zijn werk legt.
rughouding, voorbehouding , het voorbeRetour, n. Ir. (ie retour, spr. r'toer, vgl.
houd; het ophouden, opstoppen b.v. van
het water; retentie -regt, z. v. ajas rete;2- tour), de terugkeer, omkeer, wederkeering,
tiönis, z. a.; retentief, nw lat., terughou- terugkomst, terugreis, terugvaart, tehuisdend, zamentrekkend; reténdum, n. lat. vaart; pl. retouren, Mere., terugvoer van
Jur., een voorbehoud , geheim bijvoegsel, goederenladingen ; ook geld- of wissel-teeen niet uitgedrukt artikel in een vonnis, rugzendingen (tegen - rimessen) ; remaar dat er niettemin een gedeelte van uit- tour-brief, f-ned. , een met de post aan
maakt en van kracht is; eene bedricgelijke den afzender tcrugkeerende brief; retour-.
voorwaarde bij het sluiten van een contract; vracht, de terugvracht; retour-rekening,
eene uitvlugt, een voorbehoud, een slinger dc terug-rekening ; retour-schepen ,
om den arm ; retenu, m. of retenue f. tour -wagens enz., tcrugkeerende schepen,
Jur., dc eerste post op de rekening van een' wagens enz. ; retour-wissel , z. V. a. ricambio; de retour, terug, naarhuis, te
advokaat, ten blijke, dat hij het hem opge;
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huis gekeerd; retournéren (Ir. retourner,
vgl. tourneren), terug keeren, omkeeren,
terog of'weder kornen weder terug reizen;
terug zenden.
retracéren, fe. (retracer ,. van tracer,
teekenen, ontwerpen), w eder of op nieuw
tcekenen, weder in aandenken of in herinnering brengen.
Retract, retractie , retracteren enz.,
z. oud. retraheren.
retradéren , lat. (retradie , vgl. traderen), terug geven, wede over leveren
retraditie , f uW lat. , de teruggave, dc
weder-overhandiging.
retrahéren of retractéren , lat. (retrahre , retractãre . van tra/tre , trekken), terug trekken ; zijn woord enz terug nemen, herroepen, terug of intrekken;
ook eenen herwissel trekken; retract, n.
( lat. retrdctus) - het terugtrekken , aan
zich trekken ; Jur., liet intreden in dc
regten eens voor -koopers ; naderkoop,

terugwerkend ; retroactiviteit, rf. de terugwerkende kracht , het terugwerkend
vermogen ; retrocedéren, lat. (retro -cedére , vgl. cederen), terug wijken ; iets
weder afstaan ; retrocéssie, f. na' lath dc
wederafstarid ; retrodatéren, nw lat. (vgl.
dateren , ond. datum) , terug dagteekenen, de dagteekening terug zetten , cciie
vroegere dagteekening schrijven ; retro
datéring , f. dc terugdagteekening, vervroeging van de dagteekening; retrofeudarn, n. mid. lat. (vg,l. feuduni), het achterleen ; retrográdus of retrogradief,
nw lat., iugwaartsgaand. achter waartsbe
, terugloopend ; retrogradéren,-wegnd
lat. (retrográcli), rugwaarts, ach terwaarts
of terug gaan , den kreef'tengang gaan;
retrogradétie, f. de teruggang, terugloop;
de schij ii baar achterwaartsche beweging
ecuer planeet ; reti-ogrddo , it. Miiz.
riigwaai-ts gaande , allengs langzamerz
retrospéctie, f. nw lat. (van retrospicre,
terug zien) , het terugzien , rugwaarts
zien de terugblik, herinnering; retrovendéren, uw lat.) van vendre, verkoopen), weder verkoopen, terug ve.rkoopen;
retrovendItie , f. cle wederverkoop ; retrovertéren . lat. (retrovertre) , terug
wenden , terug buigen ; weder overzetten; retrovérsie, f. m. lat. Med., dc terugbuiging, rugwaartsw ending.
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voorkoop; jus retrdctus of retracts-regt,

liet nader- of voorkoopsregt ; retractie, f.
(lat. retracto), de terugtrekking;Med., de
zamentrekking , optrckki ng , verkorting
van spieren en zenuwen ; retractãtie, f
dc terugnerning van zijn woord enz., de
herroeping; retractatio juraine'nte , de
bestrijding van eencn eed, omdat hij
vaisch was ; retraite, f. fr. (spr. r'trét'),
de terugtogt, altogt (retirade) ; het
vaarwel zeggen des bedrijvigen levens, verlaten der beroepsbezigheden , de afzondering van de wereld, afgcschcidenlieid ,
eenzaamheid, rust , het stille leven ; de
eenzame wijk of rustplaats, het toevlugts
eene toevlugt ; de retraite bla--ord,
zen of slaan, liet sein tot-den terugtogt, aftogt blazen of trommelen, den
taptoe slaan ; en retraite (spr. any r'trét'),
afgezonderd, eenzaam , van het gewoel
verwijderd; retraite-pensioen , n.
jaarwedde voor oude, lot dc dienst onbekwa"rn geworden krijgslieden.
retranchéreri , fr. (retranciter , spr.
r'trangsj— ; vgl. trancheren), afsnijden,
afzonderen ; besnoeijen, verminderen, beperken:, verschansen ; retranchement, n.
( spr. r'trangsj'mdng), dc verschansing,
leger- of veldschans.
Retratte, 1. ritratta , z. a.
retribuéren , lat. (re-trihnre ; vgl.
tribuéren) weder geven, vergoeden, vergelden ; retributie. f. de teruggave, vergelding wedervergoeding.
Retriment, n. lat. (retrIrnénturn), afval , verlies op brosse , dorre wrij [bare
dingen.
retroagrefl, (lat. retroagire , van re-

tro. terug , en agre , handelen, voeren,
werken enz.) , terug drijven , terug verken, achterwaarts doen gaan retroâctie,
f. nw lat., de terugwerking; retroactie
;

reuniéren, reunisséren, nw lat. (van
un7re , vereenigen ; fr. re'unir) , weder

vereenigen, verzoenen ; zich reun—, zich
verzamelen , vergaderen , bijeen komen;
reunie. f. de wedervereeniging, liei-eeniging; de verzoening; ook de vereeniging,
als naam van gezellige bijeenkomsten
Med., dc zamenhechting eener wonde.
renc , m. lat. Jur., de beklaagde , voor
het gerigt gedaagde , verweerder, schuldige; reus est ab$olvndus , actöre non
probdnte , wanneer de aanklager niets

bewijst, behoeft de gedaagde geen tegenhewi1s ; reo nef/ânte (LCtÖl'i inczmnbit probatlo
at de beklaagde loochent oet
, ni
de aanklager bewijzen.
reüsséren , fr. (spr. re-üuss— ; van
réussir, van liet oud-Er. ussir = it. us ( ire,
uitgaan , uit voortkomen van liet lat.
exire), goed uitvallen, goed van de hand
gaan, gelukken , slagen , een' goeden of
gelukkigen voortgang hebben, wel groeijeu, tieren , bloeijen, voortkomen ; ergens
gelukkig in zijn ; zijn doel bereiken, eene
zaak tot stand brengen ; gereüsseerd,
gelukt, geslaagd ; reüssIte , f een gelukkige afloop , goede uitslag , eene ge'wenschtc uitkomst, een verlangde voortgang, het welgelukken.
revaccinéren, n lat. (vgl. vaccinéren),
hij herhaling de koepokken inënten ; révaccinétie f. de herhaalde koepokinën,w

,

ting.
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revaléren, Uw lat. (van het lat. valre,
gezond zijn, zich wei bevinden; it. ritalere), Mere., wegens een uitschot of eene
betaling zich op iemand verhalen , zich
weder doen betalen , zich schadeloos
houden.
revalideren , nw lat. (v g l. valide, validéren) , weder geldig maken, op nieuw
voor geldig verklaren.

revere'ndus, a, urn, lat. (v. reverëri,
verecren) , eerwaardig, vereerenswaardig,
inz. als titel voor geestelijken; revere'nclus
donemnus, afgek. R. B., de eerwaardige of
hoogwaardige heer ; revere'ndo dominq,
afgek. B°. D°., aan den eerwaardigen beer;
reverenclissimas, hoogwaardigste ; revere'nthem ministerium, do eerwaardige geesteljkheid (z ministertum); reverénde,
f. een priesterrok , koorrok , lang zwart
overkleed van de evangelische geestelijken; reveréntie, f. (lat. reverent/a), ontzag, eerbied, eerbetuiging, eerbiedigheid;
buiging, neiging.
Reverie, f. fr. (spr. réw'rIe v. re'ver,
droomen) , de droornerij, sufferij, inbeelding , grit, hersenschim, de mijmering,
diepe gedachte; rêveur, in. een droomer,
dotter, suffer, mijineraar, gek ; als adj.
droomend, mijmerend, in gedachten verdiept, verstrooid.
Revers, m. nw lat. (v. L. lat. reverte're,
omkeeren; fr. revers), de keer - of rugzijde
van eene munt of medaille, op welke het
wapen, zinnebeeld of opschrift is gotempeld (het tegengest. van avei ), de ayeregtscbe of verkeerde zijde ; omwending
der fortuin, tegcnspoed, ongeval, ongeluk;
de omslag of opslag aan eenen mansrok;
Jur., een tegenbewijs, de tegenverzekering,
eene schriftelijke tegenbelofte ;
Ilén, pl. of littgrae reversãies, p1., verzekeringsselirijven , waarborgbrieven , in
welke een vorst zich verbindt, de re g ten
zijner onderdanen niet aan te tasten;
verséren, zich door een tegenbewijs verbinden, eerie schriftelijke tegenverzekering
geven; revérsie f. lat. (revers/o), de terugkeer; liet terugvallen van een goed aan
zijnen heer; van daar revers ie -regt, het
regt van terugvalling of wederkeering
reversibel , nw lat. , terugkeerend , dat
terug valt of terug keert, b. v. zulk een
leen; reversibiliteit, f. de hoedanigheid
van weder te vervallen aan den eigenaar,
die er over beschikt heeft , wederkeer

Revanche, f. fr. (spr. r'wdngsj' ; van

het lat. re-vindicatlo ; vgl. vindic e ren),
de gerioegdoening, wrk
aa , wedervergelding, het verhaal; inz. een tweede spel,
waartoe men zijne partij uthioodigt of
uitdaagt om het geleden verlies te herstellen; revancheren ( fr. revanc/ter),
vergelden , wreken, betaald zetten , te
huis zoeken; zich rev—, zich wreken,
zich genoegdoening verschaffen.
Reveille, f. fr. (spr. rewéij'; van te'veiller, opwekken, doen ontwaken), Mil.,
de wektrominel, de morgenroffel., het signaal voor het ontwaken, als teeken om op
te staan; reveilleuse , f. (spr. r'iveljéuz),
een soort van sofa ; reveillon, in. (spr.
r'weijóng) , een vóóravoncleten of -boterham, ook een nachtelijke maahijd na
een bal of eene vrolijke partij ; bij schilders : een krachtige penseelstreek, waarmede men zekere voorwerpen weer licht
en kracht geeft.
reveleren, lat. (revelãre, van velâre,
omhullen) , onthullen , ontdekken , outblooten, ontsluijeren, openbaren, verkondigen, verraden; revelãtie , 1. de onthulling, ontclekking,ontsluijering, openbaring.
reveniéren . lat. (revenire , van venre,
komen; fr. revenir) , terug komen; weder tot zich komen, zich herstellen;
revenánt, In. fr. (spr. rew'ncing), een wederkorneling, een afgescheiden, terugkee
rende geest, een spook, geest; revenu, n.

of revenue, het inkomen, voordeel ; Pl.
revenuen, inkomsten (renten).
te vera , zie onder res.
reverberéren , lat. (reverberãre, vgl.
verbereren), terug slaan, lichtstralen terug werpen, doen terug kaatsen , ook terug stralen, wederkaatsen; reverbereer
lantaarn, eene spiegellantaarn, groote
straatlantaarn, welker licht van een blirikend metaalblik teru g kaatst; reverbereer -vuur strijkvuur, een vuur zonder
uitweg van boven, waardoor de vlam zich
ombuigt of heenrolt over de voorwerpen,
die aan hare inwerking zijn blootgesteld;
reverbereer-oven , strijkoven, smeltoven,
waarin de vlam g er e verbereerd wordt;
reverbertie , f. nw lat., de terugstraling,
weerschijn, terugkaatsing; reverbre, m.
fr. (spr. rewerbér' ), een lichtweêrkaatser,
lichtscherm, een gepolijste holle spiegel,
die de opvallende lichtstralen versterkt
terug werpt.
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;

haarheid.
Revrsi, reversno of revérsi -spel

(fr.

re'versi), eene soort van kaartspel tusschen

vier personen, waarbij degene, die de minste

slagen haalt, de partij wint, en har-

tefli)Oer de voornaamste kaart is.

Reversie, z. oud. revers.

revertéren, lat. (revertére), omwenden;
weder keeren, terug komen.
revestéren, lat. (revestre, v. vestire,

kleeden), weder kleeden, op nieuw heklee-

den, weder in een vorig ambt plaatsen;
revestiarkim , n. nw lat. of revestiaire,

fr. (spr. —tiér'), de kamer, waar de priester zijn plegtgewaad aandoet; revêteren,
fr. (reve'tir), bekleeden, voeren, beschie-

ten; revêtement, n. (spr. —many), Fort.,
de benianteling, bekleedingsinuur.
97
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REVEUft.

Rêveur, z. ond. rêverie.
revideren , lat. (revidëre, v. vulëre

zien), iets weder doorzien, nazien, h erzen,
nogmaals onderzoeken om het te verbeteren; reviclént, m. nw lat., wie zich van

liet regtsmiddel der revisie bedient; ook
z. V. a. revisor , in. een onderzoeker, doorzoeker , narekenaar , naziener, b. v. van
rekeningen ; ook de inordebrenger der
drukproeven; revisie, f. de herhaalde doorzage, herziening, hermonstering; Jur., een
regtsmiddel tot herhaald doorzien der acten en verandering van het gevallen besluit; Typ., het tweede proefblad, de verbeterde proef om nogmaals nagezien en
verbeterd te worden.
Review, n. eng., z. v. a. liet fr revue.
revindicéren, nw lat. (vgl. vindiceren),

op iets weder aanspraak maken, iets, dat
verloren of ontnomen is.,weder toe ë igenen,
terug vorderen, hereischen ; revindicãtie,
f de terugvordering of w'ederhekorning
van cenen eigendom.
Revirement, n. fr. (spr. r'wier'rndng

;

v. revirer . V. virer = lat. gyrãre, omdraaijen), Mar, het wenden, overstag wer
pen van een schip; Mere., de afrekening.
revivificãtie, f. nw lat. (vgl. vivifica-

tie), de wederbezieting, wederlevendigmaking; Che m ., herstelling van het kwik in
zijnen natuurlijken staat; reviviscéren,
lat. (revivscre), weder levend worden of
maken; inz. metaal, verkalkt erts weder
tot zijne vorige, natuurlijke gedaante brengen; reviviscéntie, 1'. nw lat., het weder

levend worden, herleven, b. v. der radcr
(liertjes.
revocéren, lat. ('revocãre, van vocãre,
roepen) , terug roepen ; herroepen, zijn
woord terug nemen; revocãbel (lat. revocabilis, e), wederroepelijk , herroepbaar,
wat terug genomen kan worden; revoca
biliteit, f. nw lat. de lierroepelijkheid;
revocãtie, f. lat. (revocatlo), de terugroe
ping, herroeping, terugneming, intrekking,
terugname; revocatorum, n., pl. reirocatora,

de herroepings- of terugroepings-

brief.
Revolte, f. fr. (spr. rewólt' v. h lat.
;

revo1vre, terug-, omwentelen) , de op-

stand, het oproer; revoltéÉen (fr. revolter),
doen opstaan, in opstand brengen, het
gemoed tegen iets doen opkomen ; ook
oproerig worden, opstaan, in opstand geraken; revoltánt, hoogst hinderlijk, ergerlijk, tegen de borst stootend.
revolvéren, lat. (re-volvére), terug rollen, terug wentelen, van zich afwentelen
b. v. beschuldigingen; revolütie, f. lat.,
de omwenteling, omverstorting, omkeering,
omdraaijing, omwending; Astr., de beweging van een kleiner ligchaam om een
grooter ; geheele verandering of omvor ming, b. v. van liet dierlijk organismus,

van de aarde door groote watervloeden,
aardbevingen enz.; inz. politieke revolutie, staatsomwenteling, staatsvervorming,
verandering van de gansche staatsinrigting langs den gewelddadigen weg; rvolutie -tribunaal, n. ( tribunal revolutionnaire), een bloeddorstig geregtshofin de
fr. staatsomwenteling (den Ilden maart
1793) eerst onder den naam van eene buitengewone criminele regtba nk ontstaan,
welke de vervolging en bestraffing van
alle tegenstrevers der revolutie en aanhangers van het koninklijk buis ten doel
had; revolutionair (fr. révolutionnaIre),
omwentelingsgezind , oproerig ; ook wei
z. v. a. eigendunkelijk, met verachting van
de bestaande orde ; als subst. m. een
staatsomwentelaar , ornwentelingsgezinde,
vriend, voorstander, bevorderaar der staats-

omwenteling, opstandeling; revolutioneren, omwentelen, omvormen, veranderen,
eerie staatsomwenteling verwekken of bewerken; ook gi'on dstellingen verspreiden,
die tot zulk eene omwenteling den weg
banen.
Revue, F. fr. (spr. r'wá' v. revoir, weder zien, doorzien), eng. review (spr. ri
vjoe), de monstering, heir- of legerschouw,
wapenschouw; het overzigt, titel van verschillende tijdschriften, b. v. revue
brittannique, britseh overzigt enz.; de
revue doen passeren, overzien, bezigtigen, de verschillende deden naauw
keurig beschouwen of onderzoeken.
Revülsie, f. lat. (revuiséo, v. revellére,
weg-, afrukken), de afrukking, loss c heuring; Jur., beschouwing van eene andere
zijde, verschillend doorzigt; Med., hevige
beweging der ligchaamssappen; ook aflei
ding en verdeeling der vochten in het ligchaam ; revulsief, verdeelend, afleidend.
rex, m. lat. (gen. regis, pl. reges), de
koning; rex apostolicus, de apostolische
koning van Hongarije; r. cat/zolicus, dc
katholijke konin g ; r. christianissmus, dc
allerchristelijkste koning van Frankrijk;
r. convivli of r. men.sae, gasten- of tafelkoning, z. v. a. rnodimperator (z. a.);
r. fidelissémus, de allergeloovigste koning
van Portugal.
Rez de chaussée m. fr. (spr. re' d'
sjossé'; v. rez, oud-fr. raiz, d. i. digt aan,
met den aardbodem gelijk, v. h. lat. rasus,
a, urn, en chaussee, z. a.) de benedenste
verdieping, woning gelijkvloers, beneden;

-

-

wonino'

Rezal, m. eene graanmaat in den Elzas,
= 80 tot 84 ned. ponden, een schepel.
Rhabárber, m. (gr. rhã of r/zon, n.,
nw lat. rheum, nsa of rheum pontificurn;
dus genoemd naar den stroom Rha, d. i.
Wolga, en het gr. bdrbaron, vreemd, uitlandsch, uitheemsel), eene bekende plant,
welker rnaagsterkende en buikzuiverende

FtFIAIIDOLOG!E.

1i. lET0PI.

wortel veel in de geneeskunst gebruikt
sordt; rhabarbarine, f. eene eigenaardige
plantvormende stof in den rhaharher.
Rhabdologie , f. gr. (v. rhabdos , f.
roede, staf) , de staaijesrekenkunst , de
kunst oni met staafjes , gelijk b. v. die
van den schotsehen baron leper (nep eriaansche st aaljes),te rekenen; rhabdomantie, f. de waarzeggerij uit staafjes,
ontdekking, door middel van staafjes (met
de w i g e h e l r o e d e), van onder cle aarde
verborgene dingen, inz. der ertsen en des
waters; rhabdománt, ni. een stafwaarzeggei-, iemand, in het gebruik der wigcheloede ervaren.
Rhachiagra, n. gr. (v. rháehis, f ruggeg raat), Med., jichtige ruuggepijn; rhachial-

de kriewelziekte, drroog •e versterving, rus
ij tt s ; rhap anëdon , n. de-siehcatr
gladde dwarsbreuk van een been (gelijk
die wanneer men eene raap doorbreekt).
Rhaphe. f. gr. (v. rhuptein , naaijet,),
Anat., de naad, b. v. de naad der bekk.eneelsbeenderen, de plooivormige naad van
den balzak, de naad bij wonden; rhaphosym h sis, f. vergroeijing der bekkeneelsnaden; rhapsoden, pl. gr. (eig. r/iaapsó(los,

gie, f. de ruggei,raatspijn; rhachialgitis, I.
ontsteking van liet ruggemerg; rhachio pa.ral -sis , f. de rugger nergsverlarnnlinl, ;
rhachiophy-ma , rn. ruggegraatsgezwel
rhachioplegie, F. verlamming der rtAggciner szenuxwen ; r1hachiorr puma, n. liet
lendenwee, de lendenpijn, liet spit; rhachiótoom, n. een anatomisch werktuig totol')ening van de ruggegraatsholte; r achiophyma, n. een vleesclhg ezwel aan den rui
rhachisagra, f. verstijvinS van de ruggegra a t ten gevolge van jichtige aandoening;
rhachitis, f. de kromming van de ruggegraat; de en gelsche ziekte (omdat zij in
1612 en 1620 algemeen in Engeland
heerschte); rhachitisch, met en t;elsche
ziekte behebt.
hacoma, n. gr. (v. rhakan, verscheuren), Med., Gene opgereten, gescheurde .
gekloofde plaats; rhac®sis, f. Bene gekloofde zweer; het slap en rimpelig worden der
-

huid.

Rhaclamanthus, z. ond. Pluto.
Rhaetiziet, m. eene variatie van den e ya n i e t, zoo geheeten naar haar oude va
ie t i ë (Graauwbunderland). -derlan.1h
Rbagádes , pl. gr. (sing. rhagds f.) ,
Med., huidkloven, spleten, ook wel venerische kloven aan de geslachtsdoelen en in
de nabijheid van den aars.
r ag®des, gr. (v. rhax., gen. rhictgos ,
bezie), bes.. of druifvormig; rhagordes, f.
Med., het druivenvlies van het oor.
Rhamnus, f. gr. (rhidmnos), de kruis
-dorn.
Rhamphástus, m. ge. (v. rhdanphos, n.
kromme snavel). eene soort van vogels met
onevenredig grooten snavel, b. v. de peper
-vret.
Rhantres, pl. gr. (rhantëres, v. h. sing.
rhantër, v. r/Lainein, besproeijen, besprengen), eig. besproeijers, bevochtigers: dU inwcndige oogholten.
haphanie, f. gr. (v. ritaphaná,s of rhuphanos, raap, kool, omdat men deze ziekte v.
de ontreiniging des korens door liet zaad
cener soort van rhaphanus afleidde), Med.,
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pl. ---oi, van rhaptein en odë, gezang), eig.

zamennaaijers of za.nenvoegers van gezangen, rondtrekkende volkszangers bij de oude Grieken, die inz. de afzonderlijke gezongen van Homerus tot grootere geheelen
verbonden ets of erntlijk voordi-oel;en; rhapsodáe. f. het door enen r h a p s o d o s voor
gedicht, in de afzonderlijke-gedran
deden der gedichten van Flotneruus ; van
daar in 't algemeen een uitgenomen stuk,
Ir a g in e nn t van een g •rooter gedicht; een
uit verschillende stuken bijeen gebrast
geheel, verzarne1,verk, mengt noes, rom-

melzoo; rhapsó isch, onzamenhangend ,
stukswijze; uit verschillende deden bijeen
gebragt, zaarngel. laust, zamen gelapt; rap sodist. ni. een verzamelaar, bijeenbrengler;
zamenllanser, prutlschrijver;rhapsopoma tie, f. waal-zegging uit een vers, dat zich
bij het openslaan het eerst aan het oog voordoet.
Rhea, f. gr. (= e'ra, aarde), Myth., cent
der t i t a n i d e n (z. a.), de gade van Kro nos of Saturnus en moeder van Zeus (vgl.
Cy hel1 e); Rhea Sylvia, f. roos. Myth., de
dochter van koning Nu itor van .Alba, die
bij Mars (z. a.) de tweelingen Romulus
en 11 e m u s, stichters van Rome, baarde,
hègma, n. of rhegmos, ni. gr. (v.
rhëgnynai , breken) , Med. , eene berst ,
spleet, scheur, kloof; Bene kwetsuur, uit
bloed onder de huid; de trek--storingva
king, kramp; rh.ëxis. f. het scheuren, openbreken, b. v. van zweren, aderen enz.
R embasmus, n. gr., het rondzwerven;
Med., z. v. a. nyktobatesis.
R htor, in. gr. (rhëtór, van rhe®,
erd , ik spreek), een redenaar ; leeraar
der welsprekendheid , redekunstenaar;
rhetoriek, retorica , f. (gr. rhetorik ),
de redekunst. leer der welsprekendheid;
rhetoriker, zie rederijker ; rhetoricátie,
f. nw lat., het misbruik van de aanwending der rhetorische figuren ; rhetórisc ,
gr. (rhetorikos, ë, on), redekunstig, overeenkomstig niet de redekunde; op rede
wijze ; met woorden pralend ; rhe--nars
torismus, n. de redekunstige wijze van
uitdrukking of voordragt; in verachtelijken zin : de woordenpronk, gemaakte
welsprekendheid, ijdele , pralende , maar
vbak zinledige woorden ; rhetoriánen, pl.,
eerie secte van oostersclhe christenen, zoo
geheeten naar R h e t o r i u s.
-
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Rheuma, voorheen ook rhevma n. gr.
( van ritein, viocijen), eig. het vloeijende,
de vloed, stroom; Med., eene in het ligchaam omloopende ziektestof, ook z. v. a.
rheuinatIsmus, n en rheumatalgie, f. de
vloeijing, vochtvloeijing, zinking, lendenpijn, eene eigenaardige aandoening van
het celweefsel ; P' rheumatismen, vloeijingen, zinkingen; rheumátisch, door eene

(1l nurn , van het gr. ritodmnon , dat is
rozig) , rozenhout, zeer fijn witgeel hout
met eenen rozengeur, op liet eiland Rhod i s (dat is rozeneiland) enz. ; dit hout
levert dc kostbare r o z e n h o u t - o lj e;
rhôdisch zeeregt , de op het eiland Rhodus geldige zee- en scbc'epvaartwet, welke
in vele andere landen tot rigtsnoer is
genomen; rhodum, n. een door MT o laston in 1,804 ontdekt enkelvoudig metaal;

vloeijing

ontstaan , met vloeijingen , zin-

kingen gekweld; rheumatopra , f. eene
rheumatisehe koorts, eene zinkingkoorts.
Rhexis, zie onder rhegma.
Rhicrösis, f. gr. (van r/tiknds, ë, on,
stijf; dor, rimpelig), het rimpelig worden,
de gerimpeidheid, gefronsdheid.
Rhinalgie, f. gr. (van ntis, pl rlt7nes,

neus), Med., de neuspijn ; rhinanchöne, f
de neusvernaauwing ; thinenchysïe , f.
het inspuiten in den neus; rhinenchtes
fl1. het neusspuitje; rhinob1ennorrhaa, f.
een neusslijmvloed ; rhinocros , M. (gr.

rhino -kerös, van ke'ras, hoorn), de neus-

hoorn; rbinocarcinöma , n. de neuskanker; rhinocnësmus , n. het neusjeuken,
de kitteling of jeukte in dei neus; rhi
nolisphus, m. de bladneus, eene soort van
vledermuizen ; rhinophonie, f. het spreken door den neus; rhinoplastiek , 1.
(vgl. plastiek) , Med. , de neusvormings
of de kunst om beschadigde of-kunst,
verlorene neuzen weder te herstellen;
rhinoptie, f. het scheelzien over den neus;
rhinorrhagie , f. het neushloeden ; rhinostegnösis, f. de neusverstopping door te

'

rhodochrosiet , m. rood-bruinsteenerts,
digt mangaanspath; rhododâphne, f. (vgl.
daphne) , laurierroos of de rezenlaurier;
rhododéndruns, ii. (v. dOndron, boom), de
rozenboorn alpenbalsem, alproos, bergroos,
een pronkgewas, een struik van onderschei
dene soorten; rhodologie, f de rozenleer,
rozenbeschrijving ; rhodomél , n. rozenhooig; rhodomëlon, n. rozenappel ; rhodoniet , m. rozcnsteen, roodsteen, mangaanspath, eene soort van het kiezel-mangaan ; rhodosachàron , n. rozensuiker;
rhodostagma , a. rozenwater ; hie B/todus, /iic salta, lat. sprw. , toon nu, dat
gij springen kunt, of laat nu uwe kunst
zien (de Rhodiërs waren vermaard als
springers).
Rhomb of rhumb, m. (eng. rhumb, fr.
rumb, sp. runibo, v. h. gr. rhómbos, kring,
rad; v. r/ie'mbein, in een' kring draaijen),
bij schippers eene windstreek of eene V. de
32strekcn op het zeekompas of de windroos;
rhombus, rn gr. (r/iontbOs), Geotii., eene
ruit, een scheeve vierhoek met gelijke zijden

doch scheeve hoeken ; zeker heelkundig
verband, om zijne gedaante zoo geheeten;
ad rhombum, eig. naar de ruit; geschikt,
bruikbaar, deugdelijk; ad rhoinbum nihil
Rhizigra , f. gr. (van rhIza , wortel), facit, dat doet niets ter zake; rhombus1%led., eene worteltang der tandmeesters; phylliet, m. straalerts, straalkoper, arsenikzuur koper niet arsenikzuur ijzer
rhizïas , m. wortelsap, eene uit worte
len bereide artsenij; rbizoblâsten , pl. rhombieten, pl., versteeningen van schee
gedaante ; rhomboéder,-ve,gljkzid
Bot., wortelkiemers ; rhizo li then, pl. wortelsteenen, versteeningen van boomworte- ii. (v. he'dra, zetel, grondslag, grondvlaken ; rhizoloog, m. een 'wortelkenner, te), een li g chaam met 6 ruitvorinige vlakwortelverzamelaar; vhizöma ( v. r/tidzün, ken, een scheeve teerling; rhomboïdaal,
inwortelen), de stam van den wortel eens gr.-lat., ruitvormig ; rhomboïdaal -dodecaëder, z. ond. (lodecadiek; rhombolbooms of eener plant, wortelstok; rhizo
mórphen, pl., wortelachtige planten, in des of rhomboïde, 1. gr., eene langwerpige ruit met 2 lange en 2 kortere zijden,
diepe aardbeddingen voorkomende; rhieen sclieefhockig p a rai le lo gra in (za.).
zoxnórphisch. wortelachtig, naar wortels
Rhomma, n. gr. (v. rhophën, slurpen),
gelijkende; rhizophaag, fl3. CCfl worteleter, van wortels levend mcnseh ; rhizösis, Med., een opslurpmiddel.
Rhonchus, in. gr. (rhOnchos, v. rhOnf. (van r/iidzün), het wortelen, worteikrij
chein, snorken), Mcd., liet snorken.
; rhzospérmen, pl. , varenkruiden,-gen
rhopálisch, gr. (rhopalikOs, ë, on, v.
w'elker zaad (sperma) aan den wortel verschijnt; rhizotoom , in. een wortelsnij- rhópàlon, knods), knods- of koifvormig;
der , verzamelaar van geneeskrachtige rhopalisehe verzen, zulke, in welke ieder
'wortelen ; rhizotomie , f. de wortelsnij- volgend woord eene lettergreep langer is;
rhopa1smus, rn het slaan met de knods;
ding, wortelontleding.
de spanning van het mannelijke lid.
Rhodelason , a. gr. ( van rhOdon , a.
Rhopograaph, m. gr. (rhöpogrdphos),
roos) , rozenolie; rbodnon, a. en rhodis , 1. een rozenmiddel , rozenpleister, een schilder van allerlei kleinigheden, gerozenpoeder; rhodisch hout (lignum rho- lijk planten, struiken (rhã,pion,een struik);
veel slijm, eenen polyp enz.
Rhiptàsmus, m. gr. (van rliiptddzein,
heen en weder werpen), z. v. a. ballismus.

l

RHOTACISMUS.
ItIIMiNGCOAT.
rhopographie , f. de beschrijving van
struiken cii heesters.
Rhotacismus, RI. gr. (rltötakismós, v.
rltotakjclzein, de letter rho, d. i. de r gebruiken), het gebruik of misbruik van dc

letter 11, het brouwen.
Rhusma of rusma, n. een turksch ontharingsiriiddcl, ontharingszalf.
Rhyas, f. gr. (rltjds, v. ritein, vloeijen),
de tranenvloed, het druipen der oogen;
cene ongeneeslijke traanfistel.
Rhynchos, in. gr. (v. r/sjdzeiiz, knorren,
grijnzen), dc snuit, tromp.
Rhypara, f. gr. (v, r/typarós, d, on,
vuil, smerig, rIl)pos, vuiligheid), Med.,
onzuiverheden in dc eerste wegen; rhyparograaph, in. een kladschilder, knoeijer, schilder van ontuchtige, vuile tooncelen; rhyparographe, f de kladschilderij;
rhypïa, f. Med., cene onaanzienlijke huidvlecht, die eenen vuilen etter afsc h eidt;
rhyptca, pl. (v. r/sptein, de vuiligheid
wegnemen, reinigen) , M e d. , reinigende
middelen ; rhyptisch, reinigend, zuive
rend, inz. bloedzuiverend, de scherpte van
het bloed verminderend.
Rhysis, f. gr. (v. ritein, vloeijen), Med.,
het vloeijen, uitvloeijen, zijpelen.
Rhythmus, a. gr. (rltyt/nnós), in 't alg.

dc gelijkmatige, afg emeten beweging; Muz.
en Poet., de tijdmaat, naar bepaalde maaten toonverhouding geregelde redegang,
evenmatige welluidendheid der rede
klankmaat, vers -tact, vgl. numerus en
tact; rhythmisvh, afgemeten, evenmatig,
versmatig, welgeordend; rhythmiek, f. de
leer van den rhytlimus, de tijd- en toonmaatleer; rhythmoznéter, m. een tact-meter, 'werktuig, dat elke beweging der tijdmaat op het naauwkeurigst aangeeft.
Rhytïdösis, f. gr. (v. r/tytIs, voorrimpel), Med., liet rimpelen; de rimpeling van
het hoornvlies, afneming van den oogap
pel door verdrooging van de vochtigheid.
Ribadávia, m. een spaanschewitte wijn,
zoo geheeten naar de gelijknamige plaats

in Gallicië.
Rihásso, m. it. Mere., z. v. a. rabat.
Ribattüta, f. it. (spr. u = 0e, Muz. dc
terugslag.

Ribaudequin, m. fr. (spr. ribood'kéng),
een oud krijgswerptuig voor pijlen, spiesen enz.; later eene soort van geschut.
Ribes, rn een spaansche roode wijn van
Ilibas in Catalonië.
Riblétte, f fr. Mil., een op den rooster
gebraden en gekruid vleeschreepje.
Ribólla, m. een wijn uit lstri.
Ribordage, f. fr. (spr. riborciciazj), Mar.,
de overzeiling, het stooten der schepen tegen elkander; ook de schade of haverij
daaruit ontstaan.
Ricambio, m. it. (vgl. cambiö) , ook
ricors -wissel of retour - wissel en re-
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charg e, fr.Merc., een keerwissel, tegenwissel, herwissel, die met p r o t e s t teruggaat.
ricanéren , fr. (ricaner) , honend lagchen, grijnzen; zonder reden lagehen; ricaneur , m. een dom , onbeschaamd lagdier. grijnzer.
Ricápito, in. it., het opschrift, a d r e s
deplaats, waar een wissel wordt afgege V n; de aanneming ofvereering van eener
wissel; per ricapito, door aflevering ofoverhandiging; ricapitéren (it. ricapitãre),
iets aan zijne plaats afgeven, over maken
Mere., over schrijven, bezorgen, bestellen,
eenen wissel aannemen, betalen, vereeren.
Ricávo, in. it. (v. rcavdre, nitnemen,
nut trekken), Mere., het zuivere bedrag van
e

verkochte waren.

Ricercâta, f. it. (spr. rtsjei---), eig
hei opzoeken (v. ricei-cdre fr. s-echercher), Muz., het voorspel.
Ricinus, in, lat., de wonderboom, eene
plantensoort, inz. dc gemeenc wonderbootii
(ricinus comrnüns), ook ehristuspalm genoemd, uit weiks zaadkorrels de geelachtig groene riem us -olie, wonderboomolie, wordt gewonnen; die als artsenij, inz.
tegen vormen , hardnekkige verstoppingen enz. gebruikt wodt.
Ricochet, rn fr. (spr. rikosjé), dc opstuit, het keilen, herhaald afkaatsen van
een' geworpen steen op de vlakte van het
ater; ricochet -schot, een schot, waarbij
de kogel herhaalde malen op de aarde of op
het water afstuit en zich weder verheft;
ricochetéren, zulke schoten doen.
Ricognitóri, pl. it. (spr. —konji—; vats
het nw lat. recogntos-), opziener, naziener
( hij de verkiezing van eenen paus).
ricoléren (v. h. it. ricoidre, weder doorzijgen = lat. re-colãre), diepe groeven of
voren totaioop van het water trekken.
ricórso, m. it. (= lat. recursus), Mere.
( z. recours en ricambio).
Ricoviro, in. it. (v. ricovei-äre = lat.
reeuperãre, weder verkrijgen), de wederverkrjging , wederbekenning ; Mere. , de
schadeloosstelling, zv.
. a. regrcs en re
cours (z.a).
Rideau, n. fr. (spr. ridd; v. ride, f. rimpel, plooi, vorm) , de voorhang , gordijn;
Mii.. cene kleine hoogte, van welke cene
plaats beschoten kan worden, gordijn; ook
cene in der haast opgeworpen verschansing.
ridendo dicOre verum , lat. (v. ridë'e,
lagehen). de waarheid zeggen; ridicûle
Ii.. (v. li lat. ridiculus, a urn), belagehelijk, belagehenswaard, bespottelijk ; ridi
cule 1) n. het beiagchelijke of bespottelijke; zich een ridicule geven, zich
belagchelijk aanstellen, bespottelijk maken; 2) m. (verbasterd uit réticule = lat.
reticiUnrn , een netje , netvormig zakje),
een werkzak, eerie werkheurs der vrouwen.
Ridingcoat, z. redingote.
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Rklótto, fl1. it. (=lat.redáctas), eene
afgezonderde plaats, toevlutsoord; speelkamer voor gemaskerde personen (vgl. redou te).
rien, Ir. (spr. rjéng), niets; rien dit tout
(spr. rjéilg du toe) in het geheel niets;
,

rinist ,

In.

barb. lat. (v. h. fr rien

niets), z. v. a. nihilist.
Rif ., a. iied. (verwant met reef, rib
enz.; in 't alg. iets, dat zich in de lengte
uitstrekt; eng. reef), eene lange rots- of
zandbank, klippenreeks in de zee, verborgen klippen.
Rifónrlo, ni it. (vgl.refunderen), Mere.,

de tegenaanschaffinf voor getrokken wissels.
rigide, lat. (rigi (lus, a, urn,

V.

rigere

verstijven), en Ir. (spr. 'rizjIed'), stijl, vast,
strak, bros; streng, hard, scherp, ruw, onbuigzaam, on verbiddelijk ; rigiditeit, f. lat.,
(rigithtus), stijfheid, straklscid, in tegerist.
roet de viocisto! ook z. v. a. rigor s in. lat.,
of rigueur, 1. fr (spr. rig/ié'ur), de strengheid, ha'dheid, scherplicid; de rig u eur
z ij n, d. i. volstrekt noodzakelijk, stipt in

acht Ie nemen zijn; rigor, ook de verstijving van koude; rigöe Jans, naar gestreng regt; al s igöre di terispo, it. Muz.,
ii! allerstiptste tijdmaat ; rigorismus , n.
uW lat., de zedelijke gestrengheid, te steenge zedeleer die de zedelijke verpligting
zoo verre uitstrekt, dat zij niets als onverschi!lig aanziet; rigorist, m. een gestreng
zedeleeraar , iemand , die overgestrenge
grondstellingen heeft (het tegengest. van
latitudinarius); in liet lijltraffelijk
regi: een aanhanger der gestrengere grondbeginselen van liet strafregt; rigoreus, ri-

goureus, (Ir. rigoureux; spr. rig/eoe— (eis
rigoristisch, hard, gestreng, scherp, ernstig ; onba r mha r tig ; rigorösum, ii scil.
examenz. a. ; rigorositeit, I. gestrengheid, scherpte ,hamdheid.
Rigodon ofrigaudon, n. fr. (spr. —g/soJong; zoo men wil van het referein van een
oud danslied: nc-cm-don; vgl. echter ook
het it. rigocle're , zich weder verheugen),
een in Italië en liet zuidelijk Frankrijk gebruikelijke dans en de daarbij behoorende
,

muzijk.
Rigor, rigorismus etc., z. ond. rigide.
Rijder, 111. eene nederl. goudmunt,
14 gulden.
Rijksdaalder , in. eene tied. zilvermunt.,
als isollandsche rijksdaaider2
S i. 50 ct., als zeeuwschc rijksdaalder = 2
gl. GO ct.

rilasciando, it. (spr. rilaijdndo; v. rilasciare = fr. relâclser, z. relacheren) ,
Muz. allengs langzamer.,
, verminderend,
afnemend.
Rilek, m. een russisch muzijk-instrunient, dorpslier.
Rima,

m. de broodboom op Otaheiti.

Riinailleur, ni. fr. (spr. rint (z ljeur), een
rij nier, rijmelaar, verzensinid.
Rimbórso, it. Mere., z. remboursement;
rimesse, z. remesse.
Rime, f. !r., het rijm. degelijkluididheid der laatste letleegrepen in 2 ofmeer
verzen; sans rime al raison, zonder zin of
verstand.
Rimpel , rn eene korenniaat in liongamije ,

rinforzcmndo of riisforzdto, it. (v. rim
forzare = fi'. renjoicer) , Muz. , versterkend, sterker, weder krachtiger.
Rinfránco, n. it. Mere., vergoeding, teruggave van uitschotten; nfl franco geV e ii , uitgeschoten gelden weder vergoeden.
Rio, m. sp. en port. (v. h. lat. rivus
vloeijend water) , (le vloed, stroom ; b. v
Rio de la Plata, sp., de zlverstroom; R.
de Janeiro, port. (spr. rioe de zjanfiro),
de januarij -rivier.
Rions, rn (spr. rióug), eene soort van
wittei•i fr. wijn, zoo geheeten naar het gehjknaffiig stadje in het departement der
Gironcle
Ripidno, in. it. (v. piJno = lat.plenus,
vol), Muz., de aanvulling, sternvuhîng; als
adject., vol, met vol koor; ripidno-stem
de aanvullende stern; de ondergeschikte,
begeleidende en versterkende stem (in tegenst. met solostem; ripieno-bas, z.
bas; ripienist, m. een toonvuller, nevenspeler, stemaanvnlier, die geen solo zingt
of speelt, maar alleen de stem helpt versterken en zichi naauwkeurig naar den voorspeler moet rigten.
Ripopé, n. lij., zamengegoten ovemblijisels van wijn; overschotten, mengelmoes,

poespas.
fr. repos, van het lat.
stilte; Piet., een stilievea.

Ripóso, n. it. (=
reponére), rust,

Riposte, z. risposte.
Riprésa, f. it. (= fl. reprise; v. repressdfre, weder oftemug nemen), Muz., berha.
hug ecner voorname passage.
Ripuarërs, pl. lat. (v. ripa, oever), oe
benaming der-verhwons,d.
Fianken , die aan den Itijnocver van de
Lalin tot aan dc Lippe woonden.
Risaliet, m. (it. risdito, v. risalire, risaltdre, vooruit springen, uitsteken), Arch.,
een uitstekend gedeelte van een gebouw
een vooruitstek, doorgaans in het midden
der façade of bij aanmerkelijke breedte
van deze, aan eIken der hoeken.
riscant, z. oud. risico.
Riscôntro M. , j)I. riscontri, it,, outmnoeting, narigt, aanwijzing enz.) , Mere.,
wisselbetahingeii; aanwijzingen op wissel-

betalingen.
risentito, it (v. risentire, gewaar worden, gevoelen) , 1V[uz. , ol uitdrukking,
levendig.

RISETTE.

ROB.

Risette, z. ond. riso.

it., risque (spr. riesk') , fr.
( waarsch. van het mid. lat. rescussa, oud.
fr. rescousse , d. i. rig. de gewelddadige
herhaling eener handeling; vgl. echter ook
het sp. risco, steile rots klip), het gevaar,
waagstuk ; risquéren (fr. risquer), wagen, In gevaar brengen, Oj) het spel zetten;
gevaar loopen, in gevaar zijn; risquant of
riscánt, gewaagd, gevaarlijk: ook risquabie (spr. ries/cdbl').
risoflore'tto, n. it., ei -,-. bloenienrijst, de
fijnste soort van rijst;. risétte, f. de geringste soort van rijst.
risoldto, it. (spr. rizoloeto; _ lat. resoRisico,

I).

„

1itus a, urn,

vgl. resolvéren), Muz., stout,

krachtig.
rispediéren, it. (vgl. spedieren). Mere.,
weder afzenden, waren enz. verder zenden
of verzenden.
Rispet- of rispit dagen, z. respect -dagen oud. respicieren.
Risp€ste of riposte, f. it.

(rispdsta, v.

rispóndere, antwoorden, en ripósto, v. riponére, weder wegleggen) , een snel en
treffend antwoord, een tegenzet; in de
schermkunst: de tegenstoot; rispostéren
op eene spotternij snel , levendig en treffend antwoorden , dadelijk hervatten ; in
het schermen: na den gedanen stoot aan
de tegenpartij eenen tegenstoot toebrengen.
risquéren, Z. ond. risico.
Rissé1e f. fr. (v. rissoier ,, bruin braden) , een vleeschpastIjtje ; rissolétten
pl. gerooste, met vleesch gevulde sneedjes
brood.
'ristorneren, it. (vgl. storneren), Mere.,

terug schrijven, af- en toeschrijven; in het
assurantie-wezen: van eene reeds geslotene
verzekering tegen eene vergoeding weder
afzien; ristorno. z. ritorno.
Ristrétto, m. it. (= lat. restrictum, v.
restringre, it. ristringere, zamen trekken), een kort uittreksel, de hoofdinhoud
eener rekeningenz. ; ook billijkste prijs
eener waar; ristre'tto di conto, rekenings
uittreksel ; staats -ristretto, kort verbaal
der politieke voorvallen.
risus, m. lat., het lagchen ; risus sardonYus, ni., zie sardonische lach;
rIsurn teneãtis amci I lat., onthoudt ti
van lagchen, vrienden 1 lacht niet ! - een
gewone uitroep hij belagchelijke uitdruk
kingen.
risveglidto , it. (spr. riesweijdio , van
re-svlegli (ire, opwekken, aanwakkeren),
Muz., opgewekt, levendig, met toenemende vrolijkheid of levendigheid.
ritardando, ritarddto, it. (van ritardare, vertragen , vgl. retarderen), Muz.,
dralend, vertragend, in snelheid verminderend.
rite, lat., ordelijk, vormelijk, wettelijk,

naar gebruikelijke wijze, voorschriftmaiig,
gepast, behoorlijk.
ritesuilo, it. (van ritene're lat. reti
nëre , vgl. retineren) , Muz. , teiughoudend, ingehouden.
Ritorno, 111. it. (van ritoendre = fr. rtomner retour enz.), ook ristorno en
storno, eig. de terugkeer; Mere., de
Ierugschrijving , liet af- en bijschrijven van
eenen post in het groothoek ; ritornél,
n. (it. retornéllo), een herhalings -thema,
meermalen wederkeerend gedeelte van een
zang- of ander muzijkstuk, ook de inleiding van een muzijkstuk door de begeleidende instrumenten gespeeld ; Poet.,
eene soort van kleine drieregelige ital.
volksliederen.
Ritrâtta, f. (ital. vgl. tratta ond. trasseren), Mere. , de keer- of herwissel, de
terugtrekking van een' getrokken wissel.
Ritus , m.. pl. ook ritus lat., liet gebruik, inz. pligt of kerkgebruik ; het ri-

;

tuaal (van het lat. rituãiis, e, de ge-

bruikeri betreffende) , de regeling van
kerkelijke gebruiken , kerkenorde , liet
kerkenbock, vgl. a g e n d e; ook de voorgesch revene of gebruikelijke ceremoniën
bij inwijdingeri, receptiën in geheime ge-

nootschappen enz. ; ritualist, in. nw
lat. , een kenner der kerkgebruiken;
ook een verdediger daarvan ; ritualistiek,

f. de leer van de regeling der kerkge
bruiken ; rituëel, tot liet kerkgebruik behoorende , gebruikelijk.
Rival, in. fr. (van het lat. rivãiis
dat is : eig. eene beek (rivus) op den ak-

ker met iemand gemeen hebbend), een

mededinger, medevrijer medestrijder
wedijveraar ; rivaliséren (Ir. rivaliser),
wedijveren , mede dingen , om de meerderheid strijden ; rivaliteit , f. (lat. ri..
valitas , f. rivalité), de mededinging,

ijverzucht, de wedstrijd, wedijver.
RivAlso, rn it. (van ri -valere, zich herstellen), Mere. , dc schadeloosstelling we-

gens een voorschot (regres).
rivei-so , it. (van riverti-e, omkeeren,
of r'ivescio (spr. —wesjIo, van rivesciare,
omwerpen), Muz., omgekeerd, van achte
ren af te spelen.
Riviera, f. it., oever of kustland.
Rivolginiénto , n. it, (spr. —.diji---_;

van rivolgeî-e, omwenden = lat. revolvre),
Muz. , de omkeering der stemmen in het
dubbele contrapunt; rivoltdto, Muz., on-igekeei-d.
rixa, f. lat., twist, strijd, regtshandel;
autor rixae, m. de aanlegger van eenen
twist.
Roastbeef, n. eng. (spr. róostbief, van
to roast, braden, en beef, rundvieesch),
geroosterd , slechts halIebradcn rundvleesch.
Rob of roob , I. robb, arab. (robb),
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Med. vruchtensap, -inoes, doorgaans met
suiker gekookt; rob cydoniarum, kweënmoes ; rob sambüct, vliersap, vliersiroop.
Rob,

111.

ned. , alg. benaming cener

soort van naar vissclien gelijkende zoogdieren , die op het land en in het water leven : zeehond, zeekaif, zeebeer, zeeleeuw enz.
Roba , f. pl. robe , it., in den zeehais-

del: goederen, waren.
Robber, 1. rubber , rn (eng. do wr!J
ver, schaver), in het whisispel de dubhele partij., twee achter elkander gewon
nene van drie partijen.
Robe, 1'. fr. (verwant met ons roof;
vgl. het ang. saks. reef mid. lat. rauba,
buit en kleed , en liet fr. drober, berooyen), een lang kleed, sleepgewaad der
vrouwen; ook een lang opperkleed der
regtsgeleerrlen in Frankrijk, een tabbaard,
acne staatsiekleeding , en van daar de gezamentlijke geregtsbeamhten des Staats;
;

hommes de robe (spr. 0mm' d—), man-

nen van den tabbaard, regtsgeleerden
robe de citambre (spr. rob' cl' sjdngbr'),
een slaaprok ; roberonde , f. (spr. rcberóngd'), een wijd overkleed der vrouwen.

Robert, oudd. mansn. (oud hoogd.
Hruoclpert of = per/tt, van /iruod, roem,
en pert enz., blinkcnd) : de met roem om-

straalde, van roem blinkende.
RobespierrIsmus , n. (spr. —pjér—),
het staatkundig stelsel van l%laxi miliaan
Robespierre, het schrikbewind; robespierrist, m. een aanhanger van dat
stelsel.
Robijn , rn (it. rubmno , fr. rubis , van
het mid. lat. rubZnus = lat. ruber, rood),

een deorzigtige mode edelsteen, de hardste
en kostbaarste na den diamant, h. schoonst
in Cerlon, Pegu enz. De sclioonste hoogroode heet alinadin of karbonkel
omdat hij naar cene glocijende kool (carbo)
gelijkt; de violetroode heet spinel; de
bleekroode balais (za.), ook hallas
of balas en de roodgele ruhicel ,
welke minder geacht wordt ok draagt
dc naam robijn , cene zeer kleine soort
van drukletter, tusschen parel en diam a n t (zie cirukietters) ; robijnglim
o
;

m., z. v. a. pyrosideriet; robijn--nier,
zwavel, realgar, vgl. arsenicum;
robijnspath , n., z. v. a. r h o d o n i c t.
Robillard , te. fr. (spr. rôbiejdar), een

fijne parijsche snuiftabak, naar den naam
des vervaardigers zoo geheeten.
Robinet, ni fr. (spr. -iu) , de kraan
aan een vat enz.
Robinhood's society, f. eng. (zoo ge-

heeten naarRobin Hood, verbasterd
van Robert Fitzooth, de aanvoerder eener
rooverbende, de held van vele engelsche
volksprookjes), een politieke-tinnegietersgezelschap, een' kring, waarin men, vaak
-

zonder toereikende kennis, over staatkuncie
handelt.
11
Robina,
f. , z. v. a. acacia (naar den
fr. botanist Robin benoemd, die in de
1 7de eeuw deze plantensoort het eerst uit
amerikaansche zaden teelde).
Robinocratie, f. fr.-gr., een iron. w6ord
om den overwegenden invloed der mannen
van den tabbaard (robe) aan te duiden;
advokatenheerschappij.
Robinsonáde, f. (naar den beroemden,
het eerst in :1719 verschenen roman van
den Engelschman Foe: R.obinsoR
C r u s o e) , eene Robinsons-geschiedenis,
avontuurlijke geschiedenis of vertelling
van zeevaarders.
roboréren , lat. (roborãre, van robur,
sterkte), versterken, kracht geven ; robo
ranta, pl. , versterkende middelen ; robortie, i: nw lat., de versterking, roboatief en robörans . in. een versterkend
middel ; robuust , lat. (robzstus , a, usa),
sterk, krachtig, welgespierd, kloek, stevig.
Roboth of I. robot, ook robat, in. (een
slavisch woord . poolsch en boheemscli
robota russ , rabóta, arbeid. knechtschap,
van rob, rob, kneclit, slaaf), in Beijeren,
Oostenrijk, Bohemen en Silezië: de leendienst , hofdienst, werkzaamheden , waartoe de onderdanenjegens hunne overheid
en landsheeren verpligt zijn.
Roe, rn fr., de rots; roe of roche ,
m. het kasteel of de toren in het
schaakspel (van het arab. roe/s of ruck);
roe of rok , arab. , een fabelachtige vogel van ontzaggelijke grootte en kracht
in de arabische sprookjes ; - roquéren
of rochéren , in het schaakspel den ko
ning met het kasteel doen omwisselen.
Rocaille, f. ft. (spr. rokdlj', van roe,
rots), grotwerk , van schelpen , koralen,
steeiien enz. ; rocailleur , in. een grotwerkmakcr.
Roeambóle , f. Ir. (van het duitsche
rockenbolle, d. i. ro gelook, omdat
de stengel met dien der rogge overeenkomt) ; de spaansche sjalot, het slangenlook, slangenknoflook ; oneig. het beste
aan cene zaak ; in het l'lsomhrespel een
zeker getal fiches, waartoe ieder,, die
een spel vint , moet bijdragen , en die
later met elkander op het spel gezet
worden ; ook cene smulpartij.
Roccetto , m. it. (spr. rotsje'tto) art
rochet, m. fl (spr. rosjé; waarschijnlijk
van ons rok), een kort koorhemd der
bisschoppen.
Rocchette, it. (spr. roke'tta, van rocca,
rots), cane rotsvesting of veste.
Rochus mansn. : de verhevene.
roco, it. (= lat. raucus, a, urn, heesch),
Muz., ruw, dof.
Rococo, a. uw fr. (misschien van roe,
rocailie , z. a. , dus eig. de smaak voor
r

g
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scheip- of grotwerk ?), otiderwetsche voorwerpen van allerlei soort, die naar den
nicuwstefl smaak des tijds weder mode
zijn geworden.

Roderik, oudd. rnansn. waarschijnlijk
uit Hruoderih ontstaan, vgl. Robert):
(

de roeinrijke.
' Rodomónte , m. it., of rodomónt,fr.,

d. i. eig. hergdoorknager, bergvreter (van
roclére , knagen), oorspr. (le naam van
eenen boer in het graafchap Scandiano
in Italië , welken Bojardo , graaf van
Scandiano , en later Ariosto in hunne

dichtstukken (Orlando iniiamorato en

furioso) aan eenen snoevenden held gaven ; van daar in 't algemeen een groot..
spreker , opsnijder, pogcher, snoever ;
domontâde, f de pralerij , opsuijderij
grootsprckerj , snoeverij , snorkerij ; vgl.

fa n fa ro 11 na d e ; roclomontéren , Groot-

spreken, pogchen, snoeven.
Rod6ndos, pl. (van liet sp. redondo =
lat. rotundus, rond; lienzo redondo, lijnwaad in ronde balen), eene soort van wit
vlaansch linnen.
Roebel, fl1. russ. (rubi, oorspronkelijk een af'gehouwen stuk, van rubitj,
snijden, bouwen ; v. a. van liet arab. rub
( z. a.), daar de roebel oorspr. 4 gri w n a ui
cane mark zilver was), eene russ. zilvermunt
van 100 kopeken = 2 gulden 15 et.
courant: z i lv e r ro e b e I , onderscheiden
van den papierroebel , die weinig meer
dan - zilverroebel geldt.
Roede . f. eene ned. lengtemaat voor
afstanden, = 10 ellen of meters; de rijnI a n dscli e roe d e , verdeeld in 12 voeten 3.7658592 ned. ellen , de amsterdamsche roede, verdeeld in 13
voeten. =3,6797698 ned. ellen.
Roeland , oudd. mansn. (ft o I a n d); inz.
een fabelachtige held, dien men als een

der 12 paladijns van Karel den Groote
vermeld, vindt en die eene groote rol
speelt in de riddergedicliten der middeleeuwen ; roelandszuil , f. (misschien bedorven uit rugeiaiidszuil, van het
duitsche r U g e, riige, vooi- gerigt). een

zinnebeeld van het regt der stiahiitoefenirig in vele steden vorm noordelijk
Duitscliland en ook hij ons (b. v. de
S t e e n e n fi o e I a n d te Amsterdam die
nog voor ecuigejaren daar aanwezig was),
1)estaancle in een reusachtig standbeeld
van hout of steen.
Rog , fl1. ned. (eng. roach en ray , lat.
raja), eene bekende soort van kraakbeen
-visch.
Rogãte, lat. (rogate, imper. v. rogãre ,
bidden, verzoeken), de bidzondag of zondag
voor hemelvaartsdag, naar het begin der
latijnsche bijhelwooiden : rogate etc., bidt
enz.,Joh. 16, 14.; rogãtie, 1. lat. (rogatlo),
eene bede, een smcekschrifc; ene voorbede
t

voor afgestorvenen; een bededag tot afwending van zware rampen ; rogatoi'iales
(sell. li ttei-ac). pl., ook rogatorum, n. nw
lat. Jur., smeekschrift, verzoekschrift ,
schriftelijk aanzoek; rogãtum, mi. een be-

deibrief. F
Rogatóns, pl. fr. (spr. rogltatóng), -over-

geschoten brokken, opgewarmde spijzen
klieken; onbeduidende papieren ofgeschriften. prullen.

Rogatorium , rogatum , z. oud. rogate.
Roland, z. Roeland.
rolleren, Z. rouleren.
Romagna, f. i. (spr. —mánja), het gebied der stad Rome, als district van den
Kerkelijken Staat.
Roman, m. (1. fi. roman, eng. romance,
oorspr. alles, vat in eene romantische
taal is geschreven), eene verdichte geschie
denis, de voorstelling van verdichte menschelijke voorvallen, welker boofdoogmerk
karakterteekening is, daarom inz. de lotiibijzonderen persoon begevallen van cc'
vattende; in engeren zin: eene avontuurlijke liefdesgeschiedenis ; e e n e n r o m a ti
speleti, eenen lieldeliandel of eene vrijerij op bet touw zettenen doorzetten; romance, ! fr., eene korte avorituurljkegeschie
denis, overleven m ig, een middeilijk voorval
euz. in den vorm van een lied, eene zanggescbiedenis, zangsprookje; vgl. b a 11 a d e ;
romancier, in. fr. (spr. romangsfé) , een
romanschrijver ; romanésco in. it., een
goede wijn in het ge?ied van Rome;
nésk (fr. romanesque), wat naar den roman zweemt. op (le \ijze der romans, overdreven als de romanhelden, verdicht, fa.
belachtig, onnatuurlijk, ongelooflijk, overdreven; romanéske, f een it. dans van vrolijk karakter en snelle beweging; rcmaniieh (v. Ii. lat. romãnus , a urn , romeiusch), v. li oudromeinsche of latijnsche
afstammenil, gelijk de in de middeleeuwen
uit de latijusche taal ontstane r o m a n
sche talen: de italiaansche , spaansche,
portugesclie. fransche, pro vençaalschc euz.;
romaniséren, romans ontwerpen of schrijven; eene ware geschiedenis als cemien roman inklccden; romanfsmus, mi. nw lat.,
de r. Ii. godsdienst, haar leerstelsel en bare
grondstellingen; romanomanle, f. lat.-gr.,
romanwoede, overdreven zuch t tot romanslezen; romantiek, f. en romanticismus, mi.
de middeleeuwsche en nieuwere smaak in
kunst en letteren ; romanticus m. een
aanhanger van dezen smaak; romantisch
fr, romantique) cig. in eenederromanische
talen opgesteld, geschreven en voorgedragen; in 't alg. in den geest en smaak der
christelijke middeleeuwen en der nieuwere
voikspoëzij en kunst, in legenst. met het
antieke of classieke; ook dichterljk
schoon, bekoorlijk, betooverend, verrukke98
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lijk, wonderschoon (b. v. van romantisch
landschap.
Romein, ook Romer, m. een bewoner
van de stad Rome; Typ., eene hoofdsoort
van drukletters, ook antiquagehee-

Ropij, f. (hindostanscis rnj)i!j(tlt, V. Is.
sanskr. rupya, schoonheid; vervolgens zil-

ten (z. a.);

r

orneinsch, wat tot

Rome he-

hoort, daartoe betrekking heeft; zamen
inz. wat de godsdienst-getr.omsch,
betreft, wie de godsdienst belijdt of tot de
algemeene (catholijke) kerk behoort, welker opperhoofd de paus, zijnen zetel in
Rome heeft; romeinsche bouwor de, de
jongste der bouworden, zainengesteld uit
de ionische en corintisehe (z. a.).
Romestecq, n. ft., een kaartspel tusschen twee , vier of zes personen.
Romuliden, pl lat. (Rornuliclae) , na-

komelingen van Romulus, den grondvester
en eersten koning van Rome, Romeinen.
Ronas, de syrische of perzische mee-

krapwortel.
Rondas, n. een rond schild.
Ronde. f. fi-. (spe, rong/td'; van rond,
rond, v. h. lat. rotundus), de omgang;
Mil., rondgaande „vacht, patrouille
rondedans, kringdans; rondgezan g ; it la
ronde, in de rondte, in een kring rond;
ook cene soort van b iljartspel met 12
kleine ballen en eenen speelbal: rondeau,
n. (Spr. rongdo), een rondeel, roodge
dicht, rondezang, eene soort van lyrische
gedichten roet een naar bepaalde dichtwetten terugkeerend referein ; Muz. , dat
gedeelte van een muzijkstuk, waarin een
hoofdthema als referein terug keert, ook
rondo, it.; rondeel, z. rondeau; ook een
rond buitenwerk of ronde sterke toren,
die wel eens de plaats van een bolwerk
vervangt; eene door vele kringvormig gebouwde huizen ingesloten vlakte: rondhio
of rondolétto, n. it. Muz., een kort, niet
zeer uitgewerkt rondgezang , een klein
rondeel.
Rongerïe, f. fr. (spr. rOngzj'rIe, van
ronger, knagen), in de katoendrukkerijen
het wegbijten der kleuren door bijtmid
delen.
;

Roob, z. rob.
Rood, n. eng. (spr. red),

eene akkermaat in Engeland, = 10.1168 ned. vieik.
roeden.
Roopaard, z. v. a. affuit (z. a.).
Roos, eene allerwege bekende schoone
bloem, van velerlei soorten ; eene huidziekte, ook St. Anthonic -vuur geheeten;
eene soort van di a m a n t (z. a.): roos van
Jericho, z. Jericho-roos ; de roode en

witte roos benaming van twee vijandige
partijen, die van York en Lancaster, welke
Engeland eene reeks van jaren door btwgeroorlog geteisterd hebben en eerst in
1485 onder Hendrik VII. een einde namen;
rozemarijn., z. rosmarijn; rozenhout, z.
rodisch bout.

ver, inz. bewerkt zilver), eene oost -ind.
munt, in goud ongeveer 18 gI., in zilver
van 60 tot 120 centen; lak-ropij, eene
rekenmunt , te Calcutta - 100,000 zil
veren ropijen.
Roquelaure of roquelaur, m. fr. (spr.
rôk'lóor'), een mantel, reis- of regenrok,
regenmantel, naar zijnen fr. uitvinder, den
hertog van B o q ii ei a u re benoemd.
roqueren, z. otul. roe, roche.
Roquette, f. fe. (spr. rokétt'; sp. ru; V. h. lat. erüca)
waterkers, een moeskruid , dat men als
salade eet; ook de levantsche potasch.
Roquille , f. fr. (spr. ro/cleij') , Cciie
kleine fr. wijnmaat, = . chopine (z. a.);
ook ingemaakte oranjeschilleri.
Rorãte , lat. (v. rorãre, dauwen, bedroppelen), eig. dauwt, benaming van eene
in de r. k. kerk, gedurende den tijd der
advent gehoudene mis, naar hare aanvangswoorden : rorate cccli, dauwt of druppelt, gij hemelen! die uit Jes. 45, 8 zijn
genomen ; rorãtie , f. het dauwen, de
meeldauw aan den wijnstok.
rosa , f. lat. . dc roos ; rosa , of fr.
rosé (spr. rozé) , rozerood, rooskleurig
sub rosa, onder de roos, het zirinebeeld
der vertrouwelijkheid. d. i. in vertrouwen . in 't geheim ; RosalTe of Rosalinde , nw lat., vr uwen.: de rozige ,
schoon als eene roos; rosarum, n. een
rozenkrans, bidsnoer; rosenoble of rosenobel, m. een rozenstuk, voorni. eng. goudmunt, met een schip en eene roos gestempeld, omtrent 11 VI. waard; ros enob ei—
goud, goud dat slechts , zilver bevat;
rosétte, f. fr . , eene kleine roos, een roosje,
roosvormige sieraden in goud- of zilverblik
enz., een roosvormige strik, eene lintroos;
dc roos ofrigtschijfin horologiën; ook roossteen, een van onderen plat en van boven
hoekig geslepen (in ruitvormige of driehoekige vlakken verdeelde) diamant; als
vrouwenn. : Roosje; rosettéren, met goudroosjes bezetten, versieren; den diamant
zoo slijpen, .dat hij enkel ruitvormige of
driehoekige vlakken vertoont ; Rosilda,
vrouwenn. : de aanminnige roos, liefelijke
onschuld; RosIne, vrouwenn. : de iozen

queta , it. ruclielta

roode, hloeijendc.

Rosayarij pl., eene muhamedaansche

secte in het jaar 270 der lledschrah uit
de partij der Schiiten ontstaan.
Rosbeijer of rosbayaard, m. het paard

der vier heemskinderen , B a y a a r d genaamd; oneig. een woesteling, een wild
schepsel.

S
Rosenobel, rosette, rosetteren, Rosil
Rosine, z. ond. rosa.
-da,
Rosinánt, ni. sp. (rocinante, fr. rossinante , V. h. sp. roem, fr. rosse , slecht
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paard, knol, v. Ii. duitseha ros), ccii slecht
paard, niagere knol, inz. het ellenclig rijpaard van Don Quixote (z. a.).
Ruskolniken, pl. (russ. sing. rasskolnik,
V.

rasskól, scheur, sch eid ng), scheurina

kers, die niet tot de regtgeloovige grieksche kerk behooren, z. v. a. separatisten, schisinatieken.
Rosmarijn , ook wel rozemarijn, m.
( v. h. lat. ros ?naiinus), eig. zeedauw,
een bekend, weiriekend gewas, dat in het
Oosten en in Z. Europa, inz, digt aan zee,
in het wild groeit.
Rosólio of 1. ros6glio, m. it., rozenbrandewijn, een it. gekruide brandewijn,
uit rozenbiaderen beieid.
Rosomak, rn de veelvraat, een roofdicr
van het beerengeslacht in N. Europa enz.
Rossa1n, pl., vuurroode vlekken met
zwellingen pijn over het geheeleligchaani,
die in 7 â 9 dagen verloopen.
f0880 antico. m. it. (d. i. eig. ouderwetscli of antiek rood) ., roodachtig marmer.
Rossóli of 1. rossolis , in. fr., zonnedauw,
een fijne, gekruide brandewijn. inz. getrokken op h. kruid ros sol'is lat., zonnedauw.

RostbeeE n., z, roastbeef
Rostra, pi. lat. (van rostrum, de snavel), eig. (le snavels; het spreekgestoelte
OP de maikt in het oude Rome, zoo gehceten naar de daarop geplaatste scheepssnavels van de veroverde schepen.
Rostraal, z. rastraal
Rota of ruota, f. it. (eig. rad = lat.
rota; zoo genoemd, omdat de gcrigtszaal
met radervoimigc platen is besloerd), liet
hoogste pauselijke appellatie-geregt , de
opperregibank te Rome over de gezarnentlijke r. k. christenheid
Rotacsmus, z. rhotacismus.

Rotalith. ni lat.-Br. ; een radersteen,
straalsteen.

Rotang, n. (spr. rota, eng. ratan; van
het maleisch rôtait) , het oostindische of
zoogen. spaanscis riet, r 0 t t i n g.
itotãtie, f. lat. (rotatlo, v. rotäre, in
ectien kring ronddraaijcii , van rota, liet
rad ), de radd raaijing raderloop, de omloop,
oindraaijing, ornm enteling, de kri ugvoiili i ge
beweging om de as, b. v. van de zon, de
aarde enz.
Rotonde. z. rotunde.
Rotta, l eene vochtinaat in Madrid.
Rottel, rettólo, II. (v. L. arab., rati,
pond), een bandelsgcuigt , in Turkije =

0,6378 ned. pond.
rotten boroughs , pl. eng. (spr. rott'u
bón-oos), vervallene marktvlekken, in wel-

ke het regt, 0th afgevaardigden, in het parle ni ent te zenden, in de handen van enkele
grondeigenaars was gekomen. wien het
stemregt door de parlements-reforni in 1832
werd ontnomen.

rottéreu of 1. rotten (v. rot, mid. lat.

VlLt(i, rotte, een hoop, eene schaar, in verachtelijken zin: eenige personen, die zich
tot een onedel doel hebben vereenigd), een
rot vormen, zich tot een slecht oogmerk
vereenigen, zamen scholen, zamen rotten
Róttolo, in. een gewigt: 0 1) Malta van
32 onseti of 0,7915 ned. pond ; —in het
koningrijk der beide Siciliëii z 0,8910 in Genua=O.52i2. - de groote rottolo van Palermo = O , 8733, —de kle in e r tto I o aldaar 0.7939 ned. ponderi,
te Aleppo 720 drachmen; in het ottomansche rijk 2,2970 - te Tripoli
= 700 drachnien of 2,2194 - te DamasCE'S = 600 drachmen of 1,9023 - te Tunis = 0 4962 - in Ahyssinië 0.3121,
- in G uinea = 0.4326 - in Egypte =
0,4310 ned. ponden.
Rotütus, II. mid. lat. (in plaats van rotula, veikiw. van rota, a1zoo cig. raderije
voorts iets zaruengewikkeids, eene rol), een
bundel of pak, acten of gere g telijke verhandeli ogen ; rotu isis mortuöruin. in der. k.
kerk h. hock, waarin!men de name ti der overledenei, voor welke zielmissen gelezen wor1

den, o1)téekeflt; rotülus testium, het getuigenverhoor of cIa uitspraken der geiuigeil; rotuuli of rotulae, P1 artsenijbalietjes;
rotuléren (mid lat. rotulãre, d. i. eig. rollen), acten naar hunne volgorde teekenen
en zamen naaijen; rotülãtie. £ het ordelijk
bijeen voegen en iiinaaijen v. schriftelijke
stukken.
rotdnde, lat. (adverb. v. rotundus, a,
ulli, rond), J ar , rond , rondweg, zonder
omwegen; ook in rond getal; rotunde of
rotonde, f. (it. rotonda, fr rotonde), een
rond gebouw; ieder van buiten en binnen
rond gebouwd , inz, liet beroemde pantheon (z.a)tellomc.
Rotûre, f. fr. (misschien van het mid.lat. rate, rotia, schaar, hoop, rot?), de
onaclelijke stand, burger cii boerenstand;
roturier, In. (spi'. rota'urjé). een burgerlijke , onadelijke ; en rotuuier (spr. ang
rotnuije), als een burg( r, burgerlijk
boersch, geueen.
Roucou, z. erken.
Roué. ii. Ir. (spr. roe -C; v. rover, radbraken), een „ ò eradbraakte of radbrakenswaardige schurk, galehrok, nietswaardigc kerel; in liet jaar 1719 door eene toevallige
aanleiding tot modenaarn geworden van
de voorname, galante welliiselingeri, z.v.a.
Iil)ertin ; (iiVi(tblC roue (spr. èmdbl') ,
een herninneijswaardige losbol, een menschi
van slechte beginselen, die bij uitstek zijne
wereld verstaat.
Rouge, fl [r. (spr. roezj'), rood, rood
blariketsel ; rouge et noir (spr. roezj'e'
nodr), rood en zwart, een fr. kansspel met
ballen en kaarten; rouge ve'getal (spr. we
zjetal), plantenrood, blanketselrood, portugeescli blanketsel, uit safiloers bereid.

W
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rouléren fr. (rouler, spr. roei—; v. h.
mid. lat. rotuiãre), rollen; omloopen, in
omloop of in zwang zijn , gangbaar zijn;
rouláde, f. iets opgeroids , een rolgebak ,
opgerold kalfsvleesch; i%luz., een loop, toon -

looper, eene rollin g der toonen; roulage,
i: (spr. reldazj), het voerloon, de vracht
voor het vervoer met wagens, karren enz.,
roulance, £ (spr. roelcmngs'), de 1eldornloop ; rouleau, in., pl. rouleaux (spr. roeló), rol, rolstok, rol li out, wals, rolblok; de
rolgordijn voor vensters; roulement , n.
( spr. roei'rndng), de roffel op den trommel,
met de pauken ; het trillen of tremble~
ren met de stem: roulette, f. cenerolschijf, een rolraadje , werktuig der graveurs; ook een kansspel met kogeltjes of
balletjes ; roulier ,, rn ( spr. roeljé), een
voerman , vrachtrijder , goederenrijder,
vrachtvoerman ; kruijer.
Roupino , z. ruspono.
Rousselet, ni. fr. (spr. roes'lé), de suikerpeer, eene naar muscadel smakende po-

ning),koninkljk; vgl. regaal; royaalpapier, koningspapier, eene zeer groote
papiersoort ; royaal -punch , konings
punch met wijn ; royaliséren (fr royaliv r) , koningsgezind maken , volens
koninklijke (m o n a rc Ii a 1 e) grondbeginselen inrigten ; ook koningsjezina of tnonarchaal gezind zijn ; royalismus , n.
barb. lat. (Ir. royalisine), de koningsge
zindheid, koningsliefde ; aanhankelijkheid
aan de koninklijke partij ; royalist, m.
royaliste), een koningsvriend , koningsman , koningsgezinde of aanhanger
e

(.

des konings ; royalistisch, den koning of
het koningrijk toegedaan , koningsgezind,

koninklijk ; royauté, £ (spr. roajote),
de koninklijke waardigheid, het koningschap.
Rozenhout , z. rodisch hout ; rozemarijn, zie rosniarijn ; rozenobel, z. ond.
roos.
Rozijn of razija (van liet fr. raisin,

druif, wijndruif, gedroogde druiven (hetzij

rensoort.

in de zon of door ovenvuur); rozijninede of

Roussette, f. fr. (spr. rcese'tt'), de toebereide vischhuid, het sagriju voor horolo-.
giekasten enz.
Roussillón, fl1. fr. (roesieijóng) , een
zeer sterke, zoete fransche wijn, uit de
provincie Roussillon in Z. Frankrijk.
Rout, m. eng. (spr. rout eig. rot,
hoop, schaar), een talrijk engeisch avondgezelschap , praalgezelschap , theegezel~
schap , spee l geze l schap.
Route , L fr. (spr. roet' ; van het lat.
rupta, scil. via, d. i. gebroken baan, gebaande weg) , dc weg, reisweg, gemeene
weg , straatweg , togt , rigting der reis,
koers; reisroute, m arschronte der
soldaten, de hun aangewezen weg routier, m. (spr. roetje'), een zeewegwijzer,
wegwijzer voor zeevaarders, zeespiegel,
boek met zeekaarten, zee-atlas, graadboek; routine, f. (spr. roetlen'), de vaardigheid, vlugheid , gemakkelijkheid door
gedurige oefening of behandeling verkregen ; de sleur , slender , gewoonte , het
handelen naar regelen der ervaring zonder inzigt der gronden; routinier, rn (spr.
roetienjé), een ervaringsman , geoefende,
een vlug uitvoerder , die enkel ten gevolge van oefening handelt; ook een knoeijer , beunhaas , die enkel door afkijken
heeft geleerd , maar geenerlei grondige
kennis bezit; zich routinéren, zich vaar
digheid of vlugheid in cenige bezigheid
bijbrengen, zich oefenen ; geroutineerd,
geoefend, bedreven, ervaren, vlug, door-

rozij nenwijn, een wclsmakende gezonde

;

;

kneed.
Rovesciamdnto, II. it. (spr. —wesjia—;
van rovesciare, omerpen), Muz., de om-

keering of verwisseling der stemmen in het

contrapunt.
royaal , m. fr. (van roi = lat. rex, ko-

drank, uit rozijnen, honig en water door
gisting bereid.

Ruade , f fr. , liet achteruitslaan van
een paard ; ook de achteruitslag der voeten bij het dansen.
Rub. m, arab. (rub, een vierde deel,
van arba, vier) , eene turksche munt =

piaster of 10 paras, omtrent 23 ct.
rubdto tempo, it. (van rubdre , rooyen),

cig. geroofde tijdmaat, eene eigenaardige
soort van gevoelvolle voordragt , waarbij
men zich in de bovenstem niet gestreng
aan de maat bindt.
Rubber, z. robber.
Rubba , f of rübbio , m. it. (spr. it =
oe), eene korenmaat in Ancona en Rome;
eene veld- of vlaktemaat in Rome ; ook
ccii ital. gewit van 25 pond it 12 onsen;
ruhbiatélle, f. eene graanmaat te Rome;
rubbo, in. eene vochtmaat te Rome.
rubefacientw. pl. lat. (van rubefacre,
rood maken) , Med. , bijtende , roodheid
en hitte verwekkende middelen ; rubescéren, rood worden.
Rubelliet , n. (van het lat. rubéllus,
a, urn, roodachtig, van ruber, rood), eene
onsmeltbare soort van schorl van perzikbloesemkleur, vezelschori.
Rübezahl , m. hoogd. (spr. roebetsaal),
de berggeest in het Reuzengehergte, volgens het oude bijgeloof der Duitschers, die
dezen geest het vermogen tockendcn om
allerlei gedaanten aan te nemen , en de
menschen te kwellen ofgelukkig te maken.
Rubicél , m. zie robijn.
Rubicon, in. oude benaming der rivier P i 5 a t e 11 0 , die weleer tot grens
diende voor cisalpijnsch Caliië en eig.
Italië; den Rubicon overtrekken,
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zich øp eerie onherroepelijke wijze tot iets
verbinden, een niet te herroepen stap doen
( met zinspeling op de daad van Casar, die
deze rivier overtrok om bij Zijne teruj
komst uit Ga ll i, 49jaren voor Chr., tegen den senaat op te trekken).
Ruble, f. cene gouden rekenmunt in
Algiers, = 35 a s p e r 5.
rubi fi céren, nw lat. (lat. rubefaccre)
rood maken; rubificãtie, f. het rood maken, aanrooden.
Rubriek. f. lat. (rubrca), ook rubrum,
IL (d. i. eig. het roode, van ruber,rubra
rubrum rood), bet opschrift bovenschrift,

de titel van een boek. hoofdstuk , wet
actcnsttik (voorheen met roodkrijt. ritbrca , geteekend) ; de afdeeling, klasse,
soort, de aanwijzing van hetgeen verhan
deld zal worden; rubrica, £ eene om zich
vretende, scherpe en brandende schurft,
rubricéren, IIW lat., met een(rood) op-schrift
voorzen, met roode letters boven schrijven;
betitelen ; naar afdeelingen, vakken enz.
rangschikken of indeelen, afdeelen ; rubricaat, n. aideeling, gemerkte afdeeling, ook
een gebedenboek der r. k. geestel j ken (wegens dc daarin roodgedrukte letters en
woorden; rubricãtor ,, rn een roodschrijver, rniddeleeuwscli schrijver, die de
groote aanvangsletters der geschriften in

bonte kleuren schilderde; rubricélle , f.
een r. k. misgebedenhoekje.
Ru e , in. een fabelachtige reuzenvogel
in Z. Afrika, wien men het vermogen toekende om cenen olifant met zich omhoog
te voeren (hetzelfde als rok, roô).
Ructátie, f. ook ructus, in. lat. (van

ructãre oprispen), Med., het oprispen van
de naao.
rude, Ir. (v. h. lat. rudis , e), ruw, hard,

grof, ongevormd, ongeslepen, onbeschaafd;
plomp, onhandig, ongeschikt, onervaren,
onwetend; ruditeit, t lat. of rudésse, f1'.
f. de ruvheid, grofheid, onbeschaafdheid,
onwetendheid, lompheid; rudim e nten, Pl.
lat. (ruclime')i ta) , de aanvangsgronden
eerste kundigheden , grondtrekken , de
grondslag van het onderwijs , het eerste
onderrigt; rudiménta, ook de spraakkunst,
het boek, dat de allereerste gronden der
taal, inz. der latijnsche bevat.
Rudra, pl. (v. Is. sing. rudus, n), lat.,
eig. puin, puinhoop; gew. z. v. a. ruinen
(z. a.); ruderãtie, f. (v. ruderãre, eenen
vloer uit puin CflZ. maken) , de vloer-,
dorschvloerbereiding.
Rudiarrs, pl. lat. (rudiarii, v. rudis,
een schermstokje, houten zwaard), bij de
oude Romeinen : zwaardschermers , die
hunnen tijd hadden uitgediend en ten
teeken van hun ontslag een houten zwaard

ontvingen.
Rudimenten, ruditeit, z. ond. rude,
Rudolph of I . Rudolf, duitsche mansn.

( oudd. Hruodolf, ontst. uit Hruodwolf,
d. i. eig. roemwolf; vgl. Robert): de hoogberoemde, vermaarde held; Rudoiphmne,
vrouwenn. : de hoogberoemde; rudoiphi
nische tafels, naam door Kepler aan zijne
tafels van den planetenloop ter eere van
keizer liudoiphus IE. gegeven.
Rufai of I. rufaai, pl. turk., huilende
of w'eeklagende derwischen, bekend door
hunne aan waanzìnnigheid Ilrenzende
dweeperij (dus geheeten naar hunnen
stichter Ah rued It ufa ai, gest. 1184 na
Christus).
Rufus en Rufinus, m. lat. (v. rufus,
roodachtig, ros), mansn. : de roodachtige,
roodharige, rosse.
Ruggi, m. it. (spr. roedzji), cene graanmaat in Livorno, omtrent = 3 mud.
Ruïne, ni. lat. (runa, f.), het bederf,
verdeil, de ondergang, verwoesting, verdelging, het verval, de neêrstorting,
puinhoop, bouwval; de overblijfsels, wrakken,
een geheel of ten deele ingestort gebouw;
ruinéren ow lat. (Ir. ruiter), bederven,
vernielen., verwoesten, verdelgen, ter neder
storLen, ten gronde helpen, in den grond
boren, in 't verderf storten.
Rum, En. eng, suikerbrandewijn, uit het

sap van het suikerriet of den suikerafval
bereid.
Rumb, z. rhomb.
Rumfôrdsche soep, de door den Engelschinan B u in f r d uitgevondene goedkoope groentesoep ; Rumfordsehe kagdial , een door dcnzelfden uitgevonden

spaarkagehel.
ruminéren, lat. (ruminaTe), herkaauwell ; iets weder overwegen, bepeinzen,

doordenken, rijpelijk overleggen,, wikken
en 'wegen; ruminanta (scil. anirnalia),
Pl., de herkaauwende dieren, herkaauwers;
rusninãtie, f het herkaanwen; de herhaalde overdenking, overpeinzing, het wikken

enegcn.
Rumlet, n. cene eng. vochtmaat, 18
ga 11 o II 5.
Rumoer. in. (het naast van het it. rumó

-

re, ontleend, v. h. lat. rü'mor), het alarm,
oproer, verward geraas, gedruisch, gejoel,
het gerucht , in snellen omloop zijnde
nieuws; de goede of kwade naam; rumoe
ren, alarm maken. gedruisch maken, razen
en tieren.

rumpéren lat.

(rumpère),

breken, van-

een scheiden, verscheuren, te niet doen,

vernietigen; ruptuur, f. nw lat., de breuk,
vaneenrijting; vredebreuk, oneenigheid,
scbeidng, vriendschapsklove; ruptorXurn,

U. Med., een bijtend middel, dat de huid
doorknaagt en daardoor cene zweer ver-

wektRunen, pl. (gotli. rsna , geheimenis
oudd. ang. saks. rIr, gefluister, gesprek,.
letter ; verwant met het hoogd. raunen,
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fluisteren), regtlijnige letters, waarvan zich
de germaansche volkeren bedienden, alvorens zij het lat.ijnsehe alphabet leerden
kennen; runographie, f. duitscli -gr., het
runenschrift, tooverschrift.

Ruota, z. rota.
Ruptorium, ruptuur, z. end. rumperen.

ruraal, lat. (rurãlis, e, v. rus, ruris ,
land, veld), landelijk, veldelijk, boersch;
ruraal- kapittel, n. elders de jaarlijksche
zamenkomsten der r. k. geestelijken om
over hunne aangelegenheden als zielverzorgers te spreken; rurale excursie . f. een
landelijk uitstapje ; rurale. gedichten ,
landelijke gedichten, veldzangen, velddichten; rurale gemeente. landelijke geineente; rurograaph, m. lat.-gr., een schrijver over de akkers en hunne bebouwing
rurographie, f. een geschrift daarover.
Ruse, f. fr. (spr. ruur'), de list, sluw
arglistigheid, loosheid, streek.
-heid,
usi► a, z. rhusma.
buspo, m. it. (als adjeet.: 1 ruw, geheel

nieuw), eene toscaanselee gouden reken
i n e ; ruspóno,-munt,z.vaerich
ruspone , in. eene gouden rekenmunt in
Toscanen, = 40 lire of omtrent 16 gl.

60 ct.
Russinen , ook Rusniaken of uthénen, pl., een van de Kussen verschillende

volksstam in Gallicië , iNoord- Hongarije ,

Podolië, %Tolhynië en Litthauen; Ruthenie, n .het gebied der Russinen.
rustiek , lat. (rusticus, a, urn, v. rus,
land, veld; i:. rustique), boerser, lande
lomp. plomp, onbeschaafd; rusticiteit,-lijk;
f. (lat. rusticitas), boerschheid, lompheid,
ruwheid, onbeschaafdheid, botheid; rusticaal, nw lat., boerscb, landelijk; rusticéren, lat. (rusticare), op liet land of lande lijk leven . een landleven , buitenleven of
boerenleven leiden; rustieatie, I. de v. oning
op het laid, het landleven ; buitenleugen,
ook het boersch worden.
ruta eaesa, pl. lat. (eig. ruta et caesa ,
d. i. =nat zich laat afrukken en afslaan, van
ruére ; afrukken , er caedére, houwen)
Jur., roerend goed, al wat aan gebouwen en
gronden niet muur- en nagelvastis.
Ruth, hebr. vrouw enn. (misschien zamengetr. uit ré ïth, aanzien, schoonheid,
van raait, zien).
Rutiel, in. nw lat. (v. h. lat. rut /'locs,
a, urn, roodachtig), bruinroode titanium-

schorl.
Ruwaard, ni. (v. ruwe, rust, en waren,
bewaren), eig. rustbewaarder; de titel van
een voormalig bestuurder van een neder landsch landschap.
ryparographie, ryptisch, rythmus, z.
op rhyp—.
Rype, f. liet sneeuwhoen op de neordelijke gebergten.

SABBATH,

S. of st., afkorting v. saint, fr., of Sint.
ook Set., afk. v. sanctus, lat.; S. \luz.,
= solo (z. die woorden) , s. = signa of
signëtur, lat., d. i. teeken of het worde geteekend (op recepten); s., ook — seu of sive,
lat., of; s. a., bled., seczíndum astern; ook
sine acïdo, zonder zuur; S. A. R., fr. =
son altesse royale, zijne of hare koninklijke hoogheid; S. A. S., fr. = son altesse
serenissime, zijne of hare doorluchtige
hoogheid; sale. cur., z. salvis curialïbus
se. of scil., z. scilicet; se. oak sculdpsit;
ser., z. stri psi t; 8. D. G., soli Deo gloria,
ond. solos; S. E. fr. son éminence, zijne
eerwaar dig heid; s. e. of s. e. c., Z. salvo
erróre calculi; sq. of sequ. = sequens; s. h.
Z. salvo honore; S. J. = societas Jesu. ;
s. 1. e. a., = sine loco et anno; s. ni., z.
salvo meliore; S. M., fr. = sa rnajesté ,
zijne majesteit; S. 0., z. servus observantissásnus; S. P. Q. R., lat. = senatus po
romeinsche raad-pulsqeRorna,d
en het ronieinsche volk ; sq. en seqq., z.
sequens, sequentia, Sr. fr.. = sieur. hear;
s. 9. = suficiens quantitas, (I. i. de toereikende hoeveelheid (op recepten); s. r.,
Z. salva ratificatione; S. R. E.. lat. = sa crae Romanae ecclesiae, van de roorusche
kerk; S. S. of S. Ser. z. sacra scripture;
S. S., fr. = sa sainteté, zijne heiligheid, de
paus; s. s. = scriptores ; Ss., lat. = semis, de helft (op recepten); s. s. ra. signa suo noun/ne, d. i. teeken liet met den
behoorlïjken naam; S. S., lat. = sine stipitzbus, zonder stelen (op recepten); S. T.
z. salvo titulo; St. N., lat.. still novi, van
of naar den nieuwen stijl; St. F. = still
vet /ris , van of naar den ouden stijl; s. v.
;

z. salve venia.
S roin num ,

n., lat. (d. i. elfi . romein
S-vormige kromming van-cheS),fild.
den dikken darm, ter plaatse, waar hij in
den endeldarm overgaat.
Saa , in eene oude inhoudsraat, in
Egypte en in een gedeelte van Azii in gel)ruik, dezelfde als de rn o di u s (z. a.).
j

Sabadilline, 1. z. veratrine.
Sabmer, pl. l), (lat. Sabaei), voorheen
de bewoners der tegenwoordige provincie
Jonen in Arabii, welker hoofdstad Sa ba
heette; 2) (of v. h. hebr. zabá, heir, int.
het hemelsehe heir der engelen, en de ge-

sternten) , steraanbidders ; ook Johannesvolgelingen , aanhangers van eene gods-

dienst-secte in het Oosten, welke zich
vormde uit die jongeren van Johannes den
dooper, die niet tot liet christendom overgingen; sahaisnnus, n. de sterredienst, de
aanbidding der gesternten, inz. der zon en
maan.

Sabbath, m. hebr.

(schabbdtlr, v. scha-
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bath, van den arbeid uitrusten; doorg.
joodscli S C 11 a b 1 e s) , de rustdag, vierdag, bij de joden de zaturda g ; sabbathsjaar, het vrijjaar I)IJ de oudejoclen, elk 7de
jaar, dewiji daarin de djenstboden vrijge
laten, de schulden kwij tgesehoiden werden; sabbathsvrouw, eene ehristin, die de
joden bedient op den sabbath, als wanneer
hunnen joodscisen bedienden geen arbeid
veroorloofd is ; sabbathsweg een eind
weegs van ongeveer een hal f uur, zoo
verre als zich eenjood op den sabbathdag
van zijne verbljiplaats mogt verwijderen
(z. lIandelingen der apostelen 1,12); sabbatharën, pl., eene secte in Engeland, die
den zaturdag zoowel als den zondag viert;

schudden, schokken, van het lat. SUCCUtse), een hevige ruk, dien men het paard
niet den toom geeft; oneig. eene vnnie
bestraffing, doorhaling ; saccadéren (fr.
saCCa(ler), het paard eenen ruk met den,
toom geven.
Saccage, f. fr. (spr. sakdazj'; van sac
lat. saccus, zak), hct zakgeld, zakregt,
eene heffing van liet in zakken ter markt
gebragte graan; saccagéren (spr. salzazj—,
snettre (1 SUC plunderen; saccagement,
n. (spr. —rndng), de plundering, uitplun
dering.
Saccáto , rn it., eene veld- of vlaktemaat in Florence. omtrent - 49 neder].
roeden.
saec/tcirurn , n. lat. (gr. sdkclsar), sui ker; sacchärum lacts , melksuiker; saccliarurn Satirni , loodsuiker, azijnzuur-

sabbathina,, f.it.. eenesmulpartij op zatur
; sabbathinische vraag, een-dagvon

moeijelijk j tw. vraagstuk, zoo geheeten omdat de regtsgeleerde Pyleus in zijne dispu
ieer-collegiën Oj) zattirdag avond doorgaans
moeijelijke vraagst ulkcn opwierp.
Sabelliiinen. pl., eene secte, aanhangers
van den afrikaanschen bisschop Sabel11 u s,in de 3de eeuw, die in het goddelijk

wezen slechts éénen persoon aannam.
Sabiërs, z. v. a. sal)a3ërs, al volgelingen van Johannes (z. dat woord).
Sabina, lat. vrouwenn.: eig. eeneSabijnsche (naar den talrijken oud -italiaanschen
volksstam (Ier Sabijnen).
Sabitha eene vochtmaat in Egypte, omtrent 15 nec!. kan.
Sable, fl1. fr. 1) (van het lat. sabi2lum,
zand ; 2) in de wapenkunde (van het
duitsche z oh e 1 . sabel, hermelijn), de
zwartekleur.
Sabon, n. eene groote soort van druklettcrs voor titels, hiljcuen enz, g r o o t
k a n o Ii (zie drukietters).
Sabords , pl. fr. (spr. sabdr), de geschutpoorten of sehietgaten van een schip.
Sabot, rn , pl. sabots, fr. (spr. sabó ;
naar men wil van het mid. lat. &tbaudia . Savoye , als zijnde het bijzondere
schoeisel der Savoyers ) , holblokken
klompen, houten schoenen ; ook een cirijftol; sabotière,f. (spr. --ijér), een dans
op klompen ; sabotéren (fl. eabotei), eig,.
met den cirjifol spelen ; plagen, voor den
gek houden, beet hebben.
sabréren , fr. (sabrei- , van sabre
sabel) , neder sabelen , met den sabel
nederhouwen; sabráden, pl., nedersabe
met den sabel; sabreur,-heling,sact
rn. een nederhouwer , ijzerveeter , woest

strijder, houwdegen.
Sabürra, £ lat., eig. ballastzand ; Med.,
onreinheid, vuiligheid in het darmkanaal ;
saburraal, daaraanhangenci, daaruit voortkomend , b. v. saburraal-kolijk.
Sacare, Th een gewigt 01) Madagaskar
voor goud en zilver, = 1 scrupel.
Saccáde , f. fl. (verwant met secouer,

lood ; saccharina, pl. nw lat., suikerhoudende geneesmiddelen; sacaharoláctas,
gewoonlijk cc li ter slechts sacholactas, in.
( een door fr. chernisten barhaarsch gevormd woord), een melksuikerzuur zout;
saccharométer , m. gr., een suikermeter,
werktuig tot bepaling van den graad der
suikerzoetheid.
Sacco, it. (z= lat. SUCCUS, zak), eene
korenmaat in de sardinische staten , =
115 ned. kop; ook eene houtmaat in Italii
en in Zwitserland.
Saccophóren, pl. gr., zakdragers ) hoetelingen in zakken.
Saccularus , m. lat. (van sacculus,
zakje, buidel), een zakkerolder, beurzensnijder ; goochelaar.
saccus , m. lat., de zak; Med., saccus
/sei-niôsus, de breukzak ; S. laci7pnãlis,
de tranenzak.
Sack, in Perzië, eene in een' zak algewogene geldsom, ter waarde van 50
to m a ns.
Sacki, m. eene rekenmunt in Samarcand, = ve tolerdack of bijna 1 et.;
ook z,va. saki (za.).
Sacra, 13 1 lat. (van sacer, sacra, sucram), heilige zaken, hciligdommen, verrigtingen van godsdienst of kerk , b.
de sacra administréren, heilige, tot
de uitwendige godsdienst behoorende bezigheden verrigten , namelijk den doop
toedienen en liet avondmaal uitdeelcn
sacra caesara nsajestas, f. heilige keizerlijke majesteit; sacra scriptüra, f. afgekort. S. S. of 8. Scr. , de heilige Schrift;
sacrum col1eg'urn, zie col1egu'in sacrum;
sacrurn os, n. Med., het heiligbeen, dat
en onder de
0 1) de wervelbeenderen volgt
schaambeenderen ligt; sacraal , nw lat.,
het heiligbeen betreffende ; sacram ent,
fl lat. (sacram.e'ntum, pl. sacramento,
e ig. een middel , waardoor men zich zeiven of een ander tot iets verbindt, inz.
een eed) , een christelijk godsdicnstgc-
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l)ruik ; eene l;odsdienstple til;lreid , ple{,tige godsdiensthandeling , een genademiddel ; in de protestantsche kerk alleen
doop en avondmaal ; in dc r. k. kerk
daarenboven : vormsel, boete, laatste olie
priesterwijding en huwelijk; in en--sel,
geren zin inz. het heilig avondmaal (b. v.
eenen zieke het heilig sacrament toedienen); in de platte volkstaal als vloek
misbruikt en doorgaans verbasterd-word
tot sakrement, sapherment, sakkerloot; s ,crarnentsh eisje , z. v. a.
monstrans ; Mil. , weleer eene soort van
gallerij. ter beveiliging van de mineurs
sacrainentsdag . sacramentaal of sacrarxmentálisch, ow lat., tot (le plee;tige (odsdienstverrigtingen betrekkelijk , ha er
waardig, heiliger, ononthindhaar. i_^i^ r}tstatig, ernstig ; sacramentalische gedaan
benaming van liet brood-tenofgsal,
en den wijn bij het heilig avondmaal;
sacrainentalen , pl. • zij die onder cede
de onschuld van een ander betuigen
sacramentssten , p?., de aanhangers van

S GENIET.
Sacros, m. een arab. gewipt, omtrent ^.
2 lood.
Sadder, ni. liet heilige bock, gelooIsboek _ der g e h e r e n (z. a.) of perzische
vuuraanbidders. r
S adduceeer (hebr. zadtdukim, • doorgaans afgeleid van den naam des stichters Zadok , een' leerling van Anti ont.rs
Sochcus, in de 2de eeuw voor Christus),
eene oud 'joodsche secte, die de mondelinge
overlevering verwierp en noch aan engelen
noch aan onsterfelijkheid der ziel geloofde,
(loch in een zedelijk opzigt gestreng en
onberispelijk was; saddueiersmus , n. de

leer der saddr:c eërs.
fiadi, pl. , turksche monniken zonder
vaste woning, zeer l)ij s'loovl:. en heclr ie
-eirk.
Sád ach , ni. hebr. (Scjeacra;.fie , chaldeeuwsche naare, dien Chan.ania of LIanzan j a, Daniids mccl ezel aan het babylonische
hof ontving, zie Daniel 1, 7), cig. geestenvorst : doorgaans genomen voor een'
woesteling, boosaardig, woedend rnensch.
Satire, m. titel der vier hoo rste snu°iamedaarisehe priesters in Pcrz ie ; sa drecassa, de opperste dezer 13ricsters .

het zwrtserselie gevoelen in den sacramentsstrijd (d. i. de strijd over de
natuur van liet heili,, avondmaal) onder
de hervormers ; sac8 ar'n , n. lat , eik;. liet
heiligdom, bedehans, de tempel ; de plaats
waar het hoogwaardige of de gewijde
hostie bewaard wordt ; sacréren , lat. (cacráre), heiligen, -,tijden, zalven ; ook z.v.a.
sacrarnentéren; sa_crifc ui, n. lat.
of fr. sacrificie (spr. sakriefies') , liet
offer, de offerande; sacrifceren ( lat.
sacra fecare), offeren , opofferen ; sacrilegiurn, H. eene heiligschennis, een kerkroo f. de godslastering, ontheiliging of ontwijding , schending van een heiligdom;
sacrilègus, n-i. een tempel- of kerkdief;
hciligdonisschender ; godslasteraar ; sa eristij, f. mid. lat. (sacristia), de kerkg ereedschapskamer, kerkenkamer, het ver
waarin de kerkelijke gereedschap -trekj,
kerk bewaard worden,-penidr.k
waar cie geestelijke zich ophoudt, vanneer hij in de vergaderins • niet werkzaam
is, en hij zijne ambtskleeding aantrekt of
verwisselt; sacrist$, n, sacrist, ni. (mid.
lat sacrístánnus ) , do kerkbewaarder
kerkdienaar, koster, bij de r. k. een geestelijk persoon van lagereri rang, die met
le bcwarinp en verzorging der lkerkelijl.e
gerccedseliapooen is belast; sacristitiuns. n.
zw lat., een stilstand of Gene schorsing
van alle openbare godsdienstoefening door
strafverbod; sacroco3algie , $: lat. gr. ,
Med., pijn in de kruis- en d j ;ewrich-

opsporend, scherpzinnig), de opsporingsof navorschingskracht, scherpzinnigheid
en scherpzigtigheid , die gave van liet
verstand, welke de meest verborgen kenmerken en bijzonderheden aan eene zaalopspoort.
S agadis , ni. eene soort van wollen-

.

Safer of safar, en. arab. (safer). de

tweede maand in den ni ii
kalender (eig. twee maanden, dc eerie in
sing., de andere in lil ur. ),
Sa an, ni. turk., z.v.a. marohija (z.a.).
Saffier, z. saphir.

Saffloers, ni l), disel eel, distel-stil°
fraan, de gedroogde bloenikroonen van den
verwdistel of den zoo en. wilden saffraan
(carticárnus tinctornus , L.)

dien reen tot

rood- en g ec lverwcn gebruikt; 2) erne
soort van kobaitkalk van roodachtig; graanwe kleur, waaruit liet s m. a 1 t (z. a.) bereid
wordt.
Saffraan of safraan, m. (van liet perz.
zafd ran). z. crocus.

Saga, F. oud - noordsch a of sage, hoogti.,
verhaal, volksoverlevering, Bene l ere n d e,
met fabelen of wonderbaarlijke voorvallen
gemengde geschiedenis uit vroegeren tijd
(rn v t h e); persoonlijk gedacht is Saga (Ie
oudnoordsche godin der sag e en geschiedenis, eene geliefde van Odin.
Sagaciteit, f. lat. (sagacztas, v. sagax,

ten ; sacrosanctuc , lat., Heilig, liooghei-

stof.

lig; sacrosanctae pposcessiones, pl., onschendbare beiittiii g en ; sacrosanctae po -

sage, fir. (spr. sdazj'; V. h. lat. sagus,
sagax), wijs, verstandig, voorzigtig; deugd-

sacrosanctae tieeclogia, f. de heilige god-

zoet.

testas, f. onaantastbare,

geleerd h eid.

boo; heilige nmagt;

zaam, vroom, geschikt, hupse %h, brae
Sagenict, m. (v. lh. gr. sagënë, net?),

SAGGIO.

SAL.

z. V. a. titaniumschor1, eene inetallische
deifstof; vgl. titanium.

saisie, f. (spr. suizi'), de beslaglegging,
heslagnerning, het beslag, de handoplegging, aanhouding van personen en goederen; saisine, f. (spr. Sizien'), bezitnerning
van de zijde des regtmatigen eigenaars.,
Saison, f. fr. (spr. sëzóng van heL lat.
satIo, de zaaitijd) het jaargetijde, s a i
inz. de baai- of badtijd, de tijd,-zoen,
waarop de baden het meest bezocht vor
den; de saison, tijdig, juist van pas; hors
(:1e Saison (spr. lids—) buiten het jaargetijde ; ten onpas, ten ontijde, ontijdig,

Saggio, m. it. (spr. sddzjio, d. i. cig.

proef, monster), een gewigt in Venetië,
=- ons aldaar.
Sagittarius, M. lat. (v. sagItta, f. pijl),
de pijl- of boogschutter, dc schutter; het
9de teeken of sterrebeeld van den dierenriem, voorgesteld onder de gedaante van
eenen C e n t a u r u 5, die gereed staat eenen
pijl af te schieten.
Sago ofsagu,

fl1.

(rnaleiseh en javaansch
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;

sdgu), palmineel, paImmerg het voedzanie

buiten tijds.

nierg van den s a g o p al in in Azië als
voortreffelijk borstmidclel bekend.
Sagum, n. lat., krijgsmantcl, reismantel der oude Piomeinen.
Sah, een perziseli gewigt, omtrent 25
ned. ponderi.
Sahara, f. arab. (sa/tra, v. sahara, wijd
nitgestrekt, vrij en open zijn), eene uit-

Sakadion. m. een naar bet gele zweeisiende amathist.
Sakali-scherif, turk. (v. sakâl. baard,
en het arab. scherif, edel, heili g ) de
heilige baard, haren uit Muhamed's baard,
welke ieder jaar aan het volk van Constantinopel plegtig vertoond worden.
Sakar, arab. (v. sahara, sterk branden),
eene van de zeven hellen der muhamedanen, voor de tnagiërs en geberen.
Sakardanenhout , cene indische welriekende houtsoort, van bruine kleur, met

gestrekte, vrije vlakte, woestijn, zandwoestijn naam van de meer dan 6 0000 vierkante wijlen beslaande groote woestijn in
N. Afrika. (Daar dit arab. woord reeds
woestij n beduidt, behoort uien niet te
zeggen c de woestijn Sahara ) maar enkel
(C de Sahara )) of (( (Ie groote woestijn. )))
Sahba , arab. , een witte wijn in het
Oosten.
Sahib el schorta, rn arab. (sahib-escitscitorat), bevelhebber der lijfwacht, policie-bestuurder onder de kalifen; sahibifetwa m. heer der vonnissen turksehe
benaming van den grooten mufti.
Sahliet, z. saliet.
Sahm, eene kolenmaat in Hongarije,
ongeveer = 31 kub. palmen.
Saike, saique, z. tschaihe.

saillant , fr. (spr. sa(jdïig; v. saillir
= lat. salire, uitspringen), Arch., vooruitstekend, uitspringend; in het oog vallend; treffend, uitstekend; sai ll ie, F. (spr.
saijI'). Arch., een uitstek, uitsprong, voor.
uitsteeksel; oneig. een vernuftige, zinrijke,
treffende inval, geestige zet; ook opioo.
pendheid, opbruisendheid, seb ielij Iie toom,
jeugdig vuur.
Saime, eene rekenmunt in Algiers, =
A aspers of ruim 24 cent.
saint, fr. (spr. sing; v. Ii. lat. sanctus,
a, urn), hij verkorting st., heilig; vrouwel.
sainte (spr. sinyt') , algekort ste., heilige,
b. v. st. Pierre, de heilige Petrus, st°. Mane, de heilige NI aria; saint-simonIsmnus,
n. de gelijkheidsieer van tin fr. graaf
-

Claude Henri de SaintSirnon (gest. 1825);
saint-simonsten, pl., aanhangers van die
leer of dat stelsel; saint-Thomas, m. de
dukaat van Goa.
saisisséren , saiséren, fr. (saisir, spr.
SezieSs— of séz—), grijpen, vatten, aantasten, pakken; Jur. , in hechtenis of in
beslag nemen, beslaan, de hand opleggen;

zwarte strepen.
Saker, iii. eng. (spr. seizer) , een engelseh geschut , dat 5 it C pond ijzer
schiet.
Saki, een uit rijst bereide lievelingsdrank der Japanezen, eene soort v. bier.
Sakkas, p . turk., waterdragers.
l

Saksisch -blaauw, eene binauwe verw stof; bestaande in eene oplossing van wit

kobalt in vitrioololie, onder bijvoeging van
indigo.
sal, m. en n. lat., zout; sal amäruni,
bitterzout; sal amnmonIácumn, ammoniak
zout, zoutzure ammoniak, uit keukenzoutzuur en vlugtig loogzout bestaande; sat
ammoniak-bloemen (lat. flares saus ammoniaci), door sublimering enz. gezuiverde
salammoniak; s. catharticurn, zuiverend of
afvoerend zout, bitterzout; s. coma cervi,
hertshoornzout; s. culinãre, keukenzout;
5. digesttvus Siivzi, ook s. febrifigus
Sîlvii en digestiefzo ut, zoutzure potasch; s. essentiäle tartan, zuiver wijnsteenzuur; s.geinrnae, kmistalzout; g. Martis, ijzerzout, ijzervitriool; s. microcosmiau of microscomiseb zout, piszout,
s
pliosphorzout, phosphorzure soda en ammoniak; s. mirabilis G1aubri, glauber
zout, wonderzout, zwavelzure soda; s. nitri,
z. 5 a 1 p et e r; 5. polyc/zrestae Glasri, ook
polychrest- ofduplieaat-zont,onzijdige zwavelzure potasch; s. polyclirestas
Seignetti, z, Seignette-zout; s.seclatvurn Hornbergïi, z. sedatief-zout;
S. tartan, wijnsteenzoût; sales cieliquescentes, vervloeijende zouten; sales fistiscéntes, verweêrende, uitbloeijcnde zouten;
sa1ifictie, f. uw lat., de zoutvorming
saline, f. lat. (sauna), een zontwerk, eene
99

i8G

SAL4.

SALIKTAII.

zoutmiju; de zoutziederij; salinisch, zoutig, ziltig, zou theva ttend, zontachtig; sa
in. fl\V lat., de zoutweger. -linogrdus,
Sala of 1. salah, arab. (salals, v. sala,
hidden), liet gebed der Turken, des 'norgans te 9 ure.
Salaciteit , f. lai. (salactas, v. salax,
gcil) ., de geilbeid, wellust, onkuiseliheid.
Salade, 1. (van liet it. saldto, saláta,

gezouten, van salare, zouten), oorspr.
eerie gezouten doorgaans met aziju en
olie aangemaakte SjJijs; inz. de tuinlatuw;
saladière, f. of 1. saladier, ni. fr. (spr.
—djé V. la salade, de salade) een sa
ladeschotel.
Salaison, L fr. (spr. salézóng v. saler,
inzouten), het irizouten, de ingezontcn eet
waren.
Salain, ook salem en selem, m. arab.
saldm). cig. vrede; benaming van de in
0. Indië gebruikelijke manier van groeten,
bestaande in acne buiging, waarbij dc
heide handen zaamgevouvcn tot aan het
hoofd worden opgeheven; in Indië ook de
benaming van de oostersclue robijnen; turk.
blocrncuispraak, of de kunst om gedachten
en bijzondere gewaarwordingen door eenen
ruiker van natuurlijke bloemen uit te
drukken, eene bezigheid van de vrouwen
des harenis: salamdrager, in. een hedien
de in 0. Indië, die hegroetirugs- of cornplimentkaartjes over brengt; salamalek of
salein-alek, arab. uitdrukking: vrede zij
met u! als turksche begroeiing gebezigd;
van daar ook diepe huiging, beleefde groet.
Salamander, rn.(gr. en lat. salamdodra;
sanskr. salamandala, perz. samander, sasnandel), eene zwart en oranjegeci gevlekte
hagedis,ter lengte v. eene span ., v.weike men
vroeger beuzelde, dat zij in liet vuur kon
leven; van daar ook de vuurgeest (z. elementairgeesten); salernandrijn (lacerta
salarnandrina) de salamander-hagedis
acne naar den salamander gelijkende hagedissen soort.
Saláme rn ., pl. salami, it. (v. salãre,
zouten), eene soort van italiaansche met,

;

,

;

(

.

worst.
Salainine, f. de rietfluit der Turken.

Salansnioniak
oud. sal.

,

z. sal ammoniacuin,

Salampóre n. oostind. katoenen stol.
Salãna,f. nw la L., naam der hoogeschool
aan de Saaie te Jena.
Sa1angrne, f. de oost-indische zwaluw,
bekend wegens hare eetbare nesten (indische vogelnesten of tu akin snestcn).
Sa1ris, n lat. (salartni waarschijnlijk oorspronkelijk zoutgeld, van sal, zout;
fr. salaire), de jaarwedde het jaargeld,
jaarlijksch loon, de bezoldiging; salariéren, um lat., bezoldigen, beloonen, eerie
,

.

;

,

jaarwedde geven.
Saldo, n. it. (waarsch. van liet duitsebe

zullen schuldig zijn) Mere.
datgene, wat er na afsluiting der rekening
ijft, het rekeningsovcrnog te betalen overbl
schot, ook de afsluiting der rekening, z.v.a,
s al dering ; de rekening is saldo,
is afgesloten of verelfend; in saldo of
i n 5 a 1 d o b 1 ij v e n in achterstand blijven, nog schuldig of debet zijn; per
saldo en pro saldo, als overschot of rest
van de vorige of laatste rekening; saldobetaling, betaling van een verschuldigd
overschot tot volledige vereffening vans
eerie rekening; salderen (it. salddre),
rekeningen afsluiten, uitrekenen, vereffenen eerie rest opmaken of zien, hoeveel
er nog (van de eene of andere zijde) baar
te betalen blijft, eene schuld uitdelgen;
salcieerboek, een koopmans li uipboek om
er de maandclijksche afsluiting van rekeningen in over te brengen ; saldring,
f. de afslui t ing van rekening ; ook uitdelging, vereffening, betaling eeruer schuld.
Salebreus, int. (salebrösus, a. urn, vans
salëbra, iets ongelijks hobbeligs) ruw,
oneffen, bobbelig, bultig.
Salem zie ialasn
Salep, ook saleb, en. arab. (saitleb),
de wortel van verscheidene soorten van
orchis, en het daaruit bereide poeder,
dat, met water gekookt, een gebondene,
voedzame drank oplevert inz. bij de
Turken in gebruik.
Salernitaansche school (lat. scitola
salernitãna), de geneeskundige leerschool,
die in het jaar 1150 te Salerno in
icht en in de nsiddeleeu
t
Italië werd ges
wen zeer vermaard was; ook de gezondheidsregelen zooals die door de artsen
te Salerno zijn voorgeschreven.
Salesianerismen, pl. (fr saleriennies),
eerie benaming die men soms aan de
visitan dines heelt gegeven
Saliarische gedichten, z. oud. Saliërs.
Salibazari, eene voorstad van Constan
tinopel, aan gene zijde der haven.
Salicfrse f. nw lat. (van het lat. salix,
wilde wilg), Chem. , de wilgenstof off
genbitter, een uit den w ilgenbast getrokken a l kalo i de.
Salie, f. (van het lat. salvia, dat van
salvus, behouden, gezond, wordt afgeleid),
een bekend welriekend specerij- en artsenijgewas met rondachtige d ikke bladeren.
Saliërs, pl. lat. (salii, v. salre, springeui), priesters van Mars hij de oude Romeinen die op den isten maart krijgso wapendansen uitvoerden; zie ook sa-.
1 i s C Ii e w e t; saliarische gedichten, die
gedichten. welke ter eere van Mars op zijne
fëesteni door zijne priesters gezongen wer
den.
Salifictie, saline, salinogrdus, zo. sal.
Saliktar, us. turk., dc sabeldrager van
den Grooten -heer.
S oil a n
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SALTIMBANQUE.

SALISATIE.
Salisãtie, f. lat. (salisatlo), het springen-, trillen, de huppelende beweging der
spieren ; salisatören , pJ. hij de Romeinen : 'waarzeggers uit de onwillekeurige
trillingen en bewegingen der ledernalen.
salische wet

(lat. leges salicae) , dc

verzameling van de regtsgebruikeii des

duit.schen volksstarns der Saliërs of
Saaifranken, salische Franken,
welke verzameling tegen liet einde der
5de eeuw bijeengebragt werd en de oudste
is, die er van de duitsehe wetten bestaat;
inz. liet 6 2ste artikel van deze wetten,
waarbij de dochters worden uitgesloten
van de erfenis en troonsopvolging ; van
daar salische goederen, zulke, die alleen
op mannelijke erfgenamen over gaan.
Saliet of sahliet, in. (naar de stad
Sala of Salah in Zweden), bladerige
augit (z. a.).
saltva, f. lat., het speeksel; sallv1s
ductus , m. de speekselweg , salivéren
( lat. salivãre) , door den speekselvloed

zuiveren; veel speeksel uiten kwijlen ; middelen ter bevordering van den
speekselvloed gebruiken; salivantia , pl.
Med., geneesmiddelen, die den speeksel
vloed bevorderen; salivãtie, f. dc speckseivloed, speekselk uur.
Salma. £ it., in 't algemeen last, vracht;
gewoonlijk een gewigt van 25 ponden, inz.
eene inhoudsmaat voor droop waren in
sommige dee!en v. Italië; die v. Malta
= 289,6720 - de salnia grossa te
P a 1 e r iii 0, verdeeld in 14 staje = 34,4330
- de salma generale op Sicilië van
11 staje, = 27,6690 ned. kannen; als
vijnmaat is de salnia op Sicilië = 8
barili of 87,3600 ned kannen.
-

;

(waarschijnlijk niet v. Ii. lat. salgárna, pl., ruct
Salmagûndi ofsalmigondis, ii.

zout ingemaakte vruchten enz., maar naar
gravin S a 1 in a go n d i , hofdarne van
Maria van Medicis , benoerril , die ook
voor de uitvindster der haring salade wordt
gehouden), oorspr. cciie salade van haring
en appelen enz. , haringsalade , enz. gemengde spijs, poespas, hutspot, een overgeschoten geregt, een opwarmsel ; oneig.
voor gewawel , onzamenhangende rede.
Salmi, II. Ir. (van liet lat. zal, zout),
een gekruid gere gt (ragout) van gebraden wild gevogelte.
dc

Salmiac , z. v. a. salaminoniali.
Salmoneus, rn gr. M y th.. een koning

van Elis, die, in zijnen trotsehen waan
zich niet Jupiter willende gelijk stellen
den donder zocht na te bootsen door over
eene koperen brug te rijden, doch deze
vermetelheid met zijnen
en dood boette.
Sálorno. hebr. (Sc/tiônsô/s, van cchâlôin,
lieu, geluk, vrede, van sc/zaiam, in rust
leven enz.), mansn. : de vreedzame, vrederjke , Frederik, nz. de naam eens koi
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nings van Israël, beroemd om zijne wijsheid; van daar in 't algemeen een wijze;
Sálome , f. vrouwenn. : de vredelievende;
salomönisch , wijs als koning S a 1 o m o.
Salon, Ii. fr. (spr. salóng it. s(ildni,
van ons zaal),eerie groote zaal; eene
gezelschapskamer; eene schilderijzaal, zaal
van tentoonstelling voor schilderijen.
salópe , Fr. (van sale smerig) , vuil
morsig , onzindelijk; smerig; als subst. f
cone morsige vrouw, sleije, totebel, slons;
ook een vrouwen mantel, oorspr. misschien
tot bedekking van onzindelijk nachtge
waad , een huis- of ochtendkleed ; saloperie f. onzindelijkheid, morsiglieid.
Salpeter, n. (van het lat. saipelrae,
dat is : rots- of steenzout, dewiji het bijzonder aan vochtige muren uitbloeit), ook
sal nitrurn, salpeterzure potasch, ninurof aardzout , een rriiddeizout uit sterkwater en planlenloogzout bestaande ; zalpeter-plantagin , pl., gronden, aangelegd tot het voortbrengen en winnen van
het salpeter; salpeterzuur of salpetergeest. sterkwater ; saipetrière, £ fr. eene
salpeter-ziederij ; ook een verplegingshuis
voor arme vrouwelijke krankziiinigen. alsmede voor gebrekkige of oude vrouwen te
Parijs.
Salpican n. fl. (spe. —kong; naat- men
wil van sal, zout, en piquer ook sp. zalli/colt) , een geregt , uit augurken, ham,
truffels enz. met azijn bereid.
Salpinx, f. ge., P1 salpingen, eene zeemossel; Med . de bnis of trompet van Eustachins; salpingemphráxis, t. kled. , (le verStopping der buis v. Eustachins ; sal pingopharyn g ëus , in. de spice der trompet ;
;

;

S alpyngostenochorre . 1 de vernaauwing
van de buis van Eustachius.
Sahaménte pl. lat. (salraine'nta), ingezouten cfliiçen, inz. spijzen; sh e, f. (it.
en sp. salsa, V. Ii. lat. seizes t. uur, gezouten) , eerie zoutsoep; eene saus voor spijzen.
Saltntes Pl, (v. Ii. lat. saltãre, springen, dansen) Med., groote blaren. meestal
aan de voeten, door scherpe stoffen ver.
ooìzaakt , die dcii lijder van pijn dccii
0 P S P r i ti g e n ; saitaré ll a, f. it., een huppelende, viugge volksdans der Italianen;
saltanéhio, m. Muz., eeoc huppelende beweging; pl. snitarélhi, despringers; de
hamers of tangeiiten , die de snaren aanslaan; saltatie, 1. lit. (saltatio), het springen, huppeien, dansen, de dans, inz. de
gebareridans hij de Ouden; het slaan of
kloppen . der Polsaderen; saltgtor, n. de
danser, gebiicriku istenaar.
Salterio. in. it. (= psalterium, z. a.),
cciie soort van hakke b ord
Saltirnbanqrse , m. fr. (spr. sal1cngback' ; v. Ii. it. salt -in -banco, die op ceno
bank springt), een kwakzalver, goochc

laar, hansworst.

SALTUS.

SMBAK.

saltus, flL lat. (v. sailre. springen), de
sprong; saltus in conclucléndo, Log., een
sprong in het maken der sluitrede; per
salturn, door eenen sprong sprongsgewijs,
h. v. hij liet gevolgtrekken; salto, m. it.,
de sprong; salto mortäle, m. een doodelijke sprong der koorddansers; oncig. een
te groot waagstuk.
Salubriteit, f. lat. (salubrtas, v. sali2be,', heilzaam), de gezondheid, gezonde
gesteldheid heilzaamheid , inz. van de
lucht.

garde f. fr. (spr. soov'ç,iltdrd'), de veiligheidswacht, de beschermwacht, bedekking,
het vrijgeleide; ook z. v. a. salvatorium
( z. boven).
Salviâti, f. eene suikerzoete, sappige
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salueren, fr. (saluer, v. h. lat. salus

z. a.). groeten, begroeten, eer bewijzen.
Salup , een voortreffelijke drank der
Oosterlingen.
Salus, f lat., de gezondheid, de welvaart, het welzijn , gedijen , heil, geluk
enz. ; Myth., dc gezondheidsgodin, eene
allegorische godheid der Romeinen, z. v. a.
Hgiëa hij de Grieken; salus publica,
f. de openbare of 's lands welvaart, welke
insgelijks door de Romeinen als eene godheid vereerd werd, en ter wier ecre men
eenen tempel had gebouwd; salus publica suprëma lex esto, de welvaart van den
Staat moet de hoogste wet zijn; salütern
( accus. V. salus), scil. dico, Welzijn, gezondheid, heil, voorspoed enz., ni. weiisch
ik (als formulier van begroeting); saluté
salutãre) , groeten , begroeten,-ren(lat.
verwelkomen ; inz. op militaire wijs begroeten. ook met kanonschoten (vgl. salvo); sal?tt da trône, begroeting van eenen
op den troon zittenden vorstelijken persoon bij plegtige gelegenheden, b. v. echtverbindtenissen; sa1uttie, f. lat. (salutatlo) , de hegroeting, groet ; salutatio
ecciesiastYca , de kerkelijke begroeting, de
priestergroet met het afzingen der woor
den : « Dominus vobIscum, » d. i. de fleer
zij met u!
salsa enz., z. ond. salvus; salvatel -ader
(mid. lat. salvatella, fr. salvetelle zoo
geheeten, omdat men het openen van deze
ader in zekere ziekten voor zeer heilzaam
hield), Med., de milt -bloedader; salvatieschrift, een verdedigings- of reddingsgeschrift, inz. ter aantooning, dat men het
verschuldigde bewijs heeft geleverd; salvãtor, m. de redder, heiland; salvatoriurn, m. nw lat , een schutbrief, bescherm
brief, geleibrief; salve! lat. (van salvëre,
gezond zijn), eig. Wees gezond! vaar wel!
van daar als groetwoord : wees gegroet of
welkom! salva reg7na, wees gegroet, koningin ! een aan de maagd Maria gerigt
gezang in de r. k. kerk; salve, f. Ir. of
sa1vo ii. een cereschot, vreugdeschot, begroeting door kanonnen of door klein geweer; oneig. eene enkele losbranding van
geladen kanonnen; salvéren, lat. (salvãre,
van salvus, z. a.), redden, in veiligheid
brengen, vlugten; salvegarde of
;

zomerpeer.
Salviner- wijn, eene zwartblaauwe soort
van druiven in Oostenrijk.
salvus, a, urn, lat, ongedeerd, onbeschadigd, veilig, behouden, gered; salvus
couthictus, m. een vrijgeleide, de bescher
mende verzelling; ook een geleibrief; salvus locus , m. eene onbelaste, van alle
schattingen onthevene plaats ; a salvo,
Mere. , welbehouden , onbeschadigd (op
vrachtbrieven) : in salvo: in veiligheid,
veilig, zeker, weibehonden, geborgen, gered; salvo errre calculi, afgek. s. e.
met voorbehoud van eene mogelijke rekenfout, ook zonder fout in het rekenen;
salvo erröre et omissiãne , met voorbehoud van dwaling en uitlating; salvo /to
nare, afgek. 5. is., behoudens de eer, of

met verlof gezegd; salvo /tonöre et sti
pendlo, behoudens eer en jaarwedde; salvo
jure, met voorbehoud of zonder schade van
zijn regt; 5. jure cujiisvis, zonder iemands
regten te bekorten; s. jure quocunque,
met voorbehoud van eens ieders ren of
van alle regten hoegenaamd; s. jure tertii , met voorbehoud van de regten eens
derden; s. meliôre, met voorbehoud van
beter of onder onderwerping aan betere
inzigten; s regressU, met voorbehoud van
terugkeer; s. respe'ctu, zonder schade van
de achting; salvo titudo, ook salvo plena
titulo, afgek. op brieven S. L, met voorbehoud of zonder nadeel des titels, zondei
schade aan den rang en titel; - salvo
approbatiöne, onder voorbehoud der goedkeuring, der bekrachtiging; salva auctoritäte judiciãiI of salvo honöre juclicis,
zonder nadeel aan de reterljke eer of
achtbaarheid; salva conscientia, met goed
geweten; 5. fama, zonder nadeel aan den
goeden naam ; s. ratiftcatiöne, afgekort
salv. rat. of s. r., met voorbehoud der
hoogere goedkeuring of bekrachtiging;
salva remissiöne, afçek. salv. rem., met
voorbehoud van terugzending; salvaven'a,
afgek. s. v., met verlof gezegd; - salvIs
curialbus, afgek. salv. cur., onbeschadigd de formaliteiten; s. exceptionibus,
met voorbehoud van de aanmerkingen of
wederleggingen; 5. ommissis, met voorbe
houd van het weg- of uitgelatene; s. ulterioribus, met voorbehoud van het betere.
Samaar, f. een deftig vrouwengewaad.
Sasnarath, eene secte der Banianen ie
0. Indië , welke aari de zielsverhuizin
gelooft, en onder wie het verbranden der
vrouwen na den dood van hare mannen
het sterkst in zwang is.
Sambak, m. perz., de arabische jasmijn.
-

SAM BOS.

SANDELHOUT.

8ambo, 1. zambos, z. zanabo.
Sambuca f. lat., een drieboekig snarenspeeltuig l)ij de Rorneinen; ook eene
soort van schepen ter beladdering of bestorming van sterke plaatsen.
Samb,ücus, f. lat., de vlierboorn.
Saina, £ gr., bijnaam van Hera o '
mos ,. alwaar
Juno naar het eiland Samos
deze eenen tempel had.
Samiël, z. samum.
Samita, f. een zoete drank in Barbarije.
Samkin, m. een turksch vaartuig, dat
slechts tot kustvaarten gebruikt wordt.
amnite, f. (v. h. lat. Samnis, SamnTitis, uit Samniurn in liet oude Italië?),
een huiskieed der vrouwen met stijven

of St. (hij de duitschers Set. = S an et us),b. v. S. of St. Paulus, de heilige

kraag ; samnieten, pl., eene soort van
zwaardvechters, op de wijze der saninieten
gewapend.
Sasnojéden, pl., een volkstam in noordelijk Siberië; samojéde, 1'. eene soort van
vrouwen-overrok of overmantel niet wijde,
lange mouwen.
Samoreus, M. (fr. .carnoreux, naar de
rivier de Sambre, lat. Sam a ra), een
lang en plat vaartuig op den Rijn en de
nederl. rivieren voor den houthandel.
Samschu, n. een uit rijst bereide, zeer
bedwelmende geestrijke drank in China.
Samuel, n. hebr. Seltmuêl, van schama,
hooren, en êl, God, z. 1 Samuel 1, 20 ;
gew. op zijn joodsch zaamgetrokken tot
S C Ii ni U 1), mansn.: de door God verhoorde;
v. a. liever: de naam Gods.
Samum, m. arab. (sanntm, van samma,
vergiftigen, sanim, vergif), of Sam-Yeli
( samiël) , ook chamsin , m. een gloei-,
zeng- of giftviind, een schier verstikkende
lieete, dikwijls doodelijke wind, inz. in Z.
Azië en in Afrika.
Samoureuse, z. v. a. samoreus, z. a.
san, it. en sp., afkorting van santo,
heilig, de heilige.
sanae mentis, lat., met of bij gezond

verstand.
Sanachies, pl. cene soort van schotsche

huisdichters, die weleer door de stamboofden gehouden werden, om de daden hunncr voorvaderen en hunne eigene te bezingen.
Sanbenito of sambenito, sp., ook sacbenito, m. (v. Ii. lat. saccus beneclictus)
een martelaarshemd, een geel hemd, met
een rood Andries-kruis en met vlammen
en duivels besehilderd dat den ketters
of anders denkenden christenen, die de
spaansche inquisitie ter dood veroordeelt,
wordt aangetrokken; ook eene muts, welke
men zulken ongelukkigen opzet.
sanctionéreri, nw lat. (tat. sancire; fr.
sanctionner) , eene wet heilig en onschend
haar maken, bevestigen, kracht van uitvoering geven, bekrachtigen , biliijken
goedkeuren; sanctus, a, urn, lat. afgek. S.
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Paulus, Sint Paulus ; Sanct. -Barbra,
Slate-Barbara , fr. Sainte Barbe , z. op
Barbara; 0 sancta simplic'tas, 0 hei1ig
eenvoudi gh eid; sanctum officium, n. eig.
het heilige ambt, de heilige pligt, bena
ming van bet afschuwelijk kettergerigt in
Spanje, vgl. inquisitie; sanctus, n. het
heilig, een kerkgezang in de r. k. kerk
sanctissïmum , of sanctum sanctorum,
in. bij de BL. K. het allerheiligste, hoogwaardige , de gewijde hostie; sanctie, I'.
(lat. sa ) ictio) , de bevestiging, billijking,
goedkeuring, vaststelling, wettige bekrachtiging of w ettelijk voorschrift; toekenning
der kracht van wet; pragmatieke of pragmatisehe sanctie z. ond. p r a g in atisch; sanctuaruns, n. lat., of sanctu
aire, fl. fr. (spr. sangktu (-" r'), het heiligdom, allerheiligste in den tempel der oude
joden; ook liet inwendige koor in kerken;
de ruimte om het hoofdaltaar, de onschendbare plek, de vrijpiaats; sanctificéren, lat.
(s (i nctificãre) , heiligen, heilig spreken;
sanctificãtie, f. de heiliging , heiligspre
king, hciligniaking, wijding; sanctimonyurn n. uw lat. , een heiligdom; sanctitas
vestra, ue heiligheid, de titel, waarmede
de paus wordt aangesproken.
Sandalen of sandaliën, pl. gr. (sandála,
van het sing. scindalon; lat. sa )i clalia),
bind- of snoerzolen van hout bij de oude
Grieken, het gewone schoeisel in warme
landen ; later ook eene soort van nette
vrouwenschoen, lederen snoerzolen, riemof monnikschoenen ; pronksokken met goud
en pannen bezet, voor aanzienlijke r. k.
geestelijken bij plegtige gelegenheden; ook
Mar., eene soort van ligters in de Middellandsche zee enz. ; sanda lina, 1'. of sandaliurn , n. Chir., een hevelverband, hij
verrekking van het springbeen in gebruik;
sandaline, f. eene venetiaansche wollen
stof; sandaliet, m, eene versteende pantoffelmossel.
Sándarach sandarak of sancirak, m.
( gr. sandarácMof sanclarâkë, v. sandyx,
mciiie ? lat. sandarca,), rood rusgeel,
realgar, z. arsenicum; eene witte bars
of gorn, die uit den jeneverboom vloeit,
en die, tot poeder gebragt , onder auderen dient om de plaats van op liet papier uitgeschrapte woorden weder beschrijfbaar te maken ; ook de melige
stof, die de bijen tot hare voeding in de

cellen brengen.
Sandel- of santeihout (arab. sandel,
V. het sanskrit tsc/zandana, maleisch en
javaansch tsc/tendana), een fijn hout, inz.
van de eilanden der Zuidzee ; bet gele
wordt tot berooking en ingelegd werk, het
roode (caliatoerhout) tot verwen ge.
bruikt.

SANDEE.

SAPHEN4.

Sande f. (sp. sandia) , de zuidame
rikaansche waterrfleloell.
Sandix of sandyx , f. gr. , menie, of
een naar mmie gelijkend rood; roodachtig loodgccl ; vgl. in a s s i c o t.
Sandraha cene schoone houtsoort van
Madagaskar , warter dan ebbenhout en
van buitengemeene gladheid.

der pligtplegingen of omstandigheden
sans comparaison, z. oud. compareren;
sarisculotte, n. f. (spr. sangkulótt', vgl.
culotte), eig. een broekelooze, weleer een
teugelloos aanhanger der republikeinsche
of liever der gepeupelregering in Fank-
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Sandschak, m turk., eig. vaan; stad-

honderschap en stadhotider van een klein
turksch landschap ; sandsehakat , n. het
gebied van zulk eenen stadhouder; sandschak-scherif, rn. (van het arab. sciterif,
heilig), Muhameds heilige vaan in Con
stantinopel , die in oorlogstijden opentlijk wordt ten toon gesteld.
Sandwich, m. eng. (spe. se'ndwitclt) of
sandwicker , een broodje met tusschen
vleesch.
-geld
sang de dragon , n. fr. (spr. sang
d'clragitóng), drakenbloecl,een rood bars;
sangfroid, n. (spr. sangfrod), koud bloed,

koudbioedigheid, koelziiniigheid, koelbloedigheid, bedaardheid ; sanglant, bloedig;
ook bijtend, gevoelig.

Sangenotocora , riaaim dien men aan
den bieelitstoel der Japanezen geeft en
die uit t \iee vee8sebakn bestaat , uit
'velker rjzing of daling de opregtheid en
de mate der zoiidighcid van den bieehteling moet blijken.
Sanggris, rn. een w.-indisehe drank
uit madera-wijn , eitroensap, suiker enz.
sanguificéren , flW lat. (van het lat.
sanguis , gen. sangalnis , bet bloed),
bloed verwekken ; sangui fi cãtie, de bloedverwekking, voortbeengi ug des bloeds in
de dierlijke ligehairien ; sanguiurisch
lat. (sangainactus, a , n 2 ), bloeddorstig,
bloedgierig, rnoordzuehtìg 1 wreed ; aanguinëus, nt. (lat. sanguinus, a, urn, bloc-

dig) , een bloedrijk , voibloedig , vurig,
zeer levendig, ligt geraakt, vurig nienseli,
een heethoofti ; sanguiniach , bloedrijk ,
saprijk , ligthloedig , zeer levendig , vu
rig, ligt vatbaar voor vrolijke en teenrige stemming; ook ligtzinnig, dweepeud,
vellustig; sanguiniseh temperam C a t, ligtbloedige, levendige ligehaamsen zielsgesteldheid (vgl. temperament);
snguinocratie, f. lat.-gr., de l)lOedheer
schappij , b. v. in Frankrijk onder Itobespierre.
Sanhedrin, z. synedrium.
Sanes f. lat., Med. , de jeukte in
zweren en dgl., de bloedige etter; sanieus, (lat. sanidsus a, urn) , jeukerig,
,

vol etter.

Saniteit, f. lat. (saultas, van sanus,
a urn, gezond), de gezondheid, welstand,
liet welbevinden.
sans, fr. (spr. sang,

van het lat. sine),

zonder ; sans cérémonie en sans compli
meats (spr. —mcing), zonder omslag, zon-

rijk; sansculotterie, f. ook sansculottIs
, 11. dc broekeloosheid, de stand en
-mus
gezindheid (Ier sansculotten, het aanhan

geit der partij en der grondstellingen van

de sansculotten; sansculóttisch , op de
wijze dec sansculotten , de teugellooze
voiksheersehappij aanhangende ; sanscu
lottiséren , tot eenen leugeiloozen vrijheidsdueeper of sansculot maken ; sansculottiseh gezind zijn; sans eoute fr. (spr.
sang doet), zonder twijfel, gewis. zeer zeker allezius; sansfaçon , z. façon.
Sanskrit, sanskrita, de sanskritsche
i u tgewerkt, voleindigd,
taal, f (d. i. eig.
volkomen, in het oorspr. S a ii s Iv ei ta rn
d. i. de volkomene (classieke) taal, (le
oude taal der Hindoes of Braminen in

Hindostan, in welke hunne godsdienst- eet
wetboeken, gelijk isievie hunne oude dichtwerken zijn geschreven.
sans pareil, f. (spe. sang' paie'lj'),
zonder gelijke, on vergelij kelijk; sanspeine,
n. (spr. sang pin' ; (I. i. eig. zonder
moeite) ; cciie soort van gestreepte katoenen stof; sans preudre (spr. sang
prdng (lr'), (I. i. eig. zonder te nemen, in
het I'liombre spel z. V. a. solo s p elen,
(I. I. niet de eerst gekregen negen kaarten zonder aankooping van andere kaarten van den talon of stok een spel ondernemen en met 4 of 5 slagen het spel
trachten te winnen; sans i-isne et sans
raison (spr. —rèong) zonder lijm en zin,
d. i zonder grond en oorzaak, zonder kop
of staart; sanssouci n. (spr. sangsoesi,
voordelijk : zonder zorg, van souci, zorg),
een zorgenvrij, (Ie naam van een konink
lijk lustslot hij Potsdam.
Sauté , f. fl. (spr. sangle'; van liet lat,
sasutas, de gezondheid; een gezondheidsgordel, Iijfgordcl tee voorkoming van eene
verkouding des onderlijls.
santo-oficio, sp. , s V. a. sanctum officium, z. a. ond. sancti ficeren.
Santon, m. sp. (een versterkende vorm
van santo, heilig) , een turksch heilige
of monnik, een derwise li .
Sapajoe, rn een kleine rolstaart-aap
in Z. Amerika, waartoe b. v. de C o a ï t a
of Beelzebub behoort, die zeer veel beliendigheid in zijnen langen tolstaart
bezit.
Sapân- of sapp anhout, sp. (sopan)
oostindisch roodhout, donkerrood sandelhout, eerie soort van verwhout, dat naar
het fernambuk gelijkt.
Sape, z. sappe.
Saphna (scil vena), f. nw lat. (kwa-
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lijk aevorrnd van het gr. sapltës of sapkëns, openbaar, duidelijk), Med.), eig.
de duidelijke bloedader; de hoofdhlocd
ader aan den voet.
Saphir I. sapphir ,, m. (van het gr.
sdppheiros; hebi'. sappîr, chald. sampîr,
arab. safîr), een hooggeschatte edeisteen
van blaanwe kleur.
.capienti sat! lat., voor den wijse genoeg , genoeg voor den verstandige ! één
woord is den wijze genoeg.
Sapin, rn fr. (spr.sapéng ; van het lat.
sapnus), 1) de denneboom; 2) z.v.a.
fiacre.
sapo ,m . lat. de zeep ; sapo rne(hcinails, geneeskundge zeep, zeep tot heelkundig gebruik ; saponara , f. nw lat.,
zeepkruid , eene tuinplant van velerlei
soorten ; sapindus , m. de zeephooni op
de westindisehe eilanden ; saponificéren,
in zeep veranderen , tot zeep doen over
gaan ; saponi fi cãie , f. de zeepvorming,
verzeeping ; saponhne , f. de zeepstof, in
de vortelen van het zeepkruid enz.
Sappe of sape 1. fr. (sape ; it. za/pa,
schofrel ; vgl. het oudd. s a p p e n
liouweel,
voor aangrjpen, i'pen), Mil., eene mijn,
onderaardsche gang hij eerie
eene loop 1„))
vesting; sapecouverte (spr. — 1, oewért', eene
bedekte loopgraaf, dak- of storinloopgraaf;
S. double (spr. doebi') , eene dubbelloopgraaf; s. pleine, eene volle loopgraaf
met opgevulde schauskorven ; s. tournante
( spr. —toerndngt'), ee n e slang- of keerloopgraaf; s. volante (spr. —woldngt'),
eene loopgraaf, velker ledige schanskor
ven eerst later worden opgevuld ; sappeur
m. een loopgraver , mijngraver , loopgraafmaker hij belegeringen ; sappéren
(fir. caper), ondergraven. ondermij ii en. onderaaidsche gangen maken.
Sapphir ,, z. saphir.
Sapphisch vers, eene naar de gr. dichteres Sappho, omstreeks 600 jaren vóór
Christus, benoemde verssoort : - -) — , ç ei - c)
/ - ; de sapphische
strophe bestaat uit drie zulke verzen en
een adonisch (za.).
Sapropra, f. gr. (van saprós, a, on,
vuil, rot), Med., de rotkoorts.
Sara , hebr. (sdrd/s. vat ) sarar, heerselien), vrouwenn.: de vorstin, heerseheres.
Sarabáncle, f. fr. (v. h. sp. zarabancia ;
it. sarabanda) , een spaanselie crnstige
dans en de daarbij behoorende muzijk.
Saracënen, P1 (lat. saracëni; fr. sacrasins ; waarschijnlijk van het arab. sclsarake.) opgaan (van de zon), seliarki, oostelijk , oostersch, morgenlandscb). oosterlingen , morgenlanders, z. v. a. oriën ta len; oorspr. benaming der Arabieren in
Europa; verder in 't algemeen voor Muhamedanen, Turken en alle niet-christelijke volken, tegen welke de kruistogten

ondernomen werden ; oneig. ruwe , verwoestende, onbandige troepen.
Saraf of sarraf, rn arab. (sarraf, van
sacafa , wenden, aanwenden , uitgeven),

een wisselaar (bankier) ; in Turkije : een'
makelaar.
Sarakowoi of sorokowoi, rn russ. (van

sOroic, veertig), eene russisehe voehtmaat

= 13- ankers of 40 w edro (emmers).
1

Sarápiis, m. gr. (van sairein, vegen, en
p i s, voet ; eig. wie met (le voeten veegt),
Med. , een breedvoet, PtatvOet.
Sarasin , f. eene middelmatig groote
soort van boterpeer.
Sarbas , in. een perzisch krijgsman te

voet
Sarcásmus

,

m.

,

P1 sarcâsmen , gr.

(sarkasmOs, van sa ) kOdzein, open rijten

;

in toorn op de lippen bijten ; van sarx,
sarkOs, vleesch), eig. openrijting van het
vleesch ; het honend gelach eens toorni
gen, de huiLende spotternij, vinnige spotiede, bittere gezegdeii, die door merg en
been dringen ; sarcástisch, ontvleeschend;
snijdend , stekelig , bijtencl , scherp, honend ; sarcocIe, £ 1%Ied., eene vleeschbreuk, zi ekelijke verharding der teelbal an ; sarcoëpiplocële . I. sarkepiplocëleI
of sarcepiplocele , f. de vleeschnetbceuk
van den navel; sarcohydrocële, f. cciie
vereeniging van de vleeschhreuk met de
waterbreuk ; sarcocólla . f. vleeschlijin ,
een gom- of slijmachtig piantvormend
bestanddeel nit den afrikaanschen struik,
penaea sarcocolla ; sarcologie , f. Med.,
liet leerstuk over de vleeschaehtige of
zachte deden van het ligchaam ; sarcolégisch , de vleeseh!eer of (le vleescis
kunde betreffende ; sarcöma , Ii. een
vleesehuitwas ; sarcomateus , met een
vleescliuitwas beiiebt; sarcomph1us, m.
of sarconiphion, n. eene vleeschnavelbreuk , vleeschbreuk aan den navel; sarcophaag, nil. eig. een vieescheter, vleesch%erteer(ler ; bij de Ouden eene doodkist,
vervaardigd uit ccii ' sponzigen bijtenden,
liet lijk spoedig verterenden kalkstcen in
voorliggend Azii ; een doodkistvormig
graftecken ; sarcophga , ook sarcopisagca (scul. medlicamtmnia), pl. Med., bijtmiddelen , vleesehknagende middelen
sarcophyla , f. de voortbrenging eener
versche zelfstandigheid , de vleesehvorruing in wonden en zweren ; sarcoph :^ ina fl. een vleescliuitwas , eerie ziekelijke vlecschvoortbrenging ; sarcösis , f.
de viceschvorming ; sarcostösis , f. dc
vleesehverhardi ng, vlecschverbeeiing; sar
cothIsis of sarcothasie, f. spiervleeschkwetsing ; sarcotca , pl., vlecschverwek
kende of vleeschl:seclende middelen.
Sard , sarder of sardachat m. (gr.
sdrcilon of sOevlios , scil. lithos. d. i. sardische steen, van Sardes , de hoofdstad
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van Lydia) een viceschroocle of brui n
achtige agatt, cariieool.
Sardanapãlus , m. eig. de naam van
den laatsten en wellustigsten koning van
AssXrië in de 9de eeuw voor Chr., van
daar oneig. een wellustig verwijfd vorst,
een \vellusteling.
Sardélle, ook sardjne f. (van het isalciella, fr. sardine, naar heteiland Sar
dinië benoemd) , eerie soort van kleine
haringen in de Middellandsche zee.
Sarder, z. sard.
sardönisch lagehen gr. (oorspr. sar
misschien van saIrein. de-dnios,ge?ö
tanden knersen, grijnzen) , een gedwongene, krarnpachti8e, bittere lach, spotgelach , ook een naar het lagchen gelijkend
vertrekken der gezigtsspieren naar men
vi1 van een vergiftig gewas op Sardinië
(cardonza Iterba), welks gebruik den
mond cnz. als tot lagehen deed zarnen
trekken ; ook sardouisis of sardisis, f.
de hondskranip . z v. a. p a r a s t r é m
ma (z. a.).
Sardnyx, m. (zamen getrokken uit
sardios en onyx, vgl. sard en onyx).,een
uit veelkleurige lagen bestaande onyx
die door de Ouden inz. tot ca in e ë ii werd
gebezigd.
Sarmten , pl. (gr. Sanromndtai, Sarrndtai, lat. Sarinatae), in de oudheid de
slavische volken, die Sarmatië, d. i. liet
noordelijke Europa en Azië bewoonden);
V. daar s a rpi a t i 5 e li e (poolsehe) z i e k t e,
de poolsche vlecit; z. plica polonica.
5 pl. (fr. saraclies) , eene
soort v. sardellen in de Middellandsehe zee.
Sarras, m. een groote sabel . bouwdegen , gelijk die hij de cavallerie in gebruik is.
Sarsaparille , z. sassaparille.
Sarsenét, m. (van s e r g i e ? z. a.),
ligte katoenen stof voeringstoE
Sartie , f. fr. Mar. , het takeiwerk.
Sartor, in , lat. (van sarcre, naaijen),
de naaijer , snijder, kleêrrnaker ; van daar
Sartorus, in. als naam voor kleêrma
kers ; sartorus , Med., de spier aan de
bovendij.
Saschen , rn. russ. (spr. sazjen) , een
russische vadem.
Sassafras, m. (sp. salsafras, salsafraga = lat. saxzjrdga?) , venkeihout,
geelgrijs . specerijachtig bout van den
sassafrasboorn in Amerika.
Sassaparille of sarsaparille, f. (sp. zarzaparrilla , naar men wil van zarza,
braarnbezie , en den arts Parillo, die
haar ontdekte en het eerst naar Europa
bragt), de geneeskrachtige wortel van de
arnerikaansche winde (smilax sarsepa-

Sassoline, f borax -zuur (z. a), dat
zich aan de l)oorden van heete bronnen
hij Sasso,niet verre van Florence in
kleine blaadjes afzet.
sat of satis, lat., genoeg, toereiIend,
zat ; sat cito sat bene, wat goed gedaan wordt, gaat spoedig g enoeg.
Sat, eene siamesehe graanmaat , uit
hambocsriet gevlochten, waar van cr 40 in
cciie seste gaan.

192

s-lila)

Sasso, m. it., een venetiaansch handelsgewigt, li van het daar gebruikelijke pond.

,s

Satan, in. hehr. (van

satan, arab.

iemand tegen zijn hem vervolgen) , eig. een wedeistrever , vijand;
gevallene, booze engel , duivel , inz. het
hoofd der gevangene engelen, de oppersta duivel ; oneig. als scheidwoord: een
l)oosaardig , kwaaddoend schepsel ; sascitatana,

taasch, satánisch, duiveisch, hoosaardig;
satanbinen, pl., eene secte, die den satan

vereerde, wegens zijne magt or kwaad te
doen.
Satelliet, in. (van liet lat. sate'lles,
gen. satellitis , fr. satellite) , een liege-

leidend en hesclierrnend bediende , lijfwachter, wachter, trawant ; een onderge
schikt persOon , die een' oornamer' als
zijne schaduw volgt; Astr, eene bijpia
neet, bij -dwaaister.
satiãbel, uw lat. (van het lat. satiãre,
verzadigen), te verzadigen, verzadigbaar,
satiabiliteit. f. de verzadelijkheid ; satiëteit , f. lat. (sattas) , de volheid
zatheid, verzadiging; over -verzadiging, wal-

ging.
Satijn, ii. fr. (satin, spr. saténg yb. lat.
oorspr. borstel , haar, mid. lat. en
;

seta ,

it.

voor zijde; van daar sp. seda, fr.

zijde), eene zijden stof,
atlas; satin turc, tizrksch atlas, eene naar
het atlas geljkende , zware zijdenstof;
satináde, f. ligt halfzijden atlas ; satinét,
ii. eene gestreepte haifzijden stof, halfatlas ; gesatmneerd, (fr. satine'), atlasachtig. naar atlas gelijkende.
Satire, minder goed satyre, f. (van
het lat. satra, oud.: saturn, van satur,
zat, vruclitbaar, vol; oorspr. een meng5e1 , allerlei, poespas, eene mengelpoëzij),
bet hekelschrift hekeldiclit, spotschrift,
waarin dc dwaashedcn en ondeugden der
mensehen aan de kaak worden gesteld;
satirtcus, in. een spotter, hekeldichter,
spotschriftstellcr, narrengeesel ; satirisch,
spottend, lionend, bijtend, geeselend, he.
kelend ; satiriséren (fr. satiriser) , door
spot helagchelijk maken, geeselen, liekelen, over den hekel halen, doorhalen.
satisdéren, lat. (satisdäre, d. i. eig.
genoeg geven), of nw lat. satisdatéren,
borg blijven ofstellen ; satisdãtie, f. (lat.
satisdatio), Jur., dc borgblijving , borgstelling ; satisfacéren, (lat. satisfac ére),
genoeg doen , tevreden stellen, genoegdoening geven ; tevreden stellen , hevresole , nederd.

SAT \
dirken ; voorheen ook : vergenoegen ; sa
satisfactáo), de genoeg-tisFace,f.(
voldoening, bevrediging, schade--tloeni;,
loosstelling, afrekening roet eenen schuldenaar , dc schadevergoeding; satisfaisant, fr.

(spr. satiesf''zdng), genoegdoend;

bevredigend; satisfait (spr. satiesfé), bevredigcl, tevreden, vergenoegd.
Sato, Bene boot der koraalvisschers in

de Levant.
Satraap, m. gr. (satrápés) , een perzisch stadhouder, landvoogd, landbestuur
een weelderig, overmoedig en-der;onig.
heerschzuchti; mensch ; satrapie, f. het
stadhouderschap ; satrápisch , heersch zuclltig , merlschenplagend en weelderig
levend; satrapiséren, als een satraap in
grooten glans leven en zijne onderdanen
onderdrukken en kwellen.
Saturn, hebr., acne oud -joodsche korenmaat, omtrent =16 kop.
saturéren, lat. (saturare), verzadigen,
aanvullen ; saturantia, pl. , geneesmid
zuur der maag opzuigen en-deln,iht
afvoeren; saturátie, f. Chem., de verzadi-

ging; satura varroniána, eene voordragt,
waarin rijm en onrijm met elkander af-

wisselen.
Saturnus, lat., gr. Kronos, m. Myth.,
de tijdgod, de god en het beeld van den
alverslindenden tijd, een zoon v. Uranus
en Gaea of v. d. hemel en de aarde, vader v.
Jupiter enz., beheerschte vóór dezen den
hemel, eer hij door hem onttroond werd;
onder zijne heerschappij was het de gouden
eeuw, of de s a t u r n i s c li e tijd; ook de
grootste bekende planeet van ons zonnestelsel ; Chem. , liet lood ; van daar saturnïnisch, lood bevattend ; ook duister,
somber, treurig; ongelukkig; saturnaliën,

pl. (lat. saturnalia), liet Saturnus-feest,
een in December gevierd romeinsch vreugdefeest of volksfeest v. vrijheid en gelijk
waarbij men elkander door gezellige-heid,
vrolijkheid en het geven van geschenken
als het ware voor eenige dagen in de gouden eeuw poogde terug te plaatsen ; non
semper erunt saturnalia , sprw.: 't is
niet altijd kermis ; saturnia , f, een
bijnaam van Juno, als dochter van S at u r n u s; ook de dichterlijke benaming
van Italië , omdat Saturnus gerekend
wordt eenmaal daar geregeerd te hebben;
saturnilabiurn, n. een astronomisch werk
om den stand v. de manen v. Satur--tuig
nus voor eiken tijd gemakkelijk te vinden;
saturnisch (lat. saturnus. a, um), overoud , tot de hooge oudheid behoorende
(het saturnische vers; hetoveroude,
eigendommelijke vers der oud -romeinsche
volksdichting); eenvoudig, gelukkig , onsclh u ldig; saturniet , m. nw lat. , bruin
looderts, bruin loodspath.
Satyr, ni. gr. (sd t yros), ook wel sater,
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Myth., een veld- of woiidgeest, woudgod
met boksponten, een zinnabeeld der rune,
grofzinnelijke , halfdierlijke mensclsennatuur; satyrisch drama of saterspel, eene
soort van parodisch naspel der oudgr,
trageedie, waarin satyrs het koor vormden ; satyriasis, f. onnatuurlijke, zieke
geilheid der mannen , paringswoede,-lijke
liet geil zijn als een satyr ; satyriásmus,
m. het uit geilheid voortspruitende lendenwee; satyre , z. satire.
Sauce , f. fr. (spr. soos'; van het it.
salsa, vgl. salse), het vloeibare toevoegsel tot vele spijzen ; saucière , f. eene
sauskom , sausnap of - schaal ; saucisse,

f. van het it. (salsiccia) of saucijsje, n.,
fr. saucisson, m. (spr. sosisóng), eene
kleine braadworst, een braadworstje ; Mil.,
een takkebos , mutsaard , een lange zak
van leder enz., met kruid gevuld en waaraan eene lont wordt bevestigd, om zoo eene
mijn aan te steken.
sauf-conduit, m. fr. (spr. soofkondwi,
.— lat. salvus conductus, z. salvus), een
vrijgeleide , geleibrief.
Sauriet,'m. gr. (van saura, de hagedis),

de hagedissteen ; sauroctónos, m. de hagedissendooder, een bijnaam van Apollo;
saurographïe , f. de hagedissenbeschrijving ; saurologie, f. de natuurlijke geschiedenis der hagedissen.
Sautereaux, pl. fr. (spr. sot'róo, van
sauter, springen) , de t 1 n ; e n ten, die
bij het bespelen der klavieren, forte-pianoos enz. opspringen en de snaren aan
-slan,
Sauternes , m. fr. (spr. sotérn' ), eene
soort van fijne fr. witte wijnen, naar <het
gelijknamig marktvlek in het departement
der Gironde.
Sautoir, m. fr. (spr. sotoár; van sauter,
springen), een Andries - kruis.
sauvéreni fr. sauver (spr. soos—; lat.
salváre), redden, behouden , verlossen ,
veilig afbren g en ; besparen, uitwinnen ,
uithalen ; zich sauveren , zich redden ,
bergen, in veiligheid stellen; zijne schade
door iets vergoeden; sauve qui peut, redde
zich wie kan, ieder denk, slechts om zijn
lijfsbehoud ; sauvegarde , f., z. s a 1 v e-

gar d e ond. salveren ; sauvement , n.
(sp. soov'mdng), of sauvage (spr. sovdazj'),
redding, heil ; h. redloon, berggeld ; droit

de sauvement (spr. drol —), of de sauvage, het strandregt, liet regt om .de goe-

deren , die van verongelukte schepen zijn
gered, voor de eigenaars derzelven tot op
de uitkeering van eene evenredige belooning te mogen bewaren.
Savánna, f. (sp. savdna, uit de taal
van Hayti) , eene groote grasvlakte of
woudweide in N. Amerika , ongebaande
weilanden voor het vee.
Savantásse , nl. fr. , it. savantaccio
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(spr. —tdtsjio), iemand, die den geleerde
uithangt, maar slechts eerie verwarde kennis bezit. een geleerde praler, letterkundige
wrndlnui.
Savâtte, f. fr. (savdte, it. ciavatta, sp.
zapato , V. h. mid. lat. sapata) , oude

schoen, slof.
Savoir-faire, a. of liet savoir-faire, ft.
(spr. sawoar fi r'), 'woordeljk het weten
Ie doen , het doen kunnen , de geschiktheid, bekwaamheid, bedrevenheid; savoir
vivre (spr. cawoar vievr'), eig. het weten
te leven, de levenswijsheid, levenskunst,
de geschikte levenswijze, de bekwaamheid
0fl zich jegens anderen we l voegelijk of
behoorlijk te gedragen, Ii. v. hij heeft geen
sa, vo i r-v i V re, d. i.. hij weet zich in de
maatschappij niet behoorlijk voor te doen.
Savon, m. fr. (spr. sawóng; = 'lat. sapo),
eep savon en tables )spr. —ang td 61'),
zeep in koekjes, in stukken ; savonnerie, f.
eig. eene zeepziederij; inz. eerie voormalige
turksche tapijten -fabeijk te Parijs, tegenwoo rd ig eerie fabrijk van voortreffelijke
wollen stoffen; savonnerie -tapijten, turkache tapijten met fiuweelaehtigen grond
en levendige kleuren savonnétte , fr.,
.een zeepbal, waschba'l, ter reiniging van
vlekken enz.
Savoyard, m. fr., een Savorer, man of
knaap uit Savoe; een kleine schoorsteenveger , liedjeszanger , marrnottenjongen,
ook een ruw, onhebbelijk menseb; savoye
kool, een bekend moesgewas, oorspr. uit
;

Savoye.

saxifraag, lat. (saaifr?igus, a, urn, steeTien verbrekend, V. saxurn, rots, en frangre, breken), Med., den steen oplossend;
saxi fr a (sci1. 1rba), f. de steenbreke,
een talrijk plantengeslacht.
Sayahieten M sayahs, pl., eene soort
van turksche bedelmonniken.
Sayétte, f. fr. (s&iette, sp. saya, rok,
ljfje, v.h.lat. sagurn), ofsajét, eerie wollen
stof; eene soort van sergie; sajet-garen.
Sbaglio, in. it. (spr. sbá1jio), Mere.,
cene kil, vergissing, dwaling, rekenfout;
de vergoeding daarvoor.
Shirre, m. it. (shirro), een geregtsdic
policie -bediende in Italië. -nar,die
aborséren, it. (sborsdre, eig. onibeur zen, borsa, beurs, buidel, en s ex),

Mere. , uitbetalen , geld uitleggen, voorschieten ; sborso , iii. het voorschot, uitschot, de uitgaaf voor een ander.
Scal,éllurn, scab illun, n. lat. (verklw.

scamnum, hank), of het schabelletje,
een voethankje; een onderstel of jvoetstuk
voor borstbeelden, pronkvazen enz. ; het
bankje, waarop misdadigers op het schavot
ten toon gesteld worden of te pronk staan;
ook een eentoenig speeltuig der Ouden,
dat met den voet in beweging werd geV.

bragt.

SCAMMON1UM.

Scabies, 1. lat. (v. scabre, krabben,
schaven), Med. , de scliurft, ruidigheid;
scabiëus (lat. scabösus, a, urn), schurftig; scabiösa, f. nw lat., het schurftkruid,
een tuingewas van velerlei soorten
Scabinus, m., p1. scabini of scabinen,

mid. lat. (v. h. duitsch schippe, oudd.
scep/to, sc/zepfe, ons schepen, wie het
oordeel of vonnis schept, d. i. vindt en
velt), schepen, geregtelijk bijzitter ; seabinaat, m. (mid. lat. scabinãtus), het
geregtsambt, de schepenstoel , de waardigheid van schepen.
scábreus, lat. scabrösus, a, urn, van

scaber, ruw), ruw, hobbelig, oneffen, niet
glad gemaakt; moeijelijk, bezwaarlijk, netelig, gevaarlijk.
scadéren, it. (sccidere, v. s = lat. ex, en
cad re, vallen) , Mere., vervallen (van
wissels); scadénza, f. het vervallen of de
vervaltijd eens wissels.
Sceevöla , m. lat. (van scaevus . gr.
skaós. linksch), de iinksche, een bijnaam
der familie Mucius in het oude Rome.
Scagliola, f. it. (spr. skdijola; van seaglut, schilfer, kerst), eene vermenging uit
fijn gips en tot poeder gebragt vrouwenglas. dat door middel van lijm tot een deeg
wordt verbonden; van daar scagliolawerk, steensc hilderwerk uit deze sto f eene
soort van rnosark.
Scala, f. lat., de ladder, trap; Muz.,
s:le toonladder, toonschaal, onafgebrokene
volgrij der toonen ook dc graadverdee
ling, gradenschaal aan weerglazen en
soortgelijke werktuigen ; scalãres anni, pl.,
trapjaren.
Scalde , z. skalde.
scalënisch , r. (skalënós, ë, on , eig.
hinkend, waggelend), oneffen, scheef, ongelijk, inz. ongelijkzijdig (van driehoeken

gebruikelijk).
scalperen, lat. (scalpre), snijden, ingriffelen (b.v. eene beel dtenis in steen enz.);
vilten, de huid met het haar v. de hersenpan
aftrekken, gelijk de noord -amerikaansche
wilden hunnen vijanden plegen te doen;
het scalpéren , dc schedelvillirig ; scalp,
m. (eng. scalp), de hoofdhuid, inz. de
door de noord -amerikaansche wilden aan

hunne vijanden afgetrokken schedelhuid;
scalpél, n. lat. (scalpe'llurn), een enticedmes der wondheelers met vaststaand lemmer (onderscheiden van b i st o ii r i, waarbij het lemmer wordt toegeslagen); sealprum, n. een mes, waarvan de wondhee
tot het afzetten van-Ierszichwln.
vingers of vingerleden bedienden ; scalptuur, f. (lat. scalptf2ra), het snijden, griffelen met de graveernaald, inz. de kunst
om klein verheven werk (relief) op
steenen en stempels voort te brengen (onderscheiden van sculptuur).
Scannnonum, n. lat. Med., eene bij-

SCAMNNUM HIPPOCRATIS.

SCELET.

Lende en sterk afdrijvende hars van de
scammonium -winde of harswinde (lat.
scammonia , gr. skamónia).
scamnum .Uippocratis, n. lat., eig. de
bank van Hippocrates, een werktuig tot
het zetten van ontwrichte ledematen, inz.
van eenen ontwrichten opperarm.

die op de verhevene zijde den vorm eens
kevers, in hunne holte een klein goden
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-beldvrton.,
Scaramouche,

in. fr. (spr., skaramoesj';

v. h. it. ƒcaramueeta, eig, wel: een held
met den mond; vgl. het it. rearamuccio,
schermutseling; scaramucci.dre, schermut scandaal, scandaleus, z. schandaal.
selen), een hansworst, grappenmaker, de
scandéren , lat. (scandére , d. i. eig.
staande karakterrol van den pogeher op de
oude ital. en fr. schouwtooneelen doorklimmen), een vers volgens zijne leden
afmeten of verdeelen, volgens de tijdmaat gaans geheel zwart, in spaansche dragt.
afdeelen, naar de versvoeten opzeggen of
Scardamygmus, in. of scardamyxis, f.
aflezen zonder den inhoud van het vers gr. (van skardamyssein, blikkeren, knip
daarbij in acht te nemen; scánsie, f. (lat.
blikkeren der oogen;-ogen),h.kip
scansio), de versmeting, versverdeeling.
scardamyctés, m.. een knipooger.
Scandinavïë, n. (lat. Scandia of &andiscarificéren, lat. (scarifacáre), Chir.,
navia, f.), het noord -europeaansche schierkoppen; kerven, met het lancet open rijten,
eiland , dat Denemarken , Noorwegen en b. v. het tandvleesch; scarificátie, f. liet
Zweden bevat; van daar Scandinavi. koppenzetten , koppen ; searihcátor , n2.
sche talenletterkunde enz.,noordnw lat.,. een wondheelers- werktuig tot het
sche, inz. oud-noordsche talen enz.
openrijten der huid, ook het kopijzer, kerf
Scandix, m. gr., de kervel.
of snijijzer; een eng. landbouwgereedschap
Scapha, f. lat. (v. h. gr. skdpltë, van
tot het oprijten en losmaken v. d. bodem.
skdptein, graven) , in 't alg. een uitgeScarlatina, f. n w lat., het se h a r l aken
hold ligchaam, een trog, eene kuip, boot,
(z. a.); de scharlakenkoorts; scarlatineus,
een schip; Med., de uitwendige oorholte,
van scharlaken, scharlakenachtig.
de sleufvormige verdieping van het uit
Scarpe, z. escarpe.
oor tusschen den buiten- en bin--wendig
scarso, it., gering, krap, karig; . Mere.,
nenzoom (h e i e x en an t h e l e x); ook het schaars, moeijelijk te bekomen (v. wissels
weleer bij de aderlatingen aan het voor- en speciën).
hoofd gebruikelijk schuitgewijs verband ;
scartéren, it. (scartd re = fr. ecarter),
scapham scapham dicére, eig. Bene boot,
uitschieten, afzonderen, ter zijde leggen
hoot noemen , d. i. het kind bij zijnen
het onbruikbare of bedorvene b. v. van
regten naam noemen, ronduit spreken, er
eene koopwaar wegwerpen, de kaarten in
geene doekjes om winden , b. v. eenen
het spel voor andere van den talon of
schurk schurk noemen enz.; scaphónder,
stok verruilen enz,; scarta faccia, f. (spr.
m. gr., een zwemkleed, zwemgordel van
f dtsjia), Mere., een uittreksel of eerie
kurk enz. , een door onzen landgenoot lijst der op markten, beurzen, duitsche
Scheerboom veel verbeterd middel om zich
missen enz. voorhandene waren; scarto, n.
boven water te houden ; scaphieten, pl., het uitschot ; het wegwerpen of koopen
Gene soort v. bootvormige a m m o n i eten;
van kaarten in het spel.
scaphoïdisch, boot-, kaan- of schuitvorScat, n. een kaartspel tusschen drie
mig.
personen; scat leggen, z. v. a. e c a r t e r e n.
Scapolith, m. gr. (v. skapos = skëpos,
Scatompza, f. gr., de drekvlieg; scastaf, lat. scapus, stengel), stengelsteen, tophágisch, drekvretend, op drek azend;
Bene aan het veldspath verwante steenscatophagïnen, pl., de drekvliegen; scasoort.
tophxlus, op drek wassend of levend.
Scapijn, m. it. (scapíno), de bedien
scatula, f. nw lat. (it scdtola, doos),
een staand karakter -masker op-denrol,
Med., eerie artsenijdoos.
het ital. schouwtooneel.
Scaurus, m. lat., z. V. a. het gr. sarapus.
scápito, m. it., het verlies, de inboeScavia of scavie, f. het halfkonijntje,
ting, schade.
varkenskonijntje, zeevarkentje, roodachtig
Seapulalgie, f. lat.-gr. (van het lat.
geel of zwart en wit gevlekt, in Z. Arne~
scapula, schouderblad), Med. , schouderrika, inz. in Brazilië.
pijn ; scapulier, n. (nw lat. scapuláre of
Seaton en scazóntisch, gr. (v. skac zeis,
scapularium), een schouderrok, schouderhinken), z. choliambus.
kleed van de r. k. ordesgeestelijken, hetSeelalgie, f, gr. (v, skélos, dij, schenwelk van voren en achteren over de schoukel), Med., de dijepijn; scelóncus, tn. eet
ders afhangt; ook de rozenkrans (patergezwel aan de dij; scelotyrbe, f. de St,
noster, fr. chapelet).
Vitus- dans, kriewelziekte , vgl. b a 11 is
Scarabéus of scarabaeus, m. lat. (gr,
01 u s ; ook de krachteloosheid der cdijen,
kdrabos), pl. , scarabéen of scarabeeen, liet waggelen der dijen uit ziekte.
Scelerat, sceleratesse, z. oud. seems.
kevers; ook keversteenen, oude egyptisclhe,.
voor heilig gehoudene steenera (g e in in e r ),
Scelét, skelet of schelet (fr. squelette,
,

SCELLEREN.

SCHACHT.

it. .sc/teleiro V. L. gr. slceletós , ë, on,
d. i. uitgedroogcl, dun v. skéllein, uitdrooçen ; van daar skeleton, scil. sãma,
een uitgedroogd ligchaam, eene niumie),
het geraamte, gebeente van een dood en
ontvleescht ligchaam, zooals het in zijnen
natuurlijken staat zanien hangt, liet beengel)ouw ; sceletéren , het geraamte eens
Iigchaams reinigen en uitdroogen , ren
dierlijk ligehaam tot een geraamte maken ; sceleteusis, f. liet droogworden of
uitteren van een ligchaarn ; het toebereiden van eene mumie, inbalsemen; de
geraamte-toebereiding; sceletist, iii. Piet.,
een geraamte-schilder, een spotnaam voor
dezulken, die, om liet menschelijke ligchaam toch met alle waarheid voor te
stellen , overal het grondgebouw en de
spieren van hetzelve zeer scherp laten
doorschijnen; sceletiet, rn. eene geraamteversteening ; sceletographie, f. beschrijving van geraamten ; sce1etopie, f. de
kunst om dc beenderen van een dierlijk
ligchaam van het vleesch te ontblooten
en hen weder behoorlijk zamen te voegen.
scelléren, fr. (sceiler), verzegelen, toelikken.

skepddzein, bedekken), Med., een bedekkend hoofdverband.
Scepter, a. (lat. .cceptruni, v. h. gr.
skëptron, staf, stok, v. skptein, steunen),
de heerschersstaf, koningsstaf, sedert, de
middeleeuwen een teeken van de vorstelijke rnagt der keizers en koningen.
Scepsis of scepse, f. gr. (v. skeptesthai, beschouwen: eig. beschouwing, onderzoek), de twijfel, twijfelzucht; sceptï
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;

ond. scelalgie.
Scelus , n. (pl. scelra) , lat. , eene
schanddaad, misdaad, wanbedrijf scele
raat, m. lat. (scelerãtus) of fr. scélérat
Sceloncus, scelotyrbe, z.

( spr. selerd), een booswicht, misdadiger,
schurk, fielt; sceleratésse, f. fr. , schurk
achtigheid.
scemdnclo, it. (spr. ijemdndo; v. scemare, verminderen, verkleinen), lVEuz.
verminderend, afnemend, verdwijnend.
Scene, f. (lat. scena, v. h. gr. skënë,
eig. tent, hut), het tooncel, schouwtooned, de schouwburg (th eater); een tooHeel, cene kleine afdeeling van een tooneelspel, eene voorstelling, een voorval
eene handeling; een tafereel, eene schilderij; de plaats, waar eene handeling voorvalt; in scene b r e n g e ii , een stuk voor
de opvoering ten tooneele geschikt maken;
scenarUiTi, n. nv lat., het tooneelenboek,
de opgae der veranderingen, tooneelen
enz. in scliouwspelen ; scenerie, f. het

tooneelwerk, de tooneelstellagie; het talereel; landschap, oord; scenieten, pl. gr.,

tentbewoners; scnisch (lat. sce&cus, a,
urn) , het tooneel betreffende of daartoe

behoorende, tooneelmntig, tooneelkunstig;
scenographie, f. de tooneelschilderkunst;
het doorzigt- of vergezigtschilderen , de
perspectivisclie afbeelding van een gebouw
of eene landstreck; scenográphisch, vergezigtschulderend , doorzigtachtig (p e r
spectivisch,z. perspectief); scenopegie, f. tent- of huttenbouw , joodscli
loofhuttenfecst.
Scepasterion of scepâstron, ii. gr. (v.

cus, fl1. (gr. skeptiLós, eig. tot bescliouwing of onderzoek geneigd), een twijfelaar,
twijfelzuchtige; inz. cme philosophische
school in de oudheid; scepticksmus, ii. de
leer van de sceptici, tvijfelIeer , vgl.
pyrrhonisinus ; de twijtelzuclit , twijfel-geest; sceptisch, aan alles twijfelend, twij-

leizuclitig.

Scevophlax, m. gr. een lager geestelijke, die in de gr. kerk het toezigt heeft
over de gewijde zaken en ze den dienstdoendeti patriarch aanbiedt; scevophyla
ciunl, fl. de plaats, waai de gewijde voorwerpen bewaard worden.
Schaak (v. ii. perz. scliah, koiiing)of
schaakspel (it. scacco , fr. éc/tec , en„*.
chess en check) , het koningsspel , een
overoud, uit Perzië naar Europa gekomen,
vernuftig uitgedacht spel; schaak geven
of zetten , den koning door een' ander
stuk noodzaken zijne plaats te verlaten
of zich door een ander stuk te dekken;
schaakmat, de koning is ingesloten, vastgezet, overwonnen of dood; oneig. bedorven, geheel krachteloos ; schaakpat of

pat (fr. echec pat of mat suffoque') heet
de koning, wanneer men heiii moet spelen en toch niet kan, omdat de hem omri n gende ruiten of velden alle of in liet
schaak liggen of bezet zijn.
Schabãn, m. arab., de achtste maand
in den muhamedaanschen kalender, onze
april.

Schabhes.joodscli, z.v.a. sabbath (za.).
Schabine of schawine, 1. bij goudslaVers de afval van geslagen goudbiaadjes.
Schabrak , f. (v. h. turk. schapralz),
een sierlijk paardendek , zadeldek (Ir.
chabraque).
Schach, m. perz., 1. schah, koning; ook
de naam eener perz. rekenmunt,
toman of ongeveer 19 centen.
Schacharth of voluit tepillath scha-

charith (v. h. hebr. schac/wr, de morgen,
en tep/tillatli , gebed) , het morgen- of
avondgebed in joodsche scholen.
schachern, joodsch (v. h. liebr. sachar,
rondtrekken , en als subst. winst door
handel), handel, handel drijven, negotie
doen, inz. kleinhaiidel drijven; ook wel
voor: woekerwinst hejagen, woekeren; van
daar schacheraar, voor woekeraar.
Schacht of schaft, eene oude ligchaams-
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rnsat voor aardewerk, =144 kub. rijnl.
voeten of 4,4558 ned. kub. ellen.
schachten, joodsch (v. h. hebr. scha chat), slagten; schuchter, in. een joodsch
veeslager. .
Schaft, z. schacht.

Schako, ook ezako, shako, chako, z.

liet laatste woord.
Schadehkam, perz. (v. schddleh , vro-

lijk, vergenoegd), liet land der verlustiging, naam van een gebied in het land
der feën uit de oosterscile sprookjes.
Schakal of jakal, m. (perz. schagril of
schi yal; sanskr. srigdla; vgl. liet liebr.
schuá 1, vos), ook thós, gr., de goudwolf,
een naar den wolf gelijkend roofslier met
grijze en goudgele haren, in Azië en Afrika.
$chalisim, hebr. , een houten snaren speeltuig roet 3 snaren.
Schalmei, f. (v. h. fr. clialurneau, en
dit v. h. lat. calamus , halm , riet), de
herdersfluit, rietfluit, herderspijp.
Schamanen, pl. (v. h. sanskr. schama,
medelijden met dwalenden en opruerkzaamheid omtrent zich - zelven), in Tartarije, Mongolië enz. de laagste klasse der
boeddhistische priesters, die te gelijk voor
artsen, toovenaars en bezweerders gelden;
schamanische godsdienst, de wijze van

godsvcreering der opt •enoemde volken.
Schames, m. (rabbijnsch scliarnmuisch,
een dienaar, inz. bij de godsdienst, priesterlielper , V. schainm sch, dienen), een
joodsch koster of klokkenist, bij welken

zich vreemde aangekomen joden moeten
aanmelden.
Schamsnata, hebr., de groote banvloek,
die bij de joden over de afvalligen van
hun geloof wordt uitgesproken.
Schampánen of schampans, chinesche
bootgin of barken, kleiner dan jonken.
. Scham-yeli, een verstikkende, naar den
sirocco gelijkende wind in Turkije, ook
naar de streek, uit welke hij te. Constantinopel waait, wind v. Damascus geheeten.

Schan, een siameesch gewigt, = 1 tot
11 pond.
Schandaal, n. (lat. scandálum, v. h. gr.
skccndalon, cig. het stelhout in eene val,
de valstrik), de ergernis, aanstoot, steen
des aanstoots, opspraak ; cene ergerlijke,
schandelijke zaak, schandelijkheid; scandalum acceptum, n. eene genomene ergernis; se. datum, eene gegeven ergernis;
schandaliseren(lat. scandalisáre, fr. scandaliser), ergeren, ergernis of aanstoot geven ; ook wel gebezigd voor schenden ,
eerroovcn , belasteren; schandaleus, nw

lat. (fr. scandaleux), schandelijk, ergerlijk,
aanstootelijk ; schandaleuse chronijk, z.

chronique scandaleuse, oud. chronica.
Schangallus, pl., naam van een afri-

kaanscli negervolk, (lat aan dc. bronnen
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van den Nijl woont, geheel naakt gaat,
priesters noch opperhoofden heeft enz.
Schang-fu, naam van het heilige boek
der Chinezen.
Schapska of chapska, m. dc v ierkante

scliako der poolsche lansiers , ook elders
en bij ons voor sommige troepen cavallerie
aangenomen.
Scharaf, eene

oude goudmunt in Egyp-

te, Arabië enz., omtrent .— 8 g1.; zij heet

ook dinar en medkal aldegel.
Scharazat, benaming van een' der magtigste stammen onder de Arabieren.

Soharbe , f. oudd. (scarbo, scarba) ,
z. V. a. cormoran (z. a.).
Scharlaken, m. (it. scarldtto, fr. écar-

late, eng. scarlet; waarsch. van oosterschen
oorsprong, turk. iskarlet), de vuurroodc
kleur; laken van die kleur; scharlaken bezie en scharlakenworm , z. k e r m e s

en c o e h e n i 11 e; scharlakenkoorts, Gene
met koorts verbondene kinderziekte, waar bij het gansche ligchaam met scharlaken rood uitslag bedekt is ; scharlakenlelie,
f. de alrikaansche narcislelie met purper
bloemen.
-rode

-

Scharnier, n., z. charnière.

Schasis , f. gr. (v. schdclzein, steken,
opscheuren, oprijten enz.), Med., het oprijten, insnijden, koppen; schasma, n. de
ingesneden of gekopte plaats; schasterron,
n. het laat- of kopijzer .
Schatirs, pl. turk., de eerewacht van
den grootvizier en den pascha.
S& havot, n. (fir. écha faud, eng. scha ffold, Enid. lat. escafaldus), liet straf- of
bloedtooneel, de stellagie liet getimmerte
of de verhevenheid, op welke de misdadigers in het openbaar worden te rept
gesteld.
Schawine, z. schafine.

Schazade, ni. turk., een prins van den
bloede.
Schebat of schebath , m. liebr . ; de

vijfde maand van het burgerlijke, de elfde
van het kerkelijke jaar in den joodsohen
kalender, met Februarij overeenkomende.
S,hebeck, f. (fr. chebéque, eng. shebeck), een lang, smal driemast-oorlogschip
van 12-40 kanonnen, op de ^Midaelland sche zee gebruikelijk.
Schech, rn., z. v. a. scheich of scheik.

scheda of verkl. scln d'il:z, f. lat. (ock
scidcc, v. scindèrc, gr. schícl een, splijten,
afrukken) , een afgescheurd blad, eeaie
cedel, open briefje , korte aanwijzing ter
verdere uitwerking.
Scherliasma, n. gr. (van schediadzein,
iets voor de vuist maken) , een kort 2,
vlu„tii opstel, een ontwerp.
Scheel, of nw lat. scleeelium, z.- v. a.
w o 1 f r a m i u m -( z. a.), naam door Haüy
aan dit metaal gegeven ter eer e van zijnen

ontdekker , den beroemden . chemist
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S e h e e 1 e; scheeliet, m. tangsteen, zwaar

Saksen -Weimar 76,965 kop, in Wurtemberg 177,226 kop.
Schepter, z. scepter.
Scherbasti , m. Mere. , de beste soort
der levantsche zijde.
Seberbet, z. sorbet.
Schereffe , s,cherefi of scherafi , cene
perz. goudmunt, ongeveer = 3 gl. 70 ct.
Scherf, m. eene rekenmunt te Lunenburg, waarvan er 763 in een' rijksdaal-
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metallische delfstof.

-sten,
Scheeren, pl. ,, naam der klippen aan
de zweedsche kusten ; scheerenbooten ,
scheerenvloot, vaartuigen, die de schepen
bij het bin nenloopen voor de s c h e e r en
beveiligen.
Scheich of scheik, ni. arak.. eig. grijsaard, oud man; een oudste onderbevelhebber eener arabische horde; scheik-alislam (of sclieik ulislarn), liet turk. hoofd
der geloovigen of uitverkorenen, de voor
geestelijke, titel van den m u ft i.-namste
Scheldal, Gene dcensche munt, omtrent

.--1gl.20ct.

der gaan.
Scherif , m. arab. (eig. edel , heilig)
z. V. a. emir ; ook eene perz. en turk.

goudmunt, = 3 gl.
Schermutseling, f. (v. h. it. searamuc-

Schelem, z. v. a. slam (z. a.).

Sche113ng, m. (hoogd. schilling, deensch
en zw eedsch skilling; mid. lat. sc/iellin• us, clioloiigia), eig. z. v. a. de schallende, klinkende munt (oudtijds bij ons ook
k l i n k a e r d geheeten), als oude nederl.
zilvermunt = 30 et., als eng. munt = al p p.
ster!. of 60 ct.; als duitsche rekenmunt =
6tot8 pfennige.
Schéma, n. gr. (v. schein of echein ,
hebben, houden, zich verhouden), de hou
i t u s) , gestalte , vorm ; het-ding(hab
beeld, voorbeeld; de schets, het ontwerp,
model; Gram. en Log. z. v. a. f i g u u r
(z. a.); schema g enealogicum, de stamboom ; schemátisch , schetsmatig, ont ,

-

werpmatig, bij wijze van voorbeeld of model; schematiseren (gr. scluematidzein),
in beeld voorstellen, een begrip verzinnelijken, bevattelijk maken , iets als voor
uitleggen of verklaren; ook in eenen-beld

schetsmatiger vorm brengen, ontwerpen,
rangschikken; schematismus, n. de vatbaarheid en neiging om zich voorbeelden
of schaduwbeelden (s eh e m e n) te maken,
het vermogen der voorschetsing ; de ver
opheldering door zinnelijke voor -klaringof
vormgeving ; de schets- of ont--beldn,
werpmatige vorm; ook de stijve, eentoonige gang van de beroepszaken; in eenige
landen ook de staatskalender, waarin alle
autoriteiten des lands staan opgeteekend;
schematographie , f. het schetsen- of
beeldenteekenen ; schematopeeie, f. de
voorstelling cener handeling door gebaren,
de kunst des gebarenmakers , der pa ntomimen.
Scheól, n. hebr., het dooden- of schim
onderwereld (vgl. Hades en-menrijk,d
Orcus).
Schepel, n. eene graanmaat, = , ne
verdeeld in-derl.muof^nast,
10 koppen; het oude amst. schepel was
= 2,78137 ned. schepel; in Duitschland
doet het schepel (s c h e ff e l ): te Bremen
74,104 kop , in Oldenburg 22,803 kop ,
in Pruissen 54,961 kop, in Saksen gold
het oude (dresdensche) schepel 103,829
kop, het nieuwe schepel is =.100 kop, in

cío , fr. escarrnouciie, dat echter oorspr.
van ons schermen , oudd. scirmian, van
daar it. scherrnare, sp. esgrimir, fr. escrimei', schijnt af te sLammen), een klein gevecht , eene handgemeenschap tusschen
kleine partijen volk ; schermutselen , in
kleine troepen vechten , eene kloppartij
houden.
Scheróma m. (v. k. gr. scherós, vast ,
droog), Med. , droogheid der oogen , vgl.
Xe rom a.
scherzo, m. it. (spr. skertso ; van ons
s c h e r t s ontleend), pl. scherzi muzicd li,
schertsende , luimige muzijkstukken ;
scherzando (spr. skerts—), Muz., schertsend, boertend, los en vrolijk.
Schesis, f. gr. (v. schein of échein, hebben, zich verhouden), Med., aanleg, neiging (vgl. he x i s).
Schets, f. (v. h. it. schizzo, m., pl.
scliizzi, z. a.; hoogd. skizze, eng. sketch,
fr. esquisse; volgens Bilderdijk echter van
schaduw), eene vlugtig ontworpene, niet
uitgevoerde teekening ; de omtrek , het
eerste vlugtig ontwerp, de grond- of hoofd
zaak.
-trekn
Schetsi, n. russ., een gemengd vleesch;

geregt.
Sche-tulu, m. boter van eenen boom
in Guinea.
Schewwál, m. arab., de 10de maand.
in den muhamedaanschen kalender.
Schibbóleth, n. hebr. (sc/tibbóleth, d. i.
aar), het herkenningswoord, het herkenningsteeken, wachtwoord, p a r o o 1, eene
bijzondere uitspraak, waardoor men, verraadt, niet tot deze of gene partij te behooren (z. het boek der Rigteren 12, 6).
Schicker, joodsch , z. v. a. dronken ,

sikker.
Schicksel, n. joodsch-duitsch (van het
hebr. scitakaz, verfoeijen; van daar schee
kez, schikzah, eig. gruwel, afschuw, iets
onreins; joodsch voor christenknaap, christenmeisje) , gem. een nog niet huwbaar

meisje; een jodenmeisje.
Schidacëdum , n. gr. (schidakdón) ,
Chir., de ovcrlangsche beenbreuk.

schietto r sc hiettarnénte, it. (spr. ski—),
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in 't alg. echt, zuiver, rein; Muz., eenvou
dig, zonder versiering.
Schiiten en sonniten of sunniten, Pl.,
twee muhamedaansche secten, van welke
dc eerste slechts den koran , de laatste
daarenboven nog de mondelijke overleve
ring (sonna, sunna, assonali) aanneemt.

Schmoe , m. joodsch, een plat woord
voor winst, voordeel , profijt; schmoe
en bieden,-zenodrhal,v
winst zoeken; ook voor vertellen, spreken.
Schmollis (naar men mil ontstaan uitr
het lat. sis niihi mol/is, wees mij genegen), in de taal der hoogd. studenten de
drinkgrocte bij het vriendschappelijkdrinken:; vgl. fidueit oud. fries.
Schnau ofscbnaue, f. laagduitsch, eig.
snuit, snavel; eene soort van kleine, van
voren spits toeloopende zeeschepen met
twee masten eene s n a a u w (eng. snow).
Schwnon, n. gr., bij de oude Grieken
een zacht, weekelijk muzijkstuk voor de
fluit.
Schwnos, m. en f. gr. (sc/winos), een
maatstaf om land te meten; hij de Egyptenaars een weg van 30 stadiën.
schófel , joodsch (v. ii. hcbr. sc/t4fdl;
laag, gering, v. scltafêl , zinken, vernedeed worden), ten uiterste slecht, armza
lig, zonder waarde, nergens toe deugende,
als subst. fl1. slechte, ellendige waar, uitschot.
Schohai'iet, m. zwavelzure zwaaraarde.
Schok , n. (hoogd. scitock , zweedsch
slèock, eng. croic), een zestigtal.
scitola, f. lat., school (v. h. gr. scltolë,
rust, wetenschappelijke bezigheid, school);
scholârch , m. gr. , een schoolbestuurder, schoolopziener; scholarchaat, n. gr
lat. , het schoolverzorgers- , schoolopzieersamht, de schoolverzorging, het school-

Schilling, hoogd., z. schelling.
Schindalësis of scbinclâlmus , m. gr.,

de langwerpige breuk, splcetbreuk.
Sehippond, een veelvoud van het oude
pond, hij ons = 20 lijspond (z. a.) of 300
pond; dat van Hamburg doet 320 pond,
dat van Riga en Koningsbergen 330 pond.
Schisnia, m.

gr. (v. se/tIdzein, spljten),

(le splijting, scheiding, inz. kerk- of ge1oofsscheiding, de geloofsscheuring, geloofstwist; schismatïcus, in. een scheurmaker,afvallige, eenheidsverstoorder, tweespaltstichter , geloofsverdeeler ; schisnsâtisch, de scheuring betreffende , scheurmakend, afrallig; kettersch; tweedragtig,
eendragtstorend ; schismatiséren , scheiden, afzonderen , scheuren; schistus, m.
gr. (schistós , gespleten , splijtbaar) , de
kleischiefer, schilfcrklei.
Schiur-baschi, m. een turksch kapitein
of hoofdman.
Schiwa, z. Siwa.
Schiza , f. de spleet , welke door de
twee uitwendige vrouwelijke schaamlippen
wordt gevormd; ook de scheiding v. eenig
deel in zijnen zamenhang; schizopödisch,
met •gespietene voeten; schizotri.cb.ie , 1.
trichoschsis, f. gr. (v. scitIdzein , splj
ten, en titrix, haar), Med. , de vorkvormi gespietenheid
e
der haren aan de punt.
Schizzi pl. it. (spr. skizzi; v. h. sing.
schizzo) , teekeningcn , ontwerpen met
pen , krijt of kool , z. v. a. s c h c t s c n
z. schets.
Schlachzitz , m. pooisch (szlac/idc,
russ. scltlac/ttitsch ; v. cc/slachta, adel,
V. '11. duitsche g e s c h 1 e c h t, geslacht),
een poolsch edelman.
Schiaraffe , m. hoogd. , voorheen ook
schlauraffe (v. l. oudd. slib-en, schlauren, ledig loopen, en affe, aap), een zorgeloos levend, geheel aan zinnelijk genot
overgegeven mensch, van daar een schia
raffenleven , het schiaraffen-land , z.
U to pi a.
Schleifer, m. hoogd. Muz., eenige noten, die gesleept worden; een oude duitsche dans, die vrijagie en wederliefde uitdrukte.
Schlemm, hoo g d., z. slain.
Schlickdaaider, m. naam, dien dedaalders (hoogd. t h a 1 e rs) aanvankelijk droegen naar den graaf von Schlick, die
dee munt in het Joachimsthal in
Bohemen ten jare 1.518 in menigte en beter danvroeger liet slaan.
-

g

n

toezigt .; scholastiek„ f. de schoolleer,

schoolwijsheid , inz, der middeleeuwen,
z.v. a. scholastieke philosophic;
scho1astca, 1. eene kloosterlijke schoolonderwijzeres, leernon; schoiastTcus, rn, pl.
scholastici of scholastieken , m. lat.,
schoolgeleerden of schoolwijzen; christenwijsgeeren der middeleeuwen, die dour de
wijsbegeerte van Aristoteles het leerstelsel der clii-. kerk zochten te bevestigen;
in verachtelijken zin: woordenkramers,
p e d a n t en , schoolvossen, 'wier wijsheid
of woordenkramerij meer voor de selion!
(Ian voor het leven berekend is; schola
stisch, scholastiek, schooisch, schoolmatig; spitsvondig, scholastische vra
g e n , schoolvragen , spitsvondige vragen;
scholastieke philosophie , f. of seholasticismus, n. het leerstelsel, de begrippen

en grondstellingen der scholastieken in de
middeleeuwen; schoTlastieke theologie, f.
de godgeleerdheid der middeleeuwen, di
volgens de scholasLische methode werd behandeld; het onderzoek der waarheid, beperkt door het geloof„ eene vereeniging
der dialectiek en theologie, in tegenst. met de morele of positieve af
d ogma ti sc h e philosophic; schoHon, n. gr. of schoffie, f.,pt. scholia of

scho1in, geleerde uitieggingen, opbelde-
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titel der hoogste klasse van edellieden in

rende of verklarende aanmerkingen, korte
woordophelderingen of -uitleggingen ; inz.
de ophelderende aanmerkingen der oude
spraakkunstenaars op gr. en lat. schrij-

tiaan.

vers; Math., eene aanmerking en gevolgtrekking, aan eene voorafgaande propositie of stelling ontleend ; scholiast en

Schwabachers, pi., benaming v,^eene
zekere soort van drukletters van zeer vette
snede.

een schrijver van
oud verklaarder , uitlegger
van een' ouden gr. of lat. schrijver.
scholom-lechem, hebr., vrede zij met u!
Schooner of schoener, m. (v. h. eng.
schooner, spr. skoener), een smal, klein
tweemast - vaartuig.
scholiograaph, m.

scho1ië n ,

Schoot, f. ned. Mar., het touw aan de
hoeken der zeilen, waardoor zij in zulk
eene rigting gezet kunnen worden, dat de
wind haar vullen kan.
Schorbádschi, m. turk., een kapitein ,
hoofdman , aanvoerder eener compagnie

janitscharen.
Schorl, m. Min. (v. h. hoogd . schörl),
eene steenachtige, soms metallische zelf
schilferachtige en gla--standighe,m
zige breuk, welke men in de granietbergen en andere oorspr. beddingen vindt.
Schostak, z. szostak.

schotsch collegie , f. Bene pauselijke
instelling te Rome uit het begin der 18de
eeuw, ten doel hebbende het onderhoud
der geestelijken, die de r. k. godsdienst
inz. in Schotland moesten handhaven
en uitbreiden.
schrafféren (it. sgrajiare, en dit van
ons schrapen , schrappen), bij teekenaars en graveurs : schaduwlijnen trekk en of griffelen; schrafféring, de beschaduwing, het schaduwen.
Schreckenberger, m. eene oude Saksische munt, = 22 a 23 centen, zoo geheeten naar den S c h r e c k e n b e r g, uit
welks zilver zij geslagen waren; ook e ng cl s g r o s c h e n geheeten, naar den engel, waarmede zij gestempeld waren.
Schrede, f. ned . (hoogd . schritt , van

schrijden), stap, pas, eene lengtemaat v.
verschillende grootte, en wel de gewone
of enkele schrede van 2 tot 3, de groote of
dubbele van 4 tot 5 v o e t; geometrische
schrede, z. ond. geometrie.
Schudza of schoedza, m . de kaste der
kunstenaars en handwerkslieden in 0.
Indië.
Schuit, f. ned. (mid. lat. escanda, vol
anderen van s c h i e--gensBildrjk
t e n , wegens de snelle vaart of het gestadig vooruitschieten ; vgl, s c h i e ts c h o u w) , een klein mast- en zeilloos

vaartuig inz. tot overzetten op rivieren ;
een kort en breed driemastschip op de
Oostzee ; eene japansclie zilvermunt ter
waarde van ongeveer 13 gl. (zoo genoemd
cru hare schuitvormige gedaante).
Schurim-rnursa , schurim-mirsa,

de

de Krim.

Schi tziet, m. hoogd., zwavelzure stron-

Schwachmaticus , m. hoogd. (van
schwach, met latijnschen uitgang), iron.
voor: een zwakkeling, zwakke held.
Schwadron, f. hoogd., z. v. a. e s c ad r o n (z. a.) ; schwadronéren , in esca-

drons op elkander stooten; met den degen
om zich heen houwen, den degen rondom
zich zwaaijeu; oneig. snoeven, veel en onbedacht zwetsen (ín deze beteekenis waar
-schijnlkvaetoprduisch wad e r n voor zwetsen , met een' vreemden
uitgang gevormd) ; schwadronneur , m.
een snoever, grootspreker, pogcher, snorker.
Sciagraphie of sciographie, f. gr. (v.

ská, f de schaduw ), een schaduwomtrek ,
de afschaduwing ; het zijgezigt, p ro fi l;
grondschets, ontwerp; ook de kunst om
den tijd naar de schaduw te bepalen, de
.

zonnewijzerskunst ; sciamachre of sciomachie, f. een schaduwgevecht, spiegel
(gr. skiatliëras, eig.-gevcht;siár,m.
schaduwvanger, v. therán, vangen) , de
schaduwwijzer; sciatrápha of sciatrópha,
m. een weekeling , vertroeteld mensch ,
wittebroodskind, iemand, die in de schaduw (binnen 's kamers ) opgevoed is; scieropie, f. (v. skierós, a, ón, beschaduwd),
Med. , het schaduwzien , een gezigtsbedrog, waarbij den lijder alle voorwerpen
duisterder, b. v. het wit geel, het rood
blaauw voorkomen; sciomantie , f. het
waarzeggen uit de schaduw, de scha duwuitlegging ; ook z. v. a. n e c r o m a n-

t i e.
Sciaticum, n. gr. Med., de lendenpijn,
heuppijn, lendenjicht.
Sciátrapha , scieropie , sciomantie,
z. ond. sciagraphie.
Scibi le , n. lat. (v. scire, weten), het

weetbare, wat gekend kan worden ; in
Omni scibile geverseerd zijn, in al het
weetbare bedreven zijn , in alle vakken
van wetenschap en kennis te huis zijn ;
sciéntie, f. (lat. scientla, fr. science. spr.
siungs'), liet weten, de wetenschap, kennis; scientifiek (fr. scientifique), weten schappelijk, geleerd.
Scieropie, z . ond . sciagraphie.
scilicet, lat. (ontstaan uit scire- licet ,
men mag of moet weten), afgek. se., namelijk, te weten; ook iron.: ei, ei ! denk eens!

nu nog mooijer !
Scilla of squilla, f. lat. („•r. skilla), (Ie
zeeajuin, blaauwe sterrebloem, een aj uin -

gewas van onderscheidene soorten ; scillitine, f. nw lat., cie zeeajuz:nistof, eene l).ij-
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zondere in de zeeajuin bevatte bitterstof;
sc11Itich, zeeajuinsap bevattend.
Scimpodftim, n lat. (v. Ji. gr. skimpüs, skimpódion, v. s/cImptein, nederhtirken), eel) draagstoel, veldbed, klapstoel,
kraamstoel.
Scindápsus, rn gr., zinledige woorden.
scinti ll éren, lat. (scintillãre, v. seintilla, vonk), vonkelen, tintelen, schitte
ren, flikkeren; scintillãtie, f. de vonkeling, flikkering, het vonkenschieten.
sciolto, it. (spr. sjiólto), Muz., vrij. ongebonden, met vrije, ligte voordragt; eon
scioltezza (spr. —tetsa) , met vrijheid,
ongebondenheid.
Sciölus, rn lat. (v. scire, weten), iemand, die voorgeeft alles te weten, een

nenswIze.
Scirôcco, it. (spr. sji—) ofsir6cco. m.

ccii zeer heete , drooge zuidoostenwind
die in Italië gewoonlijk in het voorjaar en
den herfst eenige weken lang waait.
Scirophora of scira, f. gr., een aan

Pallas gewijd feest te Athenen, dat in een
gedeelte van Maart en April (de maand
scirophoriön geheeten) gevierd werd
scirphon, n. een listig, slow bedrog, eene
opligting (naar de bedriegerijen. die bij de
gebru keljke dobbelspelen 01) gezegd feest
vaak plaats grepen) ; scirphos, m. een
aartsliefhebber van spelen.
Sciron, m. gr. (skeIrön of skirön) , een
vind in Attica. nit de s c -i r o n i s c h e
bergen opkomende; ook de naam van een'
beruchten straatroover bij de Ouden, die
(Ie reizigers dwong, zijne voeten aan den
steilen zeeoever te wasschen, en hen dan
in zee schopte.
Scirrhus, m. gr. (skIrrlsos). Med.. de
verharding van eenig ligcbaamsdeel, die
de geneigdheid bezit om in kanker over te
gaan, het knoestgezwel , de klierverhar
cling; scirrheus. gr. -lat.. hard gezwollen,
verhard ; scirrhocële , £ gr. Med. , eene
kwaadaardige vleesclibreukz scirrhöma,
n. eene kankeraardige verharding, een
knoestgezwel ; scirrhönen , pl., kleine
schier onzigtbare huidwormpjes; scirrhophthalmie. £ de oogkanker : scirrhösis
f de vorming van glen scirrhus, verharding.
Scissie f. lat. (scisso. v. scinch're
splijten) , de splijting, scheiding , vgl.
sc hisma; seissionsten pl. nw lat.,
voorheen in 'Polen: diegenen, welke zich
van de partij des konings scheidden; scis5uur, f., z.v.a. rhaçades.
Scitie ook satie en setje, f een

ital. en

turk. vaartuig, een e bark met latijnsehe
of driehoekig(- zeilen.
Sciürus m. lat. (v. h. gr. skiüros , van
skid„ schadnw. en üra, staart), het eekof eklioorntje ; sciuiren, 1)1.. dieren, die
naar eekhoorntjes gelijken.

Sclerïa' of sclerisis, C gr. ( v. ,ckleró.c,
on., droog, hard, ruw enz.). Med.. het
eelt, de eksteroo g , likiloorn; de celtachtige ontaarding van de ianden der 00 g bden; scieritis , £ de ontsteking van hot
hoornvlies; scleröma, n. Med., eene verharding; scIeronxis, f eene oogoperatie
met doorsteking van de scierotica

a.

(z. a.); sclerophthalmie. f. de knoestach-

tige verharding der oogleden, een verhard
ooggezwel ; sclerosarcöma, n. een zeer
hard vleeschgezwel; sclerösis, f. de droo
sclerotïca, f. het harde-gin,verhad;
oogvlies, het ondoorschij nend hoorn vlies;
scierotica , pl., uitdroogende of hardmakende middelen ; sclerötisch, verhardend,

uitdroogend; sclerotitis, £, 1. scieritis.
Scolecisis, £ gr. (v. skater, de worm),
Med., de worniziekte; scolecödisch, wormachtig; scolecologle, f de natuurlijke histone der ringwormen.
Scoliodoxie, f. gr. (v. skoliós, a, o,
krom, verdraaid enz.) , verkeerde meening, dwarshoofdigheid; scoliöma, n. of
e zijdelingsche kromscoliösis, f Med.,ene
ming van de raggegraat, zijbogchel; sco1on, n.. pl. scotia ofsco1ën, tafel- of ron-

dezangen der oude (rieken , die hij gastmalen niet op de rij af, maar naar welge
vallen der gasten door ieder gezongen
werden (van daar de naam, als zeide men
slinger- of zigzagliederen); scolionirösis
f. (v. skolIós verward, en óneiros, droom),
het verwarde of zware, benaauwde, verschrikkelijke droomen ; sco1opomacharïon, n. een krom insnijdingsmes.
Scolopéncler , m. gr. (skolojwmndra, f.
de duizendpoot, assel, een insectenge
slacht met zeer vele pooten; Bot., steenvaren hartstong.
Scolopomacherion , z. ond. scoliodoxie.
Sconiber, in. lat. (gr. skdmbros) , een

voortreffelijke zeevisch in de oudheid,
de makreel.
Sconuna, n. gr. (skömma, v. sköptein,
naäpen , bespotten), eene spotrede, een
bijtend woord; scherts, plagerij ; scommátisch ofscoptisch, vinnig, stekelig, spottend, bijtend, lionend; scoptcus, m. een
spotter , beleediger, plager ; scoptiséren,
spotten, gekscheren, plagen, beleedigen,
honen.
Sconto , it. , Z. v. a. disconto (z. a.);
scontéren (it. seontcire), z. v. a. discoñte -

ren, afrekenen, aftrekken; inz. waren die
OP tij(l verkocht zijn, onder aftrekeener
vergoeding terstond met gereed geld be-

talen.

Scontro en rescontro of 1. riscontro,
m. it. (eig. ontmoeting) . wederzijdsehe
vereffening, afrekening van schuld en vurdering; scontro -boek,

een koopmansboek

tot dagelijksch boeken der wederzijdsclie
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haiidelsverritin;;en, die op zekere voorwerpen hetrekkinff 1iebben waarnaar uien
schulden-, wissels , goederen enz.
scontro -boeken heeft; scontro -dagen, vereffenings-. of afzckeningsda8ct
betaaldagen in den tijd der handelsmisSen in Duitseliland; scontréren en rescontréren of 1. riscontréren, (it. scontrdre,
reseontrdre eig. ontmoeten, aantreffen),
Mere., tegen of meL elkander afrekenen
vereffenen, schuld en vordering tenen elkander houden en op gelijken voet brengen;
ook door aanwijzingen of issels verellenen;
scontrino , m. controolpas, vergelij k ngs
St tik pergarnent, zigza8s- of tands- -blad,en
gcvijS uit een boek gesneden, dat de proefniaat bevat (bij liet vredesluiten met de
barbarijsche zeeroovers gebruikelijk, opdat de reis ofkapiteins der kaperschepen,
'eanncer zij niet kunnen lezen, door vergelijking met liet uitgesneden blad [scontrino], hetwelk den koopvaardijschepen wordt
mede gegeven, mogen zien wien het schip
toebehoort enz.
Scopie, f. gr. (skopofskopid). de heschouwing , IJezigting , liet i n zit ; tie
schouw, scopus of scopos, jij. gr. (skopos;
tkopën., beschouwen, bespieden), bet oogmerk , wit, doel; een bespieder, wachter.
Seopticus , scoptisch , scoptiséren , z.
ond. scomuna.

deerpijp eenen knoflookgeur van zich geeft
en uit arsenikzuur ijzer bestaat.
Scorpioen of schorpioen, m. (v. hi. gr.
skorpios, lat. scorpio en scorpius) , een
kreeftaardig kerfdier of insect met een" geleden staarL waarvan de met venijn gevulde angel dikwijls gevaarlijke wonden
toebrengt; Astr., liet 8ste van de 12 sterrebeelden des dierenrieuns; in de oudheid
ook een krijgswerktui3 dat men hij helegeringen enz. gebruikte; scorpiodéxis, 1'.
of scorpiostgma , n. de schorpioensbeet,
schorpioens teek.
Sooros , in. it. (v. scórrere , vlocijen
vervloeijen, = lat. excurire), Mere.. de
verloopenie maand, z. v. a. passato; ook de
vervaltijd eens wissels.

Scoracrasie, z. ond. scone.

Scorbuut, n. (nw lat. scorblUus, fr.
scorliut , eng. scurvy ; waarsch. van
S C Ii u r ft , hoogd. sc/uorf , eng. scurf) ,
de scheurbuik , het blaauwschuit, tandvieeschbederf, eene uit bedorven sdierpe
vochten ontstaande kwaal , die inz. dc
zeevarenden bezoekt; sconbiitiscb, scheurbuikug. blaauwscbuitig , met de scheurbuik of liet tandvleesclibederf belicht.
Scordatuun f. it. Muz. , het anders
stemmen eerier guitar of viool.
Scordie kruid (v. ii. Skordthn , lat.
.ccordzuiii ), het moeras- manderkruid. eerie
soort van knoflook , eene voortreffelijke
Z%% eetdrijvende artsen ij plant.
Sordinëme, n., z.v.a. condinema (z.a.).
Score, ij. enig. (spr. skoor; verw. met
scheren, an8els. en oucid. sceran, scar
enz. snijden), eig. liet kerf hout; een -getal van twintig; eene steeukolenniaat te
Londen, =21 chaidrons (z.a ).
Scon, f. gr. (skÖri(I, v. s/cOr, vniligheid, drek), de slak. ijzerslak. liet schuim
of de onzuiverheden van de bergstofferu;
sconisch, slakachtig ; sconificãtie, t nw
lat.., de verslakking . het veranderen in
sakken ; scoracrasie , 1'. Med. onwillekcuiiige ontlasting der drekstollen.
Scorodiet, m. gr. (v. sh'órodon, knoflook), knoflooksteen, eene groene metalli,clio delfstof die voor de blaas- of so!

Scorsonéren of schorsonerenu ,

pl.

(it.

sing. scorzonéia, v. scorzóne, zwarte adder; of v. seora, schors, en nero, zwart;
ft. scorsonére), de spaansche baverwortel,
bet adder"kruid, zwarikruid, slangengras,
slangenkruid, eene bekende plant, welker
wortel gegeten wordt.
Scostum, a. lat., een liedeulijk vrouiwspersoon, gemeene deem, liner, straathoer;
schandjongen ; scortätie , f. nw lat. , (he
vleeschelijke vermenging buiten liet hu
'welijk.
Scorzo, in. it., eene graanmaat te Rome,
OtvlrrUI)bio.
Scotusnia of scotörna, n. gr. (v. s/thtdzeiiu, skoUin, verduisteren) of scotodinie, 1 gr. (v. s/cótos, duisternis, en dine
duizehing), Med., de verduistering, liet thonker of zwart worden voor de ~den. cane
duizeling, waardoor het vermogen van te
zien wordt belemmerd; scotograaph, m.
een werktuig ons in donker Ie schrijven.
Scotätie , f mid. lat. (v. Ii. chuiitsch
schosz. schoot. ijsiandseb skaul', zweedsch
sLöt, of van sc/uoss; ijsiandsch ) dot, eng.
scot, schatting, belasLiug, nederd, s c ii o t,
nog overig in se hi o t e ii I o t ?), een oudduitsche en oud -noordsche vorin nun den
eigendom 'an ccii stuk ronds OVC te dragen, waarl)1J de overdragereen weinig aarde of eene handvol phaniten in dcii schoot
wierp van lieni , aan wiens hij het overdroeg.
Scotismus, rn. nw lat. (v. li lat. scoli,
de Schotten ). eene schosclie taakigenheid.
=

I1

Scotodnie , scotognaaph , scotoma,
Z. scotasma.

Scottsten, pl., aanhangers v. Scott,
die in de 9de eeuw in Ierland leelde en
wiens schriften door den pats werden veroordeeld; ook volgelingen van John Duns
Scott, bijgenaausuti den subtielen doctor,
die onder anderen leerde, dat de maagd

Maria, even als haar kind Jezus, zonicher
zoniden ontvangen en geboren was.
screätus , in. lat. , het u'ogchelen, ophalen uit dc keel, herhaald spuwen.

SCRIBA.
Scriba, m. lat. (v. scribere, schrijven,
een schrijver, s e c r e t a r i s; scribax, m. nw
lat.. een schríjfl;ra ;e. veelschrijver; scribomanie, f. lat.-gr.. de schrijfwoede, schrijfjeukte; scribént, m. (lat. scrzbens) of scriptor, pl. scriptóres, verk. SS., een schrijver,
zarnensteller van een werk ; scriplóres
graeci, grieksche schrijvers ; ser. latini,
latijnsche schrijvers; ser. ltistor,ae augustcae, de schrijvers van de rorneinsche kei
ser. rei rust rae. schrij--zergshidn;
vers over de (oudromeinsche) landhuishouding; scripsit, werk. ser., hij heeft het
geschreven ; scriptum, n. , p1. scripta,
liet geschrift, geschreven opstel, een boek;
Gene scliooloeh ninj; in

liet overzetten enz.;

scriptuur (lat. scriptura), het schrijven ,
de schrijfwijs. liet geschrevene, geschrift;
scriptura sacra, cle heilige schrift, de bij
sCripturen, geschriften, allerlei ge--hel;
schrijf; scripturist, m. nw lat.. een schrift
schriftgeleerde; iemand, die-onderzk,
zich enkel aan de schrift hoedt; scripturisten. pl., eene secte onder de wederdoopers, die niets als geloofsregel aanneemt,
dan wat met uitdrukkelijke woorden in de
schrift staat; scripturéren of scrittureren, it. (scritturáre), Mere , in de koop
-manshoekvr
dragen, boeken.
Scrinium, n. lat., cane kast, kist; als
pauselijk woord z. v. a. in petto.
scripturéren, scritturéren, z. ond. scri-

ba.
Scrophel of scrofel, f. (lat. scrop/cola
of scrofula, v. scrofa.. zeug, varken om-

dat de zwijnen dikwijls daarmede hehebt
zijn). het kliergezwel, halsgezwel, de klierziekte, gezwollen en verharde klieren aan
den hals; ook een krop, kropgezwel; scrophuleus, nw lat., met klieren belicht, aan
klierziekte lijdende; kropachtig; scrophularia f. klierkruid, het kleine schelkruid,
eene plant v. verscheidene schoonti soorten.
Scrotum, n. lat., de balzak; scrotaal,
tot den balzak behoorende ; serot;fórm,
balzakvormig; scrotocéle, f. lat.-gr. Med.,
eene balzakbreuk.
Scrupel 1), n. lat. tertpulum of scrupulu,m, n. van scribére, schrijven, eig. een
streepje, eene lijn), een apothekersgewi;t,
-} drachme of 1,30625 wegtjes, verdeeld
in 20 greinen en op recepten uitgedrukt
door 3 ; een scrupel trooisch gewigt is ..1,2816J wigtjes; 2) m. (lat. scrupuílus,

eig. een puntig steentje), de twijfél, bedenkelijkheid bezorgdheid, angstvallig
gewetenstwijfel, naauwgezetheid van-heid,
geweten ; scrupolo, m. it., drachme,
n apotliekersgewigt in Florence; scruee
puléren , nw lat., nadenken, bedenkelijk zijn , bedenkingen en twijfelingen
maken , scrupuleus , lat. (scrupnlósus,
a , urn , fr. scrupuleux) , bedenkelijk ,
vol b(tdenkelijkheden , teeder of naauw-
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gezet van geweten , twijfelachtig, twijfelzuchtig, angstig, angstvallig, schroom
te naauwgezet , overbehoed--achtig,l
zaam of - voorzigtig ; scrupulositeit , f
de bedenkelijkheid, angstvalligheid, te
groote bekommering, angstvallige naauwgezetheid.
scrutéren, lat. (scrutári) of scrutinéren , nw lat. (it. scrutinare), doorzoeken,
nazoeken, uitvorschen, doorgronden, nasporen; stemmen inzamelen of opnemen;
scrutábel, nw lat., navorsclhbaar: scrutatóre, m. it. (spr. u = oe) in 't alg. navorscher , onderzoeker; inz. een stemmen -inzamelaar; pl. scrutatóri, de drie stemmen
bij de keuze van eenen bis -inzamelrs
paus ; scrutinium , n. lat. , de-schopf
doorzoeking, navorsching. liet, onderzoek ,
inz. vóór de opdragt van een geestelijk
ambt ; de bisschopskeus door de stemmen -inzameling in de r. k. kerk; van daar
in 't alg.kei'ze door middel van verzegel(le stembriefjes of ballotteerballetjes; sternrntnverzameling, verbonden met het onderzoek naar de geldigheid der stemmen;
per scrutinium, door stemmeninzameling,
inz. lij de keuze van eenen paus.
Scudo, m., pl. scudi, it.. , eig. , een
schild , wapenschild (v. li. lat. scutumm ;
vgl. het fr. écu, sp• escudo), een schilddaalder, ital. daalder, van zilver en van
goud, in verschillende staten van uiteenloopende waarde, = 75 ct. tot 4 gl. 70 ct.
Sculler, m. eng.; eerre boot tot overzetten op den Theems.
sculpsit, lat. (v. sculpére, door steken,
griffelen, snijden of houwen iets vormen),
afgek. sculps. of se., hij heeft het ge jra=
veerti (op koperen platen achter den naam
des graveurs); sculptuur. f. lat.(sculptura),
de beeldhouwkunst, de beeldvorming door
middel van den beitel ; liet beeldhouwwerk , beeldwerk, snijwerk, de graveer
etskunst.
-kunst.
Scurra, m. laf.. een potsenmaker, grap
spotvogel ; scurriel , scurry--penmakr,
lisch. lat. (scurrilis. e), grof schertsend,
plat boertig, potsierlijk; scurrilia of scurriliën, pl., grove, gemeene grappen, potsen , platheden , onkiesche aardigheden
(vgl. burlesk), scurriliteit, f. de potsen makerj. grove scherts, gemeene grappigheid.
scuséren (spr. shoe— ; v. h. it. scu
sare, fr. excuser, lat. excusáre) , ( zich)
verontschuldi •en ; wegsluipen, heimelijke
,heen gaan of zijne biezen pakken; scus, z.
tarok.
Scutellieten , pl. nw lat. (v. h. lat.
seutella . schaal, schotel), Gene soort van
ronde of eironde, vlak gewelfde versteen de zeeegels.
scutum stomaciticum, n. lat. (scutuni.
schild), eig. een maagschild; Med,, een op
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dc maag gelegd kruidenzakje. kruidkus
seti; ook eene inaagpicister.
Scylla . L lat. (gr. skylla), (le gevaarlijke klip bij Messina in de Middellandsche
Zee , tegenover de gevaarlijke draaikolk
Cli arybdis, in de gr. Myth. voorgesteld
als een vrouwelijk gedrogt, dat de voorbij varende zeelieden verslond,
dreigeiide gevaren; van daar het lat. sprw.

a a n I. , koning van Portugal, omstreeks
1570 liet slaan; sebasta, L een griekseh
feest ter ecre van de rorn. keizers, tijdens
Griekenland een roincinsch wingewest was
geworden; Sebastos, z. v. a. Augustus, op
romeiiische munten het teeken vad vergoding.
Sebésten, pl. (uw lat. sebestes, fr. se'beste, zwarte borstbeziën, z. cordie.
Sebezi, In. turk. (eig. dsjebedsji v , ii.
pers. djebe/t , J)ailtser) . eene soort van
turksche ruiters, naar onze curassiers ge-

incidit in Scyllurn, qui vult vitãre C/tarybdin, wie Charybdis ontwijken wil, vervalt op Scylla, d. i. van den wal in de

sloot, uit den regen in den drup.
Scyphati, P 1 iniddeleetiwsehe, p, othi-

sche zilverinunten in dcii voiin van ccii
hoiologieglas, holle munten.
Scyphus, in. lat. (v. h. gr. skyp/tos),
een beker, drinkvat, wijnglas; weleer de
avondmaaiskeik, dien de priester in dc
baud hield, ter onderscheiding van dien,
uit welken de cotniliunicanten dronken
scyp/tus Jierculi een onmatig gioote
drinkbeker niet twee ooren hij de Thebatien; scypholde, f. (v. h. gr. skyp/toeldes,
beiervormig), de bekerlijn ; scyphoiden,
Pl., bekervorrnige verstceriiugen.

Scythle, £ gr. (skytd1, in 't alg. staf,

stok; inz. een om eciien staf gewikkelde
iedeieii riem, waarop de oude Sparlanen
geheime bciigten schreven ; van daar een
gebeiiiie brie!, geheim bevel.
Scyth, in., P 1 Scythen (lat. Scyt/tue,
gr. Skyt/tai), in de oudheid: noniadisehe
volksstammen noordwaarts van de Zwarte
en Kaspische zee tot diep in oostelijk Azië.
Scytitis, f. gr. (V. skytos. D. huid, leder), Med., de huidonts t eki n g; scytoge
num, fl. de looistof.

sdegnoso (spr. sdenjóso) , ook con sdegnu, con isdeno , it. (v. sdejno, verachting = fr. dedain), Muz., trotse li , on-w illig, toornig.
Seam, n. eng. (spr. siem ; zoom)
eene en b elsche maat, inz. cciie korenmaat
van 8 schepels; ook een gewigt van 120
pond.
Seance, f. Ir. (spr. sednys'; v. seole =
lat. sedere, zitten), de zitting. dagziiting
(S

e 5 5 1 e).

Seapoys. eng. (spr. slepois), z. sipoys.
sebaceus liquor, lat. (sebaceus, v. ongel
of smeer gemaakt, liquor, vocht ens.),
een kleverig vocht, dat door de klieren
tusschen de vette huid en de eigeritlijke
huid wordt aiezonderd; sebac?us humor
oculôrunt, de oogdiagt, een kleverig vocht,
dat tegennatuurlijk in de oogen wordt
afgezonderd.
Sebaptisten , pi., eene soort van wederdoopers, reeds in de. 1 3de eeuw bekend.
Sebástiaau, al. (v. h. gr. sebas, ontzag,
eerbied, sebastos, eerwaardig), niansn. : de
eerwaardige, verhevene; sebastiaans-pensiiiigen, koperen munten, die Sebasti-

lijkende.
Sec, m. it. (v. vino secco), ook sect,
een uit gedroogde druiven geperste kostelijke wijn uit Spanje, Italië enz.; alge
benaming der zoete wijnen uit-nie
Spanje en de Canarische eilanden ; van
daar Canarie'sec, palm-sec (riaarhet

eiland Palnia) ens.
Secans, z. oud. secéren; seccatuur, z.
ond. secco.
Secchia, f. it. (spr. se'kkia), een emisier; eene vochtmaat in Ferrara.
Secchio of secho, m. it. (spr. sékkio
of se'ko), eene vochtmaat in sommige oorden van ltalië = bijna 11 kannen.
secco, it. (= fr. see, v. Ii. lat. siccus,
a, urn), droog; al secco schilderen, d. C
op droogen grond schilderen (in tegenst.
met alfresco); seccéren of secquéren (it.
seccare) , cig. droogen, uitdroogen, verteeren; bezwaren, belasten, kwelien, plaeii;
seccatuur, f. (it. seccati'ra), drooge, laugsijlige praat; plagerij, kwellagie.
Seceders, pl. eng. (spr. sisieders; van
to secede, V. h. lat. secedére, scheiden),
eerie secte in Schotlaisd, die zich in 1733
van de heersch rude presbyteriaaniclie kerk
heelt gescheiden en sedert 1744 in buri-s en a n t i h rgh e rs is gesplitst.
ghers
secéren, lat. ( secdre), snijden, in sLokken snijden , verdeelen ; ondeden, open
snijden (doode ligehamen); sécans, t lat.
Math , de snijlijn, d. i. de regte lijn, die
cciie kromme in twee of isieer punten raak;
ills. in de driehoeksmetirig de lijn, die uit
het middelpunt des cirkels tot aan dcii
top der tangens (z. a.) getrokken sordt;
sectio, f. Med. , de heelkundigc insnede;
inz. de steensnede, naauwkeuri3er : sectw
mariana ( naar een' zekeren M a r i a n ti ii
Sanct u s de Barletta in de lBde eeuw
sectio caesaréa , de keizerssnede; sectie,
f. de lijkopening, ontleding, 1. dissectie
( lat. dissectio); afdeeling, indeeliug, ccii
onderdeel van een boek; de wijk eener
stad ; Mil., de helft van een peloton of
van eene compagnie voetvolk; sector, m.
eig. de opcnsnijder: dat gedeelte van eenen
cirkel, hetwelk begrepen is tusscheri twee
stralen en haren boog; de engelsche naam
van den proportie -passer ; ook een astro-

nomisch werktuig.
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secernéren , lat. (seeern2re , secrëv,
ecrètum), aIonderen scheiden, a1nijden,
ver w ijderen, onderscheiden, zitten, uitjeZen; secreet, a. (lat. secrëtuin, eene afgezonderde, geheime plaats; heimelijkheid,
geheim), het geheime gemak, de (zooge
noemde) beste kamer, het stilletje; ook
Z. V. a. secretuïn siçjIlluin, liet geheimzegel van eenen vorst; en secret. fr. (spr.
aug s'kiv). in vertrouwen, heimelijk, in 't
geheim; secretaire f fr, eene schrij f kast,
schrijftafel met laden, een bekend stuk
huisraad; secretairerie, secretarie, f. de
geheime kanselarij of schrijfkamer van
eenen vorst, van een gouvernement enz.,
inz. die der stedelijke regering; secretãns, m. I (nw lat. secreturmus . Ir. se'cre'-

Sect, z. sec.
Secte, f. lat. (secte, eig. partij, aanhang,
V. sequi, volgen), vereeniging van vele
personen, die dezelfde meeningen volgen,
dezelfde leer belijden. aanhang, geloofsgenootschap, eene kleinere geloofspartij,
die zich van de greotere , heerschende
godsdienstpartijen afzondert; de aanhang;
sectãris , n. nw lat. (fr. sectaire) . een
aanhanger eener secte, inz. van eene pas
opgekomene secte, die zich beijvert hare
leerstellingen voort te planten; sectãtor .

ta re), een geheimschrijver; dikwijls misbruikt voor een gewoon schrijver, afschrij.

In. lat. (Ir. sectateur), aanhanger, volge
ling der leer van eenen wijsgeer, doctor

ver (copiïst); van daar de belagehelijke
pleonasmsgeIeimesecretaris.ge
ti
heime geheimschrijver - 2) eene soort
van valk met lange vederen aan het achterhoold; secretariaat, n. nw lat., de post
en waardigheid van eenen geheimschrijver,
het geheimschrijvcrsambt ; secretaruin,
n. lat., eene afgezonderde, geheime plaats,
de geheimkamer, verhoorkamer; secrëte,
1•. uw lat. (secrete, ft. secrte), het stille
gebed voor de mis ; secretren, nw lat.,
geheim houden, verbergen , verzwijgen
secr e tie, f. lat. (secietio), de afzondering.
af- of uitscheiding van ligehamelijke voeltten; het afgezonderde; secretisten, pl., afpezonderdcn, a f gescheidenen; ook geheim werkers , geheimbewaarders in fabrijkesi
en dgl.
Seeés, m. lat. (secéssus , v. secec1re,
ter zijde gaan, heen gaan, scheiden), de
scheiding, verwijdering; de verwijderde,
afgelegene, eenzame plaats; de stoelgang;
secéssie. (lat. secesszo) de scheiding,
verwijderirg, ontwijking, het heengaan.
Sechir of chequis , een turkscli gewigt
= 2 o k a a s (z. oka).
Sechser, rn lioogd. (v. sechs, zes), eene
munt van 6 pfcnnige, ook van 6 kren
ze r; sechsling, m. eene zilvermunt te
Hamburg, v. 3 ,Ij pfeunige; sechter, ni. eene
maat voor droogewaren, = , malter;
sechzehner ,m. eene zwitsersche maat voor
drooge waren, =i m m i.
secludéren, lat. (seciude^ re), uitsluiten;
seclusie, f uw lat., de uitsluiting, afzon
dering; seclusie-acte, dc oorkonde van uitsluiting. h. v. van de troonsopvolging.
Secoid , in. fr. (spr. s'kóng; v. h. lat.
secundus), de tweede; second-lieutenant,
tweede luitenant (vgl. lieutenant); second
sight eng., z. deuteroscopie; secondair , secondant , seconde, seconderen
enz., z. oud secundus.
secouréren fr. (spr. ou - oe ; seconrij' = hit. Sll((flT1ire). ter 11ilpc komen.

of sectestichter.
Sectie en sector, z. ond. seceren.
Secuiluni of siuculum, n., pl. secula,
lat., eerie eeuw of honderd jaren , in 't
alg. eene lange tijdruimte, een menschenleeftijd ; in de middeleeuwen: wereld
aardsch leven; seculair of soeculair (lat.
seeulãris, e) , honderdjarig, eene eeuw

i

+:

helpen , bijstaan, bijspringen, ontzetten
secour, fl1. (spr. s'kóer), hulp bijstand,
onderstand, ondersteuning, ontzet.

Secreet. secretarie, secretaris secretie
enz., z. ond. secerneren.

betreffende; tijdelijk, wereldlijk, niet gees-

telijk, onkerkelijk; seculair feest, een
-

honderdjarig feest, eeuwfeest; Inachiu rn
seculãre, de wereldlijke arm, regterlijke
magt, overheid; seculariseren, nw lat. (li.
se'cnlariser), wereldlijk maken, verwerèld
lijken , ontwijden , een geestelijk gebied
b. v. bisdom, klooster enz.) in een we(
reldlijk veranderen , geestelijke goederen
tot wereldlijk gebruik aanwenden of intrekken ; secularisãtie , f. de verwereld
lijking , ontwijding , de verplaatsing uit
den geestelijken stand in den wereldlijken,
intrekking van geestelijke bezittingen
stiften, staten enz. ; seculariteit I de
stand van ecu' wereldlijk' persoon, het wereldiijk leven, het wereldlijk regisgehied
eerier kerk,
secsmndus, a, urn, lat (v. sequi, volgen),
de of het volgende, tweede; secündus, rn
de tweede in schoolafdchngen; secûnda,
f. de tweede sclioolklasse of -afdeeling
securida -wissel , de tweede wissel, z.
tratte; secunda-wol en dgl. , minder
fijne wol enz. ; secunda Petri, K, z. v. a.
beoordeelings -vermogen, oordeel, b. v. «lieni
ontbreekt de secunda (scil. pars) Pet ii ,»
(afgeleid van delogica van PetrusRa
in U S in welke het tweede gedeelte over
de oordeclen handelt); secunde, f. (d. i.
secun da pars of divisio) of seconde fr.,
in 't alg eene maat, die dc tweede plaats
na eene andere hij e ene iiideeling bekleedt;
liet GOsle deel van eerie minuut (van,
daar seconden —horologie of -uur
wcrk,secondrnwijzerenz.);ook het lOOste
gedeelte van eene minuut naar de cente
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simale verdeeling der Braden (c e n t e s i
seconde); Muz., de tweede toon-ruale

redes. f. lat., de zetel, woonplaats; se(les apo.stolrea, i. eig. de apostolische ze-

tra den grondtoon ; in liet schermen : de
tai eerie stootmanier ; pro secundo, ten
tweede, in de tweede plaats; - secunda
lat., hij de oude láorncineri erin-nus,i.

tel , pauselijke stoel ; sede vacante, bij
op^nstaanden paanselijken stoel. gedurende
het openstaan des stoels; series bejli, het
oorrog stovrieel; sedean fi.xam hebben, eene
vaste woonplaats llehl)en, ergens gezeten
zijn; pl. sedes. led., stoelgang, lrjlsoi)e-

seldaat van liet tweede legioen; een lei-r-

lrnl, van de tu'erde klasse; secundair (lat.
secundarius, a, uun), of secondair (fr.

nin`j; per series. cdoor dvn stoelgang; se-

secondaire). de tweede plaats, den twee-

disvacantie, f. de openvalling van den
stoel na den dood van eencri pars of
lrisscliop; sedentia, pl. (v. sedere. zitten),
onbewegelijke zaken; sedentair (lat. se-

ce(Rn rang• in cone volgreeks ini ► erncnd
navolgend, ondergeschikt. ai iiankclijk. liet
tweede. nmiddleibare; vgl. p r i rn a i r; b v.
secundaire gebergten. overg angsen viotgeErerl;ten , middelgebergien ; seetin da ire soli o1 en.m'cicdr-lharescholen,
scholen van middelbaar onderwijs; secundarius, rn. de tweede na den abt of proost
err sticlr}nri, ode t's cede Ipredikerw nrcrrlCr.t3 s -

prediker in cie evangelIschc kerk; secundina, f: nw lat. Metl., de nageboorte; secuar,clina reienta, de teruggeblevene nage hoorte; secundéren, lort. (seci ndaré) of
secondéren, fr. (seconder) , begunstigen,
helpen, ondersteunen, bijstaan of bijstand
,even , tot getuige dienen , inz. in het
tweegevecht; Diaz., (le tweede stem spelen
(op een instrument), begeleiden, a e c o mp a g n e r e n: secundánt of secondant, m.
een bijstand , helper in den tweestrijd ,
duël -hulp , kampgetuige; secunctitie, f.
nw lat. , de viering van het vijfti jjari ;
mislezen van r. k. priesters; seci.indogenituur , f. de rekten van den tweeden
zoon; -- seeundurn, lat.. ten gevolge, naar,
overeenkomstig; secunduyn arteni., afgek.
S. a., Med.i, naar de kunst, kunstmatig;
secundum ordinem. naar de orde of rij ;
secundum vult áta jura, naar de bekende
regl vn.
securéref nw lat. (securáre v. h. lat.
securie.s, a, um , zeker) , verzekeren, in
zekerheid , in veiligheid stellen , gewis
maker; securiteit, f. lat. (securitas), de
zorgelooslreid. onbekommerdheid. inz. te
leidden van gevaren. onbevreesdheid; vast
vertrouwen, gewisheid, zekerheid, gewetensrust; securitas publiea, de openbare
veiligheid: secuur, lat. (securus), zeker,
onbekommerd, vast vertrouwend; animus
securus, m. een goed geweten.
Sedanoise, f. fr. (spr. sedanodaz'), eene
der kleinste soort v. drukletters, ook pa r is i e n n e f;eheeten, parel (z. drukletters).
Sedámen, n. lat. (v. sedáre, maken,
dat iets in rust komt, stillen, gerust stel
een stillend of bedarend middel;-len),1%d.
scdantia, pl., stillende of bedarende middelen; sedaat (lat,. sedátus, a, um), gelaten,
Eedaard, rustig; sedatief nw lat., gerust
bevredigend, pijnstillend, beda---stelnd,
rend; sedatief-zout pijnstillend, bedarend
zout, borium- of horaxzout; sedatief spath,
;

z. boraciet.

dentarin.s, a, atria, fr. sedentaire), zittend,
aanhoudend zittend; ook olp ééne plaats

blijvend, daar gezeten zijn, gezeten; een
sedentair leven (vita sedenn.taria). een
zittend leven; sedentarrus of sedentair,
rn. een veelzittende. iemand, die een zitteIl(1 leven leidt , zittend werk verri it ;
sedimént, n. (lat. sedirmeiitu?n), het bezinksel. de nederslal, ofliet zetsel van eene
vloeistof; sedimenteus, nw lat., troebel,

eengin nedersiag of een bezinksel opleverend.
Seder. m. perz., de opperpriester van
de srete van Ali.
Ssdecimo, n. lat. (v. sedeclinus. a, um,
de of liet zestiende, v. sedecirn, zestien),

liet zestiende lórmaat van een blad of
boek, waarbij het vel papier 4 malen is
toegevouwen en 32 bladzijden heeft;
in seder n?o of in 16°, in liet formaat
van een zestiende vel papier.
Seditie, f. lat. seditio), de opstand,
het oproer, de muiterij, rustverstoorinl; ;
(

seditieus (lat. sedi ti ósus, a, urn), oproeril;, onrusti g , woelig, muitend; seditiositeit, f. nw lat., nruitzucht. neiging tot

opstand.
Sedlitzer -zout, n. een buikzuiverend
zorgt, dat men door verdamping uit de
wateren van S e d l i t z verkrijg; t.
seducéren , lat. (seducere), verleiden,
misleiden, verlokken; sedüctie, f. de verleiding, misleiding, verlokking tot het
kwade; seductor, m. een verleider; seduisánt, fr. (spr. seduizd ng), verleidelijk.
Seduliteit, f. lat. (sedulitas, v. sedulus, a, um,. ijverig), de vlijt, naarstigheid,
bedrijvigheid.
Sedum, n. lat., huislook van onder

soorten.
Seebergiánen,

-scheidn

pl .. eene door S e e b erg

gestichte secte in 'oorwegen.
Seer, ser. Geer, ceir. . n. een pond, ge
wigt in Ilindostan van 16 en V. 12 onsen.
Segment, n. lat. (se, rmmntum, v. secáre,
snijden), eerre snede. een afgesneden stuk,
inz. Matti., een cirkelstuk , begrepen tusschen eene koorde en den boog, dien zij
onderspant.
segno, it. (spr. senjo; = lat. signum),
Muz., het teeken; dal segno, van het tee-
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ken af (nl. te spelen); i fin al sep no (spr.
fien—), Muz., tot aan liet toeken.

Selage, f. fr. (seldazj'), eene bij de
Driiiclen heilige plant, het heksenkruid.

segregeren, lat. (segregáre, v. grex,
kudde , schaar), van de kudde afzonderen, scheiden; segregatie, f. de afzonderin . scheiding ; segregatorium , n. nw
lat.. een afzonderinrys- of scheidin ;swerktui ; voor onderscheidene vloeistoffen, een
glazen filtruni, zijgdoek.

Selah, z. sela.
Selam. 1. salam (z. a.).
Selderij . z. sellerij.
Seldschuken of Selcischoeken, L. een

segue, it. (spr. sep lioeë, v. seguí.re, sh. seguir= lat. segiii. volgen),, Muz., liet volfat,
t; seguidill a.1. sp. (spr. sep hi d^ e j a;
nu volgt;
verkies. v. seguida, volgrij, rnnzik^tle I*uge),
een spaansch nationaal gezant; in stroppen
uit vier, hij afuisseling uit zeven en vijf lettergrepen bestaande. assonerende verzen.
met dans verbonden of riet begeleiding
vary guitar of castagnetten.

Said, aral). (say yid) ei g. lieer, eernaam
der afsiarrrmel.ii ► f^en v. Mohamed; fanril*eohperhoofd in de nakomelingschap van Ali;
seidre, in. leeraar der rnuhanmedaansclhe
secte van A.li; aanhanger van Ali in Perzië.
Seignette- zout, n. Ir. (spr. sèt jc^lt'—),
ook sodawijnsteen, zwanenzout, een
zuurhrekend, zacht afloerend zout , uit
wijnsteenloo g en koolzure soda bereid, en
naar zijnen iransehen uitvinder S e i f;• n e tte (te ltoclieile 1672) benoemd.
Seigneur. in. fr. (spr. sénjeur; sp. senor, it. signore ; V. Ir. lat . senor , d. i.
cuff. de oudere; dan : hoofd, gehieder). heer,
voor naam hir er, gehiedend lieer, ,rondbeer,

leenheer, erffrees; iemand, die den grooten
r; seigneurie, f.
lieer uith angt , s i n j cur;
heerlijkheid, als titel; gebied van een' voor
lieer.
-nam'
Sein, 11., Z. v. a. signaal (z. a.)..
Seiszi- zilver, chin., zeer fijn zilver in
staven.

Sejour, n. (spr. sezjóer), de zetel, liet

verblijf. oponthoud, liet wonen of verwijlen, vertoeven aan. eerie plaats; sejournéren (Ei'. s( jourI1er), zich ergens Ol)huUdcrl,
vertoeven, verwijlen.
sejungéren, lat. (scjungëre), afzonrieren, afscheiden; sejünct (lat. sejzínetus,
a, zerp) , af€ escheiden , al(,ezonderd; sejunetie, f. (lat. (sejunctio), de af'sclicidin ;, afzondering.
Sikkel, z, sikkel; sekkéren, z. secce ren oud. secco.
Sekte, z. secte.

Sela of selah, een hebr. mnzijktceken

in de psalmen, gew. aan tiet einde cener
kleine afdeeling; misschien : tussehen- of
naspel; v. a. verandering van den rhythmrrs
of van cie stern, of z. v. a. van voren af,
of let ol)!
Séladon, n. sh. (Seladón, fr. Cëladon;
uit den roman A s t ré e van d'U r f é), een
verliefd herder, smashti nd minnaar ; n.
liet zeegroen, met (hauw en grijs verinengd groen.

807

uit Bechar je afstammend turkseh geslacht,
dus gehceten naar zijnen starnvader Sc Id5 c h u k, en dat in dc 11de en 12de eeuw
vele rijken in Azië stichtte: s el d s c h u ksche dy nastiën.
Seléct, lat. (selec%us, a, um, v. sel;gere,
uitlezen). uitgelezen, uitgezocht, uitverkoren; selécta, f. (soil. pars), de keur,
liet uitgelezen gedeelte, huik; (stil. classis), de hoogste schoolklasse of bovenste
afdveling in vele scholen.
Seléne, f. gr. (sel: npé, V. sélas, licht,
glans), de maan : Myth., de maangodin,
z. 1, u n a en Diana: ook Bene witte vlek
op den nagel; selenium, Bene door Berzelius in 1818 ontdekte niet metalliselie
grondstof; seleniáten , hl., seleninmzrire
zouten; seleniet, ni. maanburger, maanbeNvoner; maansteen, rnaneschijnkleurige
steen, inz. moscoviseli glas, vrouwenijs of
gypsslpatlr; kunstmatig, gips of zwavelzure
kalk; ook seleniumkoper ; selenitisch,
gilpsaehtig; seleniásis, f. of selenogamie
(d.i. ei g. maanhuwelijk, maanparing), Med.,
(le maanzucht, liet nachtwandelen ; vgl.
s o m n a rn b u I í s m u s; selenograaph, m.
een maanbeschrijver; selenographie. f. de
maan lxesehrij ving; selenográpbisc;h, maan beschrijvend ; selenolahium, n , z. v. a.
1 u n a r i u ni; selenostaat, m. een astropomisdi werktuig ter waarneming van de
maan ; selenotopographie, f. de plaatsbeschrijvin van de maan ; sclenotopof; ra phi i sclie fragmenten, losse stukken nit cie plaatsbesclirijvvin , v. de uraan.
Seleuciánen, pl.. eerie secte der 4de
eeuw, die onder anderen God als ligohame iijk en de stof als r;eiiwig beschouwde;
dus genoemd naar haren stichter S e l e uCQS.

Selichóth, pl. hel)r. (pl. van selichah,
vergeving. van salacli, vergeven), boet gelbeden ( voor den grooten verzoendag).

seligéren , lat. (seligére), uitkiezen
uitzorf:r-n, uitlezen, uitkippen; keuren.
S^liktar-aga. z. silihdar.
Selim, m. asah. (selïm, geheel, volledig; zacht, vreedzaam), mansn.: cie zacht
vreedzame; selims- korrels, zwar- -zinge,

te peper.
Selinde, f. (v, h. gr. sélas, glans?)
vrotlw-enn : de lichtgevende, schitterende.
Selinus sche- aarde, eerre glinsterende,
brosse klei op Sicilië, eertijds in de schil
geneeskunst in gebruik.
-dern
sellerij of selderij , f. (fr céleri , in ;
'waarseh. van het gr. sélzrron, eppe), een
wortelgewas van liet geslacht der peter-
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slie; inz. de tuinseilerj of zoete eppc
meL eetbaren wortel.

Sellétte, f. fr., het banke, waarop in
(le geregtshoven een beschuldigde zich
nedcrzet om gehoord en gevonnisd te worden, de hank der beschuldigden.
Seinainier, m. fr. (spr. semëngje van
seinaine, week, V. h. lat. septiinãna), die
de week heeft, de weekdienst verrigt. bv.
in kloosters ; de wekeiijksche tooncelbe
stuurder.
Sembélla, f. bij de oude Jlomeinen de
lielit van een as, B u n c i a e.
Semhlânt, m. fr. (spr. sangbldng; van
sembiej, schijnen , v. h. lat. sirnulare)
schijn, uiterlijke vertooning.
;

Semeiographe , f gr. ( v. zëmëion

.cëma , teeken), teekenschrift snelschrift;
de teekenleer, leer der teekens; semeiösis,
z. semiosis.

cernel pro semper, lat., eens voor altijd.

Sem1e, f. gr. Myth., de dochter van
koning Cadmus en moeder van Bacchus,
van wien zij uit ontzetting voor Jupiter's
bliksem ontijdig beviel , waarbij zij het
leven verloor.
semen, n. lat. (gen. semnis, pl. sern
-na),
het zaad ; b. v. semen lycopodii. z.
Iycopodum; seminaal lat. (sem&tãlis,

het zaad betreffend; bevruchtend, bezielend; seminarum, seminarie, eig. eene
boomkweekerij ; kweekschool , voorberci
dingsschooi, inz. voor r. k. priesters; Seminarist, m. nw lat., een leerling op een
seminarie; seminismus, n. nw lat., de physiologische beschouwing van de inwerking
der beide geslachten op de voortteling.
e),

Seméstre of semester„ n. lat. (v. xeme'stris, e, zes maanden lang, v. sex , zes,
en mensis, maand), ecn half jaar; semestre aestvum, het zomerhalfjaar; sern. Iiibérnum, het winterhalfjaar ; semestraal
examen, n. het halfjarig examen.
semëtrisch, nw lat. (v. inetru rn , maat),

zonder behoorlijke maat, niet smnmetriek.

semi, lat. (= gr. hërni—) , half. in
zamenst., als: seniihrvis. f. nw Jat. Muz.,
de geheele maatnoot; semicolon, mi. lat.gr. vgl. colon), een komnniapunt of punt; semicircülus, m. lat., een
komma
halve cirkel; semidinmter ., rn lat.-gr.,
de halve middelliju eens cirkels gew. radius, de straal; sernidóctus. lat., halfge
leerd; m, een haifgelcemde; semifüsa, f.
rI\v lat.. Muz., een zestiende.
Semieten, pl., de oostersche voikcren
die van Sew (een' der 3 zonen van No'(;)

-

ach) afstammen; van daar semitische talen, de talen van die volken, inz. de hehneuwsche, syrische, chaldeeuwsche, ara
taal enz.

-hisce

semillant, fr. (spr. —mie(jdng), dar-

Ie!, woelig, vrolijk en onrustig, zeer levendib; als subst. een wild, maar goed kind.

Z. sirnilor.
cerniianãrts, nw lat. (v. semi, z. a., en
lana , maan) , halveinaansgewijs. in (lea
vorm eener halve maan; semiluxtie, f.
eene halve verrekking.

Senn il ur,

Semisninma, f. (vgl. minima),

iIuz.,

cciie vierde noot.
seminaal , semiflarium enz.

, z. ond.

centen.
Semiologie of semiotiek, f. gr. '(v. .cë-

het tecken, semeiün, betcekenen),
Med., de leer der ziekteteekenen , dat gedeelte der artsenijwetenschap, dat over de
teekens der ziekte en gezondheid handelt,
en niet slechts de ziekten leert kennen
en onderscheiden, maar ook haren afloop
juist beoordeelen; semiötisch, aanwijzend,
kenmerkend; semiösis, f. de aanduiding,
erkenning der ziekte.
Semipelagiãnen, pL nw lat. (vgl. semi), half-p e 1 a g i a n e n (z. a.), cene cbr.
secte der 5de eeuw, die de leerstelling
van de volslagene verdurvenheid des
menschen eenigzins verzachtte door aan
te nemen, (lat de erfzonde slechts bestaat
in eene zekere aangeboren zwakheid, welke de mensch kan ovemainnen.
Semipite, f. fr. (vgl. semi), halve piLe
rneon,

( ontstaan uit piCte , kleine munt der gra

ven van Poitou, = -,L2Zd e ii i e r), voormalige
kleinste rekenmunt in Frankrijk; semiplata, f. eig. halfzilver (v. ii. sp. plata, zilver), een metaaimengsel uit gelijke deekn
zink en tin; semipiëna probatio, L lat.
Jur., een halfvol, d. i. ontoereikend, onvoldoend bewijs; cernite'ctes, pl. , hallçetuigen , d. i. halfgeldige, verdachte getuigen.
Semir a mis, de naam eener koningin van
het oude Assyrisehe rijk, die zich door
krijgsbeleid , moed en vooral door eene
wijze regering onderscheidde ; van daar
soms voor eene kloeke, wijze vorstin.
Semis, f. lat., een oud -romeinsch gewigt = 1 as of 6 u n cia e; ook eene munt.
Semispecuilum . n. een heelmeesterswerktuig om bij de steenoperatie de wond
in den hals der blaas vijder te maken.
semitische talen, z. ond. semie'Len.
Semitonum, n. lat. (vgl. semi), een
halve Loon; pl. semitotha, halve toonein
of halftoonen ; semivocaal, m. een hallklinker, halve zelfklinker of vocaal: de
vloeijende medeklinkers 1, m, n, r en dc
smeltende w. s, J.
Semnologie, £ gr. (v. semnós, ë. on,
eerwaardig, plegtig) het spreken op deltigen, voornamen toon; semnötis. I. het
hoogdravende, weidsche karakter in den
schrijfstijl.
Semonce, f. fr. (spr. c'rn011gc; van het
oud-fr. sentondre uitnoodijen, v. Ii. lat.
snbmonère), nitnoodiging , bede, veizoek,
vermaning, de opeiseliing door oorlogssche1

SEMPER.

S EINS AAL.

pen of kapers aan koopvaardijschepen gedaan om zich te laten onderzoeken ; ook

senatus, senateur enz., z. ond. senaat.
Send, ni. of sende, f. (oudd. .sened, senet, ontstaan uit synode (z. a.), eene beraadsiagende geestelijke vergadering in de
middeleeuwen in Duitschland, een geeste
lk gerigt, S C 11 d g e ri gt.

coup d'assurance.
semper , lat. , altijd , immer ; semper
aliquid /taeret, er blijft altijd wat hangen, b. v. van valsche aantijgingen, laster,
uitgestrooide gcrnchten enz.; seinper Augustus., altJ(l verrneerderaar des rijks, in
den keizeilijken titel; semper idem, lat.,
alLijd dezelfde, zich-zelven altijd gelijk
semper sirens, altijd groenend of immer
groen; sempei-vh'uru of sempervivum, n.
(d. i. eig. immer levend) , huislook, een
pronkge was van velerlei soorten; seznpei-Vrij, beteekent in Duitschland z.v.a. hoogst
vrij, onmiddelhaar aan het iijk onderworPen ; tot de raadsheerljke posten in de
steden verkiesbaar (waarsch. komt dit
woord niet af van het lat. seniper, iiiaar
is ontstaan nit S e n d b a r-fr e i, cl. i. zoodanig vrij. dat men geregtigd is, hij dc
s e n d e n (z. send) , bij de rijksvergaderingen, gerigtshoven enz. tegenwoordig te
zijn.
Sempitrne, f. (v. h. lat, se rnpite'rnus,
a, urn, altijddurend), z. v. a. perpetuana;
sempiterniteit, f. de bestendige duui,
altijddurenclheid, eeuwigheid.
sémplice, it. (spr. —plitsje; lat. simplex), Muz,, eenvoudig, zonder versiering,
met een voudige voordragt; semplicissimo
( spr. —tsjIesirno), Muz., met de hoogste
eenvondi g heid.
sempre, it.
lat. sernper) Muz., altijd, voortdurend; sempre pianissimo (spr.
—nies—), voortdurend zeei- zacht; sernpre piu mosso, sti-etto, presto Vivo, telkens of hij voortduring sneller.
Sempronus ems Cajus, twee vermaarde
regtsgeleerden in het oude Borne , 'wier
namen nog dikwijls in regtszalen worden
gebezigd, wanneer men de beide partijenzelven niet noemen 'wil.
Semunca, f. lat , een oud -romeinsch
gewigt, 1,1 uncia; ook eene munt.
Sen, sex, eene siamesche lengtemaat,
= jod of i C mijl of roennug.
Senaat, rn. lat. (senätus, v. seitea', de
oude, grijsaard), eig. de raad der Ouden,
stadsraad, staat.sraad; senacülum, n. naam
van onderscheidene gebouwen in het oude
Rome, 'waarin de senaat tot bijzondere oogmerken vergaderde; senätus academIcus,
lat., de academieraad, de raad der hoogeschool; senates consiultum, n. het raadsbesluit, eene raadsverordening; senator, fr.
senateur, m. een medelid van den senaat,
raadsheer, lid van den raad; senatoriaal,
raadsheerlijk. eenen ra adsheer betamende
oftoekomende; senatorie, f. fr., het gebied
en de waardigheid van eenen rijksraad (on.
der ]Napoleon).
Senarus, rn lat. (v. senar'us, a, urn,
zesdeelig, zesledig), z. v. a. trimeter (za.).
(:::
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Sene, z. senne.

Senderhegli, pl. turk., vrijwilligers in
dc turksche legers, die men tot de eerste
snelle aanvallen gebruikte.
SenecTo uh. lat., kruiskruid, een pronkgewas van onderscheidene soorten.
Sénega -wortel (ook s e n e k a , mis schien van dc Seneka -Indianen in N. Amerika), ratelslangwortel, die tegen de gevaarlijke gevolgen van den beet der ratelslangen wordt gebruikt.
Senescéntie, f nw lat. (v h. lat. seizescli-e, verouderen), het oud worden, verouderen, vervallen.
)

Seneschal of fr. senechal (spr. —sjdi
oudd. senescale, senescizalt, mid. lat. si
niscalcus, senescalcus; van het duitsche
;

stamwoord sin, dat kracht, duur, ouderdom enz. beteekent, en scaic, schalk,
d. i. kneclit; vgl. maarschalk; dus eig. de

oudste of opperste huisdienaar), voorheen
een hooge hof- en rijksbeambte in Frank-

i'ijk en Engeland, die het inwendige van
'S konings tiuíshouding moest bezorgen;
vervolgens ook opperste gerigtsbeambte
van een district en aanvoerder der ridderschap, landvoo8d, ridderhoofdman.
Sengo, Z. snook.
k.
m. port., se7ior, sp. (spr. sen
V. Ii. lat. senior, z. a., en vgl. sei--jóor;

gneur), heer, gebieder; senhora, f. port.,
en senora, sp. (spr. senjora), vrouw, gebiedster.
Seni, ni. eene kleine kopermunt in Japan, = ruim t cent.

seniel, lat. (senths, e, v. scitex, grijsaard) , eenen grijsaard eigen , gelijk een
oud man; senor, m (eig co rn paratief, v.
sene.r), afgek. sen., p1., de oudere, oudste;
senior ministei-Èi, de oudste der geesteljkheid in eene stad; colleg'uim seniöi-urn
n. de raad der oudsten; senioraat, n. nw

lat. , het ambt en de waardigheid van
oudste; de opvolging naar ouderdom; Jur.,
het voorregt des oudsten in de familie hij
erfenissen (eene soort van snajoraat).
Senne, sene of senebladeren (it. sena,

fr. séné; V. b. arab. send, een bekend afvoerend middel van den sennesboom of
senesboom (s e n n e s-c a s s I e, cassia senna, L.), een struikgewas in Egypte, Syrië,
dnz.
se non é vero, é ben trovdto, it. spew.,

als het niet waar is, is het toch goed
gevonden of verzonnen.
Sensaal, n. (it. sensdie, fr. censal, v. Is.
lat. censuãlis, cijnsheffer, ontvanger der
belastingen), een makelaar, onderhancle102

SENSATIE.

SENTINA.

laar; sensalie en sensarie, f. (fr. eense

sing, regeerlijk bescheid, vonnis; sententia
absolutoria , een vonnis van vrijspraak ,
s. condemnatoria, een veroordeelend vonnis; s. confirmatoria, een bekrachtigend
of bevestigend vonnis; s. declaratoria, eene
verklaringsuitspraak; s. definitiva of finZlis, een eindvonnis: eene einduitspraak;
s. denegatori"a , een afslaand , afwijzend
vonnis, ontkennend bescheid; s. interlo
cutorra, een neven- of bijvonnis, tusschenuitspraak ; s. locatoria , eene regelende
uitspraak; s. purgatoria, een zuiveringsvonnis, eene zuiverende, eerherstellende
uitspraak ; sententieus. lat. (sententiósus,
a, urn), spreukrijk, f,edachtenrijk, leer- of
zinrijk , spreukmatig , kernachtig, pittig,
kernspreukig , bondig , b. v. zulk een
schrijftrant; sententionéren, nw lat. , beslechtern, oordeel vellen; sententionando,
in of bij het beslechten of oordeel vellen;
sententionánt, m. Jur. , een oordeelvelIer, beslechter, vonnisspreker; sententiositeit. f. nw lat., de gedaclhtenrijkdom.
Sentimént, n. fi'. (spr. sangtirnd sig);
V. sentir .- lat. sentire, voelen, gewaarwordën), het gevoel, gevoelend vermogen,
de gewaarwording ; die de ziel van de
voorwerpen ontvangt door middel van de
organen (Ier zinnen of van de zintuigen
(onderscheiden van sensatie, die zich
slechts tot de zinnen bepaalt, niet buiten
liet physische treedt ; van perceptie,
die tot het verstand betrekking heeft); het
zedelijk gevoel ; inz. in plur. sentimenten of fr. sentiments (spr. sangtimdngs),
gevoelen, oordeel, de meening, gedachte,
denkwijze ; gevoelens , meeningen en de
schriftelijke uitdrukking daarvan; con sen
met gevoel; sentimen--timéno,.Muz
teel. gevoelig, gevoelvol; in verachtelijken
zin : overdreven , belagehelijk gevoelig ;
het sentimentele, in deschoonekunsten, inz. in de poëzij, het tegenpest. van
het n al v e; sentimentaliséren, overspann en of belagehelijk gevoelig zijn ; sentimentaliteit of sentimenteelheid, de gevoeligheid , overgevoeligheid, de f;eaardheid, het vermogen van teeder te gevoelen, de kennelijke neiging en aanleg tot
teedere en overspannen gevoelens ; sen
Phil., ieder wijsgeerïg-timenalsu,.
stelsel, dat in den mensch zedelijke gewaarwordingen aanneemt , als oorsprong
der zedelijke denkbeelden ; overdrevene,
belagchelijke gevoeligheid, overgevoelig
-heid.
Sentina. lat., of sentine. f. fr. Mar., de
durk, vuilniszijp, het scheepsriool , de
benedenruimte in het schip, waar zich de
onreinheden vergaren : die onreinheden zelven: van daar ook : gepeupel, janha gel
of schuim , uitvaagsel der menschheid ;
nog : de naam van groote zoutschepen op
de Loire.
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-rie),
z. v. a. courtage.
Sensatie, z. ond. serzsus.
sensibel, lat. (sensíbilis, e, v. sentire,
gevoelen, gewaar worden), of fr. sensible
(spr. sangsíebl' ), voelbaar, tastbaar, waar
merkbaar, bespeurbaar, rnerke--nembar,
lijk , wat onder de zinnen valt ; oogenschijnlijk, duidelijk, klaar; gevoelig, prik
ligt geraakt, teer, aandoenlijk,-kelbar,
fijn of teeder gevoelend; erkentelijk, dankbaar ; sensibiliteit , f. de voelhaarheid.
merkbaarlieid; de prikkelbaarheid, gevoeligheid der zenuwen ; de gevoeligheid ,
aandoenlijkheid , het teeder gevoel , de
ligtgeraaktheid ; de erkentelijkheid; sen siblerie, f. ]Neol., overdrevene, gemaakte
gevoeligheid, s e n t i m e n t e e l h e i d.
sensus, m. lat. (v. sentzre, voelen, gevoelen, gewaar worden) , de gewaarwording, liet gevoel der zinnen; senses comrnunis► , m. het genBeene, gezonde menschenverstand , de gezonde rede ; sensu
bono, in goeden zin; s. 7nalo, in kwaden
of verkeerden zin; s. lesti óri, in ruimeren
zin; s. strictivri, in naauweren of engeren zin ; s. strictissimo, in den engsten
zin, in de beperktste beteekenis; sensatie,
f. nw lat., de zinnelijke gewaarwording of
waarneming; de indruk, het opzien, ge
opmerkzaamheid, beweging. gis--ruisch,de
ting ; sensificéren , gevoelig of voelbaar
maken. verzinnelijken, zinnelijk voorstellen, voor de zinnen aanschouwelijk inaken, tot zinnelijken oorsprong; terug brengen; sensitief, zinnelijk, gevoelig, niet
zinnen begaafd , voor gewaarwordingen
vatbaar; sensitïva, z. mimosa; sensorium,
n. het werktuig van de zinnen of van liet
gewaarwordingsvermogen, de zetel des gevocls in de hersenen, denkkracht; sensorium comnnune, de algemeene gevoelszetel of dat punt in de hersenen, waar de
door alle zinnen opgewekte gewaarwordingen zamen kopen, de kleine hersenen,
de oorsprong van alle hoofdzenuwen; sen
sensueel, zinnelijk, wellustig;-suaiof
sensualásmus, n. de neiging om naar zinnelijke aandrift te handelen, de zinnelijkheid, wellustigheid; ook de leer der sensualisten of sensuaal- philosophen , die
de waarheid en het wezen der dingen in
de zinnelijke waarnemingen , indrukken
en gewaarwordingen zoeken , in tegenst.
met de intellectualisten;sensualist,
in. ook een zinnelijk mensch , wellusteling; sensualiteit, f. de zinnelijkheid, neiging tot zinnelijk genot , het zinnelijk
aanschouwingsvermogen.
Senténtie, f. lat. (sententïa), in 't alf,.
meening, gevoelen, oordeel; uitspraak, Gene
gedenkspreuk, zin- en zedespreuk, merk
gedachte of spreuk, kernspreuk;-wardige
inz. Bene regterlijke uitspraak of beslis-

SENTI1ELLE.

SEPTANGULUM.

Sentinélle, f. fr. (spr. sanytinéll'; v. h.
V. sentire, gevoelen, !ioo
ren, waarnemen), de schildwacht, schildwacht te voet (in tegeust. met vedette)
seittinelle perdue, de verloretie schildvacht, die op eene zeer digt hij het gevaar
gelegene plaats i .• geposteerd en die mcii
als verloren mag rekenen , de uiterste

Sepe-salar, in. de perzische opperveldheer voor éénen veldtogt.
Sepharieten , pI. , leden eener niuhamedaansche secte, die beweren, dat God
eeoc menschelijke gedaante en ligchamc 7
lijke, doch onverderfelijke zintuigen heeft;
zij heeten ook sophatis.

it. sentinella,

schildwacht.
senza, il. (spr. sentsa), zonder; senza
ornaménte . zonder versieringen ; seaza

prote'sto, Mere., zonder tegenspraak, zonder protest.

separéren, lat. (separare), afzonderen,
scheiden, verdeelen; separaat, lat. (separãtus, a, um), afgezonderd, gescheiden,
op zich-zelven, bijzonder, onderscheiden,
1. v. een separaat-vrede, een alionclerlijke vrede, (Lie cciie enkele niogendhei (1
met eene andere sluit zonder deelneming
der overige bondgenooten; separabel, lat.
( separabilts, e), of separable, fr., scheid
baar, afscheidelijk, oplosbaar, on tknoop
ad separãtum verwij--bar,ontid;
zen, Jtir. , tot eene afzonderlijke uitvoering of beliandeiinj verwijzen ; separãtimn,
afzonderlijk, gescheiden, elk op zich-zeiven; separatie (lat. sej)aratio) of separéring, f. de afzondering, scheiding, oplossing, verdeeling , ont1)1ndng; separatlo
a t/ioro et mensa of sep. quoad titorain

cC mensam, de echtscheiding van tafel
en bed; sep. quoad vincudurn, volledige
echtscheiding of ontknooping , oplossing
van den huwelijksband ; separatie -regt,
het regt van zekere schuldeischers om
hij een c o n c o ti r s vóór alle anderen voldaari te worden; separatief, afzonderend,
scheidend , scheidinsr bewerkend of uitdrukkend; separatisnius, n. nw lat., de
afzonderingsgeest in geloofszaken, afsehei
ding van de kerk ; separatist, m. een
afescheidene , ieder, die zich afzondert
van het kerkgenootschap , waarin hij is
opgevoed; naam, die allereerst in Engeland werd gegeven aan hen , die afgescheidene. (separated) kerken hebben opgerigt, in tegenst. iiiet de anglicaan
kerk , welke de wet alleen be--sche

krachtigt, non-conformIsten; in Ne
derland thans dezulken, die zich van de
gereformeerde kerk afzonderen, afgesch eidenen, ook wel verkeerdelìjk nieuwlichters
geheeten ; separatIstisch, naar de wijze
der afgescheidenen ; separatorum , n.
Chem., een vat (vaas, kolf, trecliter, glas)
om vochten te scheiden; scheikoif, scheiglas enz.; ook een heelmeesters-mes tot
afscheiding of afzondering.
Sepdon, L gr. (spedön, v. sëpein, be-

derven verrotten), Med. het bedeif, eene
vmle, booze zweer; sepedogensis, 1. sepe
donogensis, £ het ontstaan van bederf
in het dierlijk ligchaarn.
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Sepher, z. v. a. safer (z. a.).
Sepïa of sepë, f. ge. (sëpia), de inktvisch, zwarte visch , zeekat , ook z. v. a.
sepia-inkt, liet zwartbr u ine sap van den
inktvisch(vgl. calmar);sepia-teeke
ningen, teckeningen met se pia -verw.
seponeren , lat. (sepon?re) , ter zijde
1e28en of zetten, verwijderen; seposïta
pl., ter zijde gelegde zaken; seposItie, f.
de terzijdelegging, afzondering; seposltu7n,
ter zijde gelegd.
Sepsis, £ gr. (s])sis, v. sëpein. bederven,
verrotten), het hedeif; sepsichinile, f. de
neiing (Ier vochten tot bederf; septisch,
bedervend, bederf of verrotting bewerkend,
doorknagend; vervuild, bedorven; septca,
Pl. Med. , bijtende , doorvretende , bederf
of verrotting bevorderende middelen; septo,,, n. dc bederfstof, vuilstof; septop5ra,
f. (ook septorrhepra), de rotkoorts.
Septaan -koorts , 1 (nw lat. septãna,

Is. lat. septern, zeven), de zevendaagsche koorts, eerie koorts, die om de I
V.

dagen terug keert.
Septangülum , n. nw lat. (v. ls. lat.
septein , zeven, en anguilas, boek), een
zevenhoek; septémber, m. lat., de her1tfl)aand, in den ouden rom. kalender de
Ide, bij ons de 9de maand; septembriséren. fr. (septeinbriser) , septeml)er -gruwelen begaan, onschuldigen met schuldigen zonder gere gt elijk vonnis vermoorden
(gelijk dit op den 2den en 3den septemher 1792 in de gevangenissen te Parijs
geschiedde) ; van daar septembrisâden,
moo-dtooneclen, siagtingen, gruweldaden
te Parijs; septembriseur, m. (spr. —tangbrizeur), een septembermoordenaar, een
niedepligtige aan genoemde gruwelen; septembrist, m. een goedkeurder der septem b r i s e u rs in de wetgevende verga-

dering, septembernian; septempuncttu,
f: uw lat. (coccini1a septernpunctäta), de

zevenpunt, met zeven punten of slippers
geteekende zonnekever, maria -kever, vgl.
c o cci n e 11 a ; septémvir, m. , pl. septem

vfri, lat., een zevenman, zevenheerscher,
medelid cener regering van I mannen ;
septemviraat, n. liet ambt, de waardigheld van een' zevenman, het zeveninan
schap, liet staatsbeheer door I verbondene
personen; sept emviraa Ls-ta fcl, de tafel der zevenmannen . het hoogste hougaarsche rijksgerigt; septenarum, n. lat.
( v. septenarius, a, usa, zevendeelig), het
zevendeelige ; de zeven sacramenten of
boudzegelen der r. k. kerk; septëna, 1'.

SEPTISCII.
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lat. (v. sept énus , a , um , zeven) , eene
zevendaagsche kloosterstraf door vasten en
geeselen; septennium, n. (v. septem en
annus, liet jaar), eenen tijd of termijn van
zeven jaren; septennaal, nw lat., zeven
zevenjarige-jarig,septnlf.d
duur, inz. van het eng. parlement; sep tentrio, m. lat. (eig. septern triónes, d. i.
de zeven ploegossen , benaming der 7
sterren, die het sterrebeeld van den grooten beer of den wagen aan den noordpool
uitmaken), het noorden, de middernacht;
septentrionaal (lat septentriónalis, e),
noordelijk; septét, n. nw lat. (it. settetto)
of fr. septuór, n. een muzijkstuk, uitgevoerd door of gezet voor 7 stemmen of 7
speeltuigen, een zevenstemmig muzijkstuk;
septidi, fr., z. decade; septidiurn, n. nw
lat., zevendaagsche tijd ot' termijn; s. duplicátum, verdubbelde, d. i. 14daagsche
termijn; septilateraal, zevenzijdig; sept i
mus, m, de of het zevende (b. v. leerling
eener klasse); septima (scil. classis), f.
de zevende schoolklasse; septime, f. Muz.,
de i de toon van een octaaf, de 7de toon
van den grondtoon af gerekend ; sep timen-accoord, n. een accoord (z. a.),
waarin de 7de en 8ste toon of grondtoon
te zamen gehoord worden; septimána, f.
Gene week; septimánus, m. een leerling
der zevende klasse of afdeeling.
septisch, septica, septopyra etc. , z.
ond. sepsis.
Septizonium, n. lat. (v. septem, zeven,
en liet gr. zónè, gordel, fries aan zuilen),
een hoog gebouw van zeven verdiepingen.
Sept-le -va, z. paroli.
Septuaginta, lat., zeventig; van daar
dc 70 overzetters, of de grieksehe overzetting van liet Oude Testament, die door
72 geleerde joden te Alexandrië (200 jaren voor Chr. geboorte) op bevel van den
egypt. koning Ptolemaeus Philadelphus
werd vervaardigd; ook de a l e x a n d r ij ns c li e versie of vertaling geheeten; sep
een zeventiger; zeventig --tuagenrás,m.

sepultura honesta, eene eervolle of welvoegelijke begrafenis.
Sequéla f. lat. (v. sequi, volgen), het
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jarige; septuagesima, f. of

zondag sep

septuag esïmus, a, urn, dc-tuagesimw(v.
of het zeventigste), de 9de zondag vóór
paschen; eig. de 70ste dag vóór paschen,
zoo geheeten ter gedachtenis van de zeventigjarige babylonische gevangenschap;
daar echter die zondag slechts de 64ste
dal; voor paschcn is, noemt neen hem
naauwkeuriger : elonzinïca in septuagesámn(t of iiafna septuagesim-am..
Septunx, m. lat., een romeinsch gewigt.
:= 7 u n ei a; ook 12 van een geheel.

Septuor, z. oud. septangulum.
Septuplurn, n. lat., liet zevenvoudige;
septupleren , nw lat. , verzevenvoudigen.
Sepultuur, F. lat. (sepultura, v. sepe-

lire), begraven), de begrafenis, beaarding;

gevolg, de stoet, tros, legertros; sequélen,
Pl., de gevolgen. e

Sequens , m. lat. (v. sequi , volgen) ,
afgek, sequ. of sq., de of tiet volgende ;
pl. sequéntes, de volgenden ; sequentie
(lat. sequentia). de volgorde, reeks, rij ;
sequénza, f. it., Bene soort van geestelijke
gezangen in de r. k. kerk; sequitur, lat.,
daaruit volgt, er volgt uit.
Sequéster, m. (lat. in 't alg. midden
beslag--person)fquta,m.de
oplegger, dc scheidsman of derde man,
die betwiste goederen bewaart ; ook wel
z. v. a.

huisbewaarder : sequéster, n. lat.

(sequestrum of sequestre), het geregtelijk

beslag op een goed tot op de uitwijzing
of beslissing der betwiste zaak; Med., het
afgestorvene been, dat in de nieuw ge
beenmassa nog vastzit ; seques--vormde
tréren (lat. sequestrure),, een betwist goed
gcregtelijk in beslag nemen en liet aan
eenen derde ter bewaring of beheer over

geven ; sequestrátie of sequestrering, f.
de beslaglegging, de geregtelijke overlevering ot verzekering van iets, waarover
getwist wordt, in de derde hand.
Sequin, m. fr. (spr. s'kéng), eene sequine of zechine (z. a.).
sequitur, z. ond. sequens.
Serail, n. fr. (spr. serdí j) , eig. perz.
serál (in 't alg. een groot gebouw ; van
daar ook eene herberg, een nachtverblijf

voor karavanen, vgl. karavanserai),
het paleis des turksclien keizers; de wo
een' oostersch' aanzienlijk' heer-nigva
en zijne vrouwen , waarvan de harem
(vrouweriwoning) slechts een gedeelte is;
sera -agasi, m. de a g a van liet serail,
de opziener van het paleis des sultans.
Seraph, m., pl. seraphim, hebr. (van
seraph, verbranden), vuur- of licht -engelen. hoogere geesten , engelen met zes
vleugels, serafijnen ; seraphine, vróuwenu.: de lichtgevende, edele; seraphisch,
serafijnsch , engelachtig, heerlijk, hoog
verheven; sèraphijnsebe orde of orde der

seraphijnen , de orde der franciscaner-

monniken.

Serápis , rn eene godheid der oude
Egyptenaren , het zinnebeeld van den
vruchtbaarheid schenkenden lNijl,
Seraskier, m turk., eig. seriasker (perz.
ser' asker, v. ser, hoofd, en liet arab.
asker, leger), d. i. hoofd des legers, een

turksch krijgsoverste, opperveldheer, generaal.
Serbet, z. sorbet.
Serena, z. ond. Serenus.
Serenade, fr., of serenata, it. f. (v. h.
it. sera, fr. soir, avond, v. h. lat. serus,
a, urn, laat), eene avond- of nachtmuzijk,
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een concert van stemmen of speeltuigen,
dat des avonds of des nachts onder de
vensters van iemand gegeven wordt.
Serënus en Serëna. lat. (serënus, a ., urn,
helder, vrolijk, klaar), mans- en vrouwenn.:
de heldere, vrolijke; seieno, it. Muz., vrolijk, vergenoed ; serenissmus, m. lat.
( superlatief v. serënus), als titelwoord Voor
vorsten: de doorluchtigste vorst of zijne
door lu chtigheid ; ad Serenissérnurn, aan
den doorluchtigsien landsheer; serenjs
sma , f. de doorluchtigste , regerende
vorstin.
Sergeant, ni. (spr. serzjdng; fr. sergent,
geregtsdienaar; v. het oudd. scarlo, sc/serige, hoogd. scherge, ontstaan, (lat van
scheren, verdeelen , rangschikken, afstamt), de eerste onderofficier bij het voetvolk ; wachtmeester ; Opper-rotmeester,
s e r g e a n sergeant-majoor, n. de eerste
onderofficier eener compagnie, de opperste
wachtmeester in eene vesting; sergents de
viiie, pl., te Parijs, de dienaren of agenten
van policie , die eenen degen dragen en
op openbare plaatsen de goede orde handhaven, stadsdienders.
Sergie, f. (Ir. serge, spr. serzj' it. sar
mid. lat. sargium, v. h. lat. serieurn,-gia,
zijde; oorspr. eene zijden stof), eene ligte
gekeperde wollen stof van verschillende
soorten en benamingen volgens de plaats,
waar zij het eerst werd vervaardigd, b. v.
;

;

serge de Berry, serge de Borne en
serge dc ]Nimes.
Sergi-emini, m. turk. (v. serg€, het
kleed, waarop het te ontvangen geld wordt
uitgeteld, en het arab. ernîn, veilig, zeker,
trouw, als subst. bestuurder, opziener), eig.
de bestuurder of opziener van het betaalkleed; de schateester der vloot ; serginaziri, m. de controleur van de ontvangsten en uitgaven der schatkist.
Serhad-aga, m. turk. (v. h. perz. serlied, grens. grensvesting, en aga, z. a),
bevelhebber cener vesting , vestingcommandant.
serja, pl. lat. (v. serus, a, rn, ernstig),
ernstige dingen ; se'rio, serióso, it. Mos.,
ernstig, statig, afg emeten, nadrukkelijk;
serieus (fe. se'rieux), ernstig, deftig, statig, gewigLig; se'rieuseinent, Ii-. (spr. serieuz'máng), ernstig, in ernst, zonder gekheid, wel gemeend.
Series, f lat., ook serie, de reeks, rij,
getallenreeks; seriës negotlï, de gesteldheid van den ganschen handel ; seriés
rerum gestãrum, de inhoud der gebeurde
zaken; in una serie, in eene reeks, onafgebroken.
Serinétte, f. fr. (v. serin, sijsje, canarievogel), een klein draaiorgel, tot afrigting der canarievogels en andere zangvogels, het vogelorgeltje.
u

serio, z. ond. seria.

Sermoen, n. (v. h. lat. se'rrno; fr. termon), eene rede, redevoering, voordragt,
preek, inz. eene langijli g e, drooge redevoering of predikatie; sermocinãtie, f. lat.
( sermocinatio , v. sersnocinãri, redevoe
ren), het spreken. gesprek; de rede-invoering, eene log. figuur, volgens welke iemaud sprekend wordt inge voerd.
Serokowoi, z. sarakowoi; sereus, z.

serum.

ond.

Serons, pl. (fr. serrons) , portugesche
benaming der balen, waarin specerijen en
droogerijen naar elders verzonden worden.
Serpent, ii. fr. (spr. serpáng cig. de
slang, = lat. serpens, v. serpére, krui
pen, sluipen), een slangvormig gekromd
blaasinstrument hij de veidmuzijk , de
slangbasbazu in ; serpentéren fr. serpenter), kronkelen , slingeren , slangsgewijs
bewegen of voortloopen ; serpentist,
die het serpent blaast, de slanghoornblazer; serpentijn, m. een oud stuk geschut, dat 24ponders schoot. eene veld;

slang; serpentiju of serpentijnseen (van
het lat. serpentizus, a, urn, sangachtig),
gr. ophiet, de slangesteen, een zwartgroene, siangachtig gevlekte taiksteen, die
tot allerlei vaatwerk wordt gedraaid; ser
pentinische verzen, slangenverzen, d. z.
zulke verzen, die met hetzelfde woord cmdigen, waarmede zij beginnen.
Serpi go, f. nw lat. (v, h. lat. serpre,
kruipen, zich uitbreiden), Med., de krui
pende ringworm , haarworm ; serpigi
daarmede behebt of daarnaar gelij--neus,
kende; serpulieten, pl. (v. h. lat. serpula,
kleine slang), eene soort van versteende
ki

dierplanten.

Serpllum, n. lat. (gr. lse'rpyllon), de
veldtlujm , veldkomijn , kwendel, onzerlieve-vrouwe -bedstroo.
Serratüla, 1'. lat. (eig. kleine zaag, v.
serra, de zaag)het scharenkruid, sikkel
kruid, groot wild duizendblad, acne tuinplant van verschillende soorten.
,

Serrons, pl. fr . , z. serons.
Serulara , f. nw lat. (v. sertIlum,

verklw. v. sertum, krans . ruiker), eene
soort van koraal ofzeewier, de blaaskoraal,
een koraalachtig wormengeslacht.
Serum, a. lat., vaterige vloeistof, wei;
serum lactis, n. wei, kaaswei; s. 1. factitiun, kunstmatige wei tot artsenijge
bruik; s. 1. dulce, zoete wei; serum sanIlulnis, het bloedwater, waterige deel des
bloeds; sereus, flW lat., wateri g , waterachtig, bloedwaterig, naar het bloedwater
gelijkende; serositeit, 1'. waterachtige ge-

steldheid.
Servante, f. fr. (spr. serwdngt'; v. sersir, dienen), eene dienares, dienstmaagd,

djenstbode, meid (in Frankrijk is het woord
voor vrouwelijke bediende verouderd; men
zegt liever domes tique); ook een stel

SERVATUS.

SE VEER.

voor koppen, horden enz., een aanrigttafeltje; servanten, pl., bedienden; wapen
S C r v a II t C n (fr. servants d'arines) of
serviënten, in de orde van Malta degenen; welke de 3de klasse der leden uit-

S. 0., gehoorzaamste dienaar; servus serDel, een dienaar der dienaren Gods,
knecht van Gods knechten (bijnaam van
den paus).
Sesam. m. (gr. sësámon, lat. sesrnum
arab. simnsins), ook kunschut, ni. de vias.
dotter. egyptisch oliezaad, een oostersch
peulgewas, uit welks zaden de zeer heldere
en zoete sesam-olie geperst wordt; sesambeentjes (lat. ossa sesarnodéa) kleine
beentjes in de pezen der gewrichtstreken,
die de beweging gemakkelijk maken.
Sescunx, m. lat., een oud-rom. gewigt
van anderhalf u ne ia, ook eene maat van
anderhalven duim.
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maakten.
Servãtus, rn lat. (v. servãre, aarnemen, hoeden, behoeden), een behoudene,
geredde; servata, £ de behoudene; Ser
uw lat., niansn. : de-vatusofSeri,
behouder; servata , f. de behoudster, redsier; servatitium, fl behoudings- of reddin g sloon ber1oon voor gestrande goede-

ren.
Servet, n., van het Ir. se r viette, z. a.
Servetisten, pl., leden cener secte., gesticht in de iGde eeuw door den Spanjaard
Michel Servetus, die in 1553 te Geneve door Calvijn werd verba n d; zij loochenden de drieëenheid en beweerden
dat de mensch zalig kan worden, zonder
gedoopt te zijn.
Service , m. en n fr. (spr. serwIcs'
V. Ii. lat. servitium), de dienst, bediening,
dienstbetooning, het dienstbewijs; eert stel
tafelgoed, het bij elkander behoorende
vaatwerk, waarvan men zich bedient om
te spijzen, om thee te drinken, servies,
theeservies ; Mil. . alles, vat de huisheer den bij hem ingelegerde (ingekartierde) soldaten heeft te geven; ook z. v. a.
;

inlegeringsgelden der burgers tot verpleging der soldaten.
serviel of serv il isch (lat. servil'is, e, V.
servus, slaaf), slaafsch laag, kruipend,
slaafachtig ; al te letterlijk , te getrouw
(vtrtaald); de servielen, als politieke partij
z. V. a. abs o u tIs ten; serviljsmus, n. en
serviliteit , f nw lat. , de slaafsehheid,
kruiperij, laaghartigheid; ook z. v. a. a bs olu t i s mus.
Servieten, z. ond. servir.
Serviette, f. fr. (v. servir, dienen, bedienen enz.) , de tafeldoek, vinger- of
monddoek, het servet.
service -gelden,

servir, fr. (v. li. lat. seriñre), dienen;

bedienen (de tafel), aanrigten, opdisschen
de spijzen opdragen enz.; serviteur, m.
fr., de dienaar, bediende; de buiging (vgl.

compliment) ; servieten, pl. nw lat.,
dienaars der heil. maagd Maria, monniken van eene in 1233 te Florence gestichte
orde, die tot de bedelorden behoort; ser
vitïum, fl. lat., dienstbaarheid, slavernij;
Pl. servita , hcerendienstcn , vroondiensten, leendiensten; servituut, n. lat. ser
vItus , f.), de dienstbaarheid , dwang,
dwangpligt , het verband , de gehoudenheid, het bezwaar, de last, die de bezitIer van eenig goed zich moet laten ci
b. v. doorgang door zijn huis of
-gevaln,
-

zijnen tuin enz.

servus, m. de dienaar, knecht; serves
observantissimus, onder brieven afgekort

vórum,

;

,

Sesquipedaal, lat. (sesqtdpedãlis, e, v.
sesqui, anderhalf, en pes, voet), cu ff . an-

dei-half voet lang; zeer lang, hoogdravend
( van woorden gebruikelijk).
Sessie, f. lat. (sesslo, v. sedëre, zitten),
de zitting. inz. gcrigtszitting; ook zittingstijd; in Schotland een hoog gerigt ; se siedag, zittingsdag enz.
Seste, f. eene siameselie graanmaat, =
s

100 katts of kates, of 11,7914 ned.
koppèn.
Sester, m. opperduitseb (van het lat.
sextarius. it. sestiere, fr. setier, z. a.),

eene maat vo)r droo ge voorwerpen, in Baden 10 meslein of 15 ned. koppen,
de groote sester in Zwitserland, in
liet kanton Bazel =34J640, de kleine
sester 17.082() ned. koppen.
Sestertie, f. lat. (sestertius. scil. num
v. sestertius , a, urn, derdehalf), eene-mus,

oud-rom. zilvermunt, = 21 as ongeveer
9 ct in waarde; ook eene rekenmunt van
1000 sestertiën, omtrent 90 gi.

z. sextet.
Sestne, f. it. (sestmna) , eene soort van
ital. en spaansehe diclitvorm , die uit B
strophen bestaat, ieder van 6 regels, met
zeer kunstige dooreenvlechting van het
sestetto,

rijm.
Setacuzn, n., pl. setaca, nw lat. (v,
h. lat. seta, stijf haar, borstel), een bor

steldier; Med., een haartouw.
Seth, m. hebr. (sché?It, eig. liet achterdeel, de stuit; liet zitbeen, v. schat liet it,
zetten), mansnaam.
Setier, m. fr. (spr. seije; v. h. lat. sextarius; vgl. sester), eene oude fransche
graanmaat, = 156,0994 ned. koppen; ook
eene wijnmaat, = 8 pinten of 7,4444 ned.
kannen ; eerie vochtmaat te Gerieve, =
45,2240 ned. kannen; nieuwe vochtmaat
te Lausanne, = 40,5 ned. kannen; ook
eene vochtmaat te N eufchatel, = 30,4686
kannen.
Seton, m. fr. (spr. s'tóng), Chir., een
haarsnoer, zijden snoer, dat men door het
celweefsel haalt, om vochten af te leiden.
seu of sire, afjek. S., lat., of.
Seveer,

lat. (sevrus, a. urn, fr. sévére),

SEVIGNE.

SHRAPNELL-SHELLS.

ernstig, streng, gestreng, hard, stuursch,
ruw, onverbiddelijk; severiánen, pl., aan
gnostische secte, in de l2de-hangers
eeuw door S e v e r u s gesticht, die leerde,
dat de wereld het werk van velerlei mag ten was dat de slang den wijnstok had
voortgebragt en men alzoo geen wijn
moest drinken, dat liet huwelijk ongeoorloofd is en er Beene opstanding bestaat;
severinus, m. nw lat., mansn.: de ernstig;e ; ook eene munt , z. v. a. s o u v er a i n : severiniteit, f. (lat. severi'tas)
de ernst, ernstigheid, gestrengheid, scherp
hardheid.
-heid,
Sévigne, f. F. (spr. sewienje), eerie soort
van kleinood , haakspeld , door vrouwen
voor de borst gedragen, dus geheeten naar
mevrouw van S é v i g n é, eerie beroemde
fr. schrijfster der 17de eeuw).

fend; sexuaal- systeem, n. de rangschikking of verdeeling der planten volgens
hare geslachtsdeelen (van L i n n w u s) ;
sexualíst, m een aanhanger van het sexuaal- systeem of volger van de planten -

Sexagenarius, ni. lat. (v. sexagínta ,

zestig, sexab ëni. bij zestillen ), eene zestig- -

jarige; sexagesima, f. (v. sexayesimus ,
a, um, de of het zestigste), of zondag sexagesimre (ook dominca in sexagestma
of in, f i-a sexagesírnam) , cie Este zondag

815

rangschikking van Linnuus ; sexualiteit,
f. liet geslachtsleven.
Seybani, pl., Gene soort van turksche
soldaten, die met onze dragonders overeen
komen.

Seyras, een oost -ind. goud- en zilvergewigt, omtrent = 6000 azen.
Seys, pl., eene soort van heilige lieden
in Perzië, die zich onder anderen nimmer
met eene leugen bezoedelen, geen' hond
aanraken, geen' wijn drinken of buiten hun
geslacht trouwen.
sforzando, it. (v. sforzáre = fr. ef oreer, inspannen), Muz., versterkt, sterker,
trapsgewijs en als onmerkbaar van het
piano tot het forte overgaande , bij
verkorting uitgedrukt door s, fórz. en
wel door liet teeken K.
sfuináto,

it. (spr. sfoe—; v. sfumare ,

verdampen , vervliegen), Piet. , als omneveld , rriet onbepaalde omtrekken ge-

vóór pasellen (vgl. septuagesima); sexaschilderd.
gesimale verdeeling, de verdeeling van
Sgraffito, m. it. (vgl. schrafferen), geeen geheel in 60 deden, b. v. van den
graad en liet uur in 60 minuten, van de krabd schilderwerk op natten kalk of gyps.
Shakers , pl. eng. (spr. shélcers; v. to
minuut in 60 seconden enz.; sexagesimale
rekening, de rekening met s e x a g e s i - s/take, schudden, sidderen; vgl. quaker),
sidderaar, eene kwakersecte in de Vereemale breuken, d. i. zulke breuken
nigde Staten.
welker noemer 60, 600 enz. is.
Shawl, m. eng. (spr sladal; v. h. perz.
Sexagoon, n. lat.-gr., 1. hexagoon.
schal), eig. de fijnste wollen stof, in het
Sexangulum, n. lat. (v. sex, zes, en anrdUWus, hock), een zeshoek; sexangulair of Oosten uit de wol van eene in Tibet te huis
behoorende geitensoort vervaardigd; ver
sexangulárisch, nw lat., zeshoekig ; seeen in Caehernir daaruit vervaardigd-der
xenniurn, n. lat. (v. annus, jaar) , een
zestal jaren, eene tijdruimte van 6 jaren ; doek (Gachir ►► ir-shawl of turksextus, a, urn, de of het zesde; sextus, m. s c h e s h a w l). en in 't alg. een mantel"
(Ie zesde (h. v. leerling eener klasse); sexta, dock, groote omslagdoek der vrouwen.
Sherif, in. eng. (v. li. angels. stir-geref,
f. (soil. classis) , de zesde schoolklasse
V. scír, eng. shire, landschap, en fiere f,
secce, f. Muz., de zesde toon van de toon
eng. reeve = graaf, d. i. bestuurder,
contra sextum pecceren, lat., te--lader;
gen het zesde gebod zondigen; sectánas, voogd), een landregter in Engeland , de
in. nw lat., een leerling der Ede klasse ; opperambtenaar van een graafschap (s h isextant , m. (lat. sextans) , een astrono- r e), die de schattingen, boeten en andere
misch werktuig, dat het zesde deel eens gelden aan de regering moet leveren , de
cirkels of 60 graden omvat; sextarius, m. gezworenen moet kiezen enz. ; z. ook
eene oud-mooi. maat voor vloeistoffen en scherif.
Shilling, m. eng., schelling (z. ti.).
droog e dingen. . — s conAus of omtrent á
Ship-money, n. eng. (spr. sjip 9nonni),
ned. kan; sectét, nw lat., of sestétto, n.
it., een zesspel, zesstemmig rnuzijkstuk ; naam eener oude schatting (tax), op de
havens in Engeland gelegd, en welke gesextidi, fr., z. decade; sectile, f. nw lat.
Muz., Bene groep van 6 toonen, die gelijke bruikt werd tot den aanbouw van de schetijdswaarde hebben sectílis (soil. men- pen des staats (in 1648 afgeschaft).
sis), m. de zesde maand van Maart afgereShire, m. eng. (spr. sj ier; angels. scir
kend, de oud-rom. benaming van de maand V. sciran = s c h e r e n, snijden, ver►leelen),
Augustus; sextuplum, n. liet zesvoudige; een engeisch graafschap, landschap.
Shrapnell-shells , pl. eng., eene soort
sextupléren, verzesvoudigen.
Sexus, m. lat. , het geslacht, natuur
van granaten, die bij de losbarsting eenti
menigte geweerkog els met alverdelgend
kunne , s e k s e ; sexuaal,-geslacht,d
nw lat., of sexueel (fr. sexuel), het na- geweld verspreiden (zoo gehecten naar
tuurlijke geslacht beteekenend en betref- den uitvinder, den overste S h r a p n e 1l)

SHOP.

SIDERAAL.

Shop, n. eng. (spr. sjop), een winkel;
van daar shoppéren (eng. to go sitopping) , in alle winkels loopen , de waren

selic boeken ProPlietiën betreffende J. C.
meenden te vinden.
sic! lat., zoo! alzoo! aldus! dus staat
er woordelijk! ei! (gew. in i'ecensiën bij
uitdrukkingen, die men daardoor ,als gebrekkig vil kenmerken) ; sic e'uñt fata
homtum, zoo gaan de menschelijke zaken of lotgevallen; sic itur ad astra, zoo
konit men tot de sterren , d. i. tot eer;
sic transit gloria mundi , zoo gaat de
heerlijkheid dezer wereld voorbij: sic solo,
sic jubo, zoo wil, zoo beveel ik het; of
in plaats van alle gronden, zal mijn vil
gelden.
siccantYa, pl. lat. (v. siccare, droogen,
urn, droog), Med., opdroogende
siccus
a,
geneesmiddelen ; siccatief, opdroogend.

I
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omhalen, naar den prijs van allerlei voorwerpen vragen en niets koopen (eene
onhebbelijkheid der voorname vrouwen te
Londen, i'Jew-york enz.).
Shrub, m. eng. (spr. sjrub), een eng.
drank van brandewijn, citroen- of citroenappelsap en suiker.
Siachbandar , m. perz.,

de ontvanger

der in- en uitgaande regten in Perzië, eene
soort van generaal-pachter.
Siagonàgra, n. gr. (v. siagön, kinnebak), Med., de jicht in de kinnebakken,
jichtige aandoening in het gewricht der
onderkaak.
Siaka, m. de heerscliende opperpriester

in Japan.
Sialagöga, pl. gr. (v. sedlon, speeksel),

Med., middelen, die de afscheiding van het
speeksel bevorderen; sialagogisch, speckselafscheidend ; sia li smus , in., ook sialorrboea, f. de speekselvloed, kwijivloed,
z.v.a. ptalisrnus; sialöchus, rn. die
tenen speekselvloed heeft: sialologie, f.
de leer van liet speeksel; sia1oschèsi, f
de speekselverhouding; sialosfrmnx. f. eerie
speeksel -pijpzweer , speeksel-fistel ; eene
mondspuit; sialozemie, f

speekselverlie.

Siaka, siako, z. xaca, xaco.
Siamoise , f. fr. (spr. —rnodaz'),

eene

Sicca -ropij, z. sikka.
Sicehasie, f. gr. (sikchasia, v. sikcltcI -

dein, walgen), Med., de valg, afkeer.
Siciliaan, Siciliër (it. Sicilidno), bewooer van het groote eiland Sicilië in de
Iiidclellandsche zee; siciliáne of fr. sici

lienne, f. de sciliaanscbe herderdans in
: of maat; de wijs en tijdmaat daarvan;
alla Sicilidno, it. (spr. sitsji—), naar de
wijze van den siciliaanschen herderdans;
siciliaansche vesper, de moord op Si c i1 ii;, in de aprilmaand van 1282 aan 28000
Franschen of Franco-Normandiërs gel)leegd, en tot welken de vesper -klokken
op paaschmaandag 30 maart het sein

stof, uit zijde en katoen, welker gebruik in
Frankrijk het eerst werd ingevoerd door
de afgezanten van den koning van Siam,
onder Lodewijk XIV.
Siampan, siampane, rn een klein cbi-.
neesch vaartuig, met zeil en riemen.
Sibboleten, P1 leden eener kleine chr.
secte, gesticht te S i b b o in Finland.
Siberiet, m. rood edele s eb o ei uit Si-

gaven.

berië.

lezing.

Siblus, m. lat., liet sissen, gesis, fluiten, schuifelen, piepen, sijfelen; sibilant,
m. (v. sibilãre), Gram., sisklank> sis- of

Sidera, I. sidrab f. (hathr. seder, rabb.
sidrdls , rij , rangschikking ; afdee li ng),

fluittoon, b. v. s, f; sibilãtie, f. of sibilIsmus, n. uw lat., z. V. a. syrigmus.
Siblle, f. gr. (sIbylla, naar men wil
van het dorische Siôc bolla = Diôs bulë,
d. i. het raadsbesluit van Zeus; derhalve:
de door Zeus ingeblazene , lat. sibylla),
bij de Ouden eene door de godheid aangedrevene begeesterde vrouw, eene
waarzegster, prophetes verkondigster des
goddelijken wils; iron. voor: een oud wijf,
eene oude heks ; sibyllijnsch , vaarzeggend, voorspellend; de sibyllijnsehe boeken, in het oude Rome : drie boeken met
oude voorspellingen, welke door de sibylle
van Cuma aan koning Tarquinius den
tiotsche werden verkocht , en die men
in bedenkelijke omstandigheden v. staats
vege raadpleegde; sibyllIst, m. benaming
van zulke christenen, die in de sibyllijn-

bijbel.
sideraal, lat. (siderãlis, e) of sidérisch
(v. sides, rn gew. sidris, pl. sidra, 8sternten), de gesterntcn betreffende , tot
de sterren belioorende of door haar be

Sicilïeus, m. een oud -rorn. gewigt,
4 lood of 2 d r a c Is m e ii ; een apothekersgewigt van gelijke zwaarte; ook 1 van
den zilveren penning.
Sicilimént, n. lat. (siciliméntum, van
sicilire. met de sikkel [sicilis] afsnijden),
de tweede snede , het gras , dat na de
eerste maaijing wordt afgesneden, de na-

eene tekstafdeeling in den hebreeuwschen

paald; sidérisch jaar, het sterrejaar, de.
tijd van den schijnbaren omloop der zon
van eene vaste ster af gerekend, totdat zij
weer l)ij deze komt; siderische maand,
sterrernaand, omloopstijd der maan met
opzigt tot den tijd, binnen welken zij haien
omloop van de eene vaste ster afgerekend
tot aan dezelfde vaste ster volbrengt, e1.
27 dagen I uren en 43 minuten; vgl. p e
riodiséhe maand; sideraal magnetismus , fl. de magnetische invloed der
sterren ep zieken; siderãtie, f. (lat. siderat'o), de stand der sterren ; Astrol., de
( gewande) invloed van den sterrestand

SIDERCSNIUS.
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op het leven enz. van eenen mensch; Med.,
de beroerte, plotselinge verlamrning, het
volkomen afsterven van een lid of het koud
vuur; siderismus, n. 1) nw lat., de leer
van den invloed der sterren , het geloof
daaraan; siderolith, m. lat.-gr., een ster
linzensteen of p ha c i e t.
-vormige
Siderismus, n. 2) gr. (v. h. gr. sidéros,
ijzer), eene eigene magnetische behandeling der ziekte door middel van een gelei
waarin ijzer en andere stoffen-denvat,
zijn, eene soort van dierlijk rnagnetismus;
sideriet, m. een door phosphorzuur ijzer
Blaauw geverwd kwarts, sapphierkwarts ,
dat men te Gosling bij Salzburg vindt ;
eene met liet blaauwspath (lazulith) ver
delfstof, die phosphorzuur ijzer be--wante
vat, soms ook ruwe zeilsteen geheeten , moeraserts , natuurlijk herlijnsch
blaauw, blaauwe ijzeraarde; siderocalciet,
111. gr.-lat., ijzerkalk, bruinkalf.; siderodéndron, n. Gr., ijzerboon, een meekrap aardig gewas v. Martinique enz.; siderographáe, f. de kunst om op ijzer of staal te graveren, de staalgravure; siderograaph, in.
een staalgraveur ; sideromantre, f. de
dvaarzeggerij door middel van een gloeijend ijzer, ofdoor waarneming van de wijze,
waarop stroohairnen daarop verbranden en
hunne vonken afgeven, de vonkenwaarzeggerij; de vuurproef door middel van gloeijend ijzer; siderotechniek of siderurgie ,
f. do kunst om liet ijzer te bewerken, de
ijzerhuttenkunde ; siderox jon , n. ijzer
naam van eenige zeer harde hout -hout,
iets tegenstrijdigs, iets, dat-sorten:ig.

dagslaapje, gedurende de sterkste zonnehitte in Spanje en Italië, ook wel enkel een
middagslaapje ; iron. , een dutje, knap -

-

zich-zelf tegen spreekt.

Sidi, m. Arab. (sayyid), ook seid, heer
als titel vane stamhoofden, vorsten, stad
-houdersnz.
Si .Dis

l lucet, lat., wanneer liet den go-

den behaagt.
Sidonia, f. hebr. (naar de stad Sidon,
hebr. Zidón, d. i. eig. vischvangst, v. zud ,
vangen, jagen), vrouwenn.: de visscheres,
jageres.
Siebener, m. hoogd., eene voorin. oostenrijksche munt, — 7 k r e u t z e r s; siebzehner, m. (spr. siebts—), een stuk van
17 kreutzers.
siegwartiséren , overgevoelig , sentimenteel zijn (naar den bekenden sentimentelen roman S i e g w a r t).
Sieniet, z. syeniet.
Sierra,

f. sp. (eig. zaag, = lat. Serra,

celtisch searr; wegens de getande gedaante), een gebergte, eerre bergketen in
Spanje; sierra de las Grullas, liet kraan vogelgebergte in Amerika; sierra Moréna,
de bruine bergketen; sierra Nevada, het
sneeuwgebergte in Spanje.
Siesta, f. sp. (sestear; v. h. lat. sexta,
scil. hora, dus eig. het zesde uur des dags),
de middagsrust, het middag- of namid-
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uiltje.

Sleur, m. fir. (spr. sjeur; door afkort.
ontstaan uit seigneur , of uit monsieur;
vil. het eng. sir), heer, grondeigenaar
leenheer; ook een titel , door meerderen
aan hunne minderen in brieven enz. gegeven ( vgl. m o n s i e u r); sieurie, f. heerlijkheid, domein.
Sifac, m. de witte aap op Madagaskar.
sillren fr. (siïer, spr. sief—; v. li.
lat. sibilare), fluiten, uitfluiten, uitjouwen;
sifli bel, uitfluitenswaard; sifilet, m. (spr.
sicfié), een fluitje, eene orgel-fluitstem;
si leur, ni. een fluiter; uitfluiter, uitjouwer, bespotter.
Sigaine, f eene turksche munt, 2 v.
den turk. piaster.
'

=

Sigaleon, m. gr. (v. sigë, f. het stilzwijgen), z. v. a. Ii a r p o e r a t e s (z. a.).

sigillátinm, lat., in 't bijzonder, aan ieder een.
Sigillum, n. lat. (verklw. v. signum,
dus eig. klein teeken of beeld), het zegel,
verzekerings-teeken ; loco sigilli , af,ek.
(L. S.). in plaats van het zegel; sigilluni
confessianis, eig. liet biechhtzegel, liet ver zwijgen van toevertrouwde geheimen , de
stiptste geheimhoudin g; sub sigillo confer-siónis, S. s. silentii, onder het zegel der

biecht, der stilzwijgendheid of geheimhouding; s. S. voldate, onder vliegend, d, i.
open zegel; sioillumn herrneticum, de lucht digte verzegeling of sluiting, het toesrnelten of toelakken van flesschenhalzen (vgl.
hermetisch); sigillariën, pl., een ou (l .
rom. feestdag, bij den feestdag van Saturnus gevoegd ; de geschenken (beeldjes ,
ringen, enz.), die men elkander dan plagt
te geven; terra sigillata, f. nw lat., zegelaarde, eene soort van kleiaarde uit den Archipel, gewoonlijk met een zegel gemerkt;
sigillátie, f. nw lat., de bijvoeging, opdrukking , aanhanging van het zegel;
sigilléren, nw lat., zegelen, verzegelen.
Siglen , pl. lat. (sigla , van het sing.
siglurn), afkortingsteeken, de eerste letter
van een woord, om daarmede dat woord uit
te drukken.
Sigma, m. de grieksche 8 (Z of C) ;
Gene soort van bed of rustbank bij de Ouden , van halfronde gedaante , waarop 7
personen plaats konden nemen; sigznodes
of sigrnoides gr., halvemaansgewijs, cirkelvormig, wat den vorm der grieksche
heeft.
Signaal, n. fr. (signal, v. h. lat. s gnum), liet tecken, waarschuwingsteeken ,
sein, de toeroep door een geluidgevend
werktuig; de leuze, het wachtwoord, p ar o o l; signaleren, beteekenen, liet signalement van iemand opgeven of ne103
;

`;
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der schrijven, het afgesp roken teeken geven door teekens herigten of aanduiden
S C i fl e n, ii. v i een schip; zich signalise-

(signiftcat), de beteekenis, beduidenis,
zin van een woord; geregtelijke aanzegging,
bekendmaking; significãtor, ni ow lat.,

zich onderscheiden. merkwaardig maken., gunstig voordoen. uitblinken, uitrnunten ; signalement, n. (spr. sienjal'nzdng)
de beschrijving van iemands uiterlijk voorkomen om hem daaraan te onderscheiden,
naauwkeurige persoonsbeschrijving in passen, steekbrieven enz.
Signatuur, signéren , signet enz. , z.

het punt der ecliptica, waarmede de as-

ond. sinum.

Silbergroschen, z. ond. gros ; silberschock m. hoogd. (spr. sielbersjok), 60

ren,

Signétte, f. fr. (spr. sienjett') of si -

guette, f. (spr. sigliétt'), eene soort van
getande kaproen of neusnijpe r (voor paarden).
significéren, significatie enz. , z. ond.
signum.
Signore, m. it. (spr. sienjóre), of afgek.
signor (v. h. lat. senior, vgl. seigneur) ,
heer, gebieder; signora. F. (spr. sienjJra),
vrouw, mevrouw, gebiedster; sgnoria,

1. (spr. sienjoria), heerlijkheid, heerschap,
inz. als titel bij bet aanspreken van voorname personen, even als Uwe Excellentie
doch van algemeener gebruik; ook de adel;
het voornaamste regeringscollegie in de
voorm. republiek Venetië.
Signum of signuin, n., pl. signa, lat.,

het teeken, merk, kenteeken; de wenk;
het wonderteeken; sub signo, onder of met
liet teeken; signum exclamdndi of excia.
matiönis, uitroepingsteeken (!) ; signum
interrogdncli , vraagteeken (?) ; signum
repetitlônis, herhalingsteeken (:,:) ; signet, fl. mid. lat. (signëturn), het handzegel, cachet; het hladteeken in een boek
om de plaatsen te kenmerken, die men vil
weder vinden ; signéren (lat. signãre),

teckenen , beteekenen; bezegelen, stempelen ; onderteekenen, onderschrijven; signãtum, afgek. sign. , op oorkonden enz.,
onderteekend en gezegeld ; signatuur, f.
(lat. signatüra), de merking, kenteekening
( bij koopmansgoederen); onderteekening,
bezegeling en handteekening 'van eene
openbare acte, oorkonde enz. ; inzonderlieid de onderteeking met een enkel naamcijfer; hij boekdrukkers: de bladbeteekefling, het bladteeken door letters of getallen; ook liet kerije in de drukletters, waaraan de zetter hare hoven- en onderzijde
kent ; liet opschrift , het bricije , dat
het gebruik voorschrijft, aan artsenijfies
-doozen enz. ; Muz. , de beteeke--schen,
fling der noten door cijfers; ook de sleutel,
het voorteeken; significéren (lat. significtire), aanduiden, aantoonen, kond doen,
verkondigen, te kennen ofte verstaan geven , aankondigen , aanzeggen; significant, of Ir. signifiant (spr. sienjificing) en
significatief, nw lat., te kennen gevend,
aanduidend; nadrukkelijk, duidelijk, zinrijk, vol betcekenis ; significãtie, f. lat.

trologen een toekomsti g voorval verbieden.
Sikka of sikka -ropij, fé perz. (v. sikkak, de muntstempel), eene rekenmunt in
Bengalen, = 16 annas, of ongeveer 1
gi. 2 0 ct. courant.
Silbe of sylbe, f. hoogd. ; lettergreep,
syllabe (z.a).
zilveren groschen.

Silënus, Sileen, m. lat. (gr. &ilënós),
Myth., de opvoeder en gezel van Bacchus,
gewoonlijk met dikken buik en kaal hoofd,
dronken en op eenen ezel rijdende voorgesteld, liet zinnebeelci der dronkenschap.
Silentluin, n. lat. (v. sikre, zwijgen),
het stilzwijgen ; als uitroep: stil! zwijg!
silentium imponéren, stilzwijgen opleggen, stilte gebieden; altum silent/urn,
diep stilzwijgen, diepe stilte; perpetium
silentnznz, a I tijddurend zwijgen; silentiarïirs, P1 (lat. silentar/i), eig. zwijgers,
zwijgenden, eene soort van voorname beambten aan liet hof der grieksche keizers,
z. V. a. geheimraden; tot zwijgen verpligte
monniken, die gelofte van een voortdurend
stilzwijgen hebben afgelegd, waartoe b. v.
de trappisten behooren; silentieus (lat.
silentiösus, a, urn), stil; karig in voorden, zwijgend.
Silbadari, pl. turk., eig. zwaarddragers,
de oudsten en eersten onder de s p a h i s
(vgl. sipoys).
Silhouette, f. fr. (spr. siloeétt'), een
schaduwomtrek , schaduwbeeld, een zijportret (profil), geschetst naar de omtrekken der schaduw (zoo geheeten naar
den fransclien uitvinder Etienne de Silhouette in de 1 8de eeuw); silhouettéren (fr. sil/tonetter) , in schaduwbeeldvoorstellen; silhouetteur, m. een teekenaar van schaduwbeelden.
Silicernhsm, n. lat., een doodmaal, lijkof rouwmaal bij de oude Romeinen.
Silicïum, n. nw lat. (v. h. lat. suer,
kiezel), de metallische grondslagder kie
zelaarde; siliciãten of silicãten, pl., verbindingen van kiezelaarde, kiezelzure zouten; si!icificéren, in kiezelaarde verande
ren ; silicificãtie, I'. verkiezeling, verandenincr in kiezelaarde.

Silignözen, Pl. flW lat. (v. siliqua, z. a.),
algemeene benaming der planten met langwerpige peulen.
Silihular of silikdar, silikdar-aga, m.

turk. (v. l. arab. siluili, wapen, en perz.
cluiî, houdend), de wapendrager en tuig
meester des sultans.
-

Si1qua , f.

lat. , de peul , bast van

peulvruchten; fenegriek; de St.-Jansbrood-
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SILLABUB.
boom en Zijne vrucht; een klein gewigt
= scrupel.
Sillabub of sillbub, n. eng., een engelsche zoete drank uit melk, wijn of
rum, en suiker.
Sillen, pJ. ge. (silloi, v. h. sing. subs,
boon, spot; lat. silli). eene soort van spotgedicht der oude Grieken, waarin de uitspraken van beroemde wijsgeeren bespot
en de verzen van vermaarde dichters in
een' belagchelijken zin op andere voorwerpen toegepast worden; sillograuph, m.
een spotdichter, spotschrijver, hekeldichter, pasquillant.
Silo, rn sp., cciie onderaardsche graanbergplaats, graankelder in Spanje.
Silürus. in. lat. van het gr. sibüros),
de wentelaar (een riviervisch).
Silvnus , silvaan , m. lat. (V. sibva,
het woud), Myth. de woudgod, god der
1)OSSclien en herders enz.; Silv e ster en
Si1vus, fl1. flW lat. mansn. de woudman,
woudvriend ; silvester -avond, Cle laatste
avond (les jaars, zoo geheeten naar paus
Silvester 1., die op den laatsten dag des
jaars 335 stierf; silvestrinen, pl., leden
eener geestelijke orde, gesticht in 1234
door Silvester Gerzolano, en in 1528
door paus innocentius IV. bevestigd; Si!va, f vrouwenn. : de boschvriendin.
Silveret, a. fr. (spr. sielw'r) , eene
gekeperde stof, met zijden ketting en ka,

9.

toenen inslag.

Simarre, f fr. (ook cinuhre; it. zimdrra
vgl. het sp. zunîarra , lamspels, en het
arab. samrnuir, hermelijn, sabelbont), een
sleepkleed der vrouwen, eene sarnaar
een lang opperkleed (Ier prasidenten en
;

pralaten.
Simurube, f. of simaruba-bast, eene
soort van quassia, z. a.
Sinibipuri, slangenkopje, z. kauri.
Simeon, z. Simon.
SimicTon, n. gr., een snarenspeeltuig
met 35 snaren (zoo geheeten v. s. naar
den uitvinder Simus of Simniicus).
simbis, simile, lat. , overeenkomstig,
gelijk; siniilis sim.bi gaudet, woordehjk:
de gelijke verheugt zich in den gelijke;
soort zoekt soort, gelijk zoekt gelijk ; si
m1e, D. eene gelijkenis, vergelij ki rig, overeenkomst, gelijkvormigheid; simile clandicans, n. cciie hinkende, mankgaande,
d. i. ongepaste vergelijking; wnne simile
cland/cat , spew., alle vergelijking gaat

mank, d. i. te ver voortgezet zijnde, past
zij niet meer geheel op het vergeleken
m simi/ibus cognoscunvoorwerp; suulia

tar, gelijke dingen worden doer gelijke
gekend; sim ilia siniilzhus curdntur, gelijke (kwalen) worden door gelijke geheeld,
een stelregel der li om co o p at ii en (. a.);
similor, n. Ir. (v. Ii. lat. sirnilis en liet

fe. or, goud), schijngoud, halfgoid, Mann-

heimer goud, een gemengd metaal uit 4
deden koper en 1 deel zink; similargent,
m. (spr. — ar zjcing), schijnzilver, haifzil
ver.

Simmer, m. eene korenmaat in Newrenberg ; sisnri in. eene korenmaat in
Wurtemberg.
Simon of Simeon, m. hebr. (schimôn,
verhooring, v. schama, hooren), mansn.:
de verhoorde; het simeonskruid . de rozen- of oogappel (rnabva alcea, L.); simoie, f. nw lat., de simonszonde (zoo geheeten naar den chaldeeuwschen magus Sim 0 n, gew. Simon de toovenaar genoemd,
z. Handel. der Apostelelen 8.), strafbare
verwerving of tiitdeeling van een kerkelijk
ambt, worker of winst met geestelijke ambten ; simoniàcus , m. iemand , die zich
schuldig maakt aan sinionie, die een
geestelijk ambt , cciie prebende of prove
door geschenken ens. zich weet te verwerven (vgl. crimen ainbitus) ; sirnoninen,
Pl., aanhangers van genoemden Simon den
toovenaar , (lie onder anderen de gemeenschap der vrouwen leerde en de opstanding der dooden loochende.
Simoni-seni, eene koperen rekenmunt
in Japan, ongeveer 4 cent.
Simonisten of St. SimonIsten, pl., aanhangers van het simonisrnus, d. i. de leer
van den overledenen franschen graaf St.
S i m 0 n , cciie gedurende den jongsten tijd
in Frankrijk ontstane godsdienstig-staatkundige secte, welker maatschappelijk en
philosophisch stelsel onder anderen ten
grondslag had: de afschaffing van al de
voorregten der geboorte, de gelijkheid der
beide seksen, de genteensehap van goederen enz.: overdrij v ing van dit stelsel had
ten gevolge; St. Simozijne ontbinding
nienne, f cone dansfiguur, waarbij ieder
heer zijne dame met die van den tegenoverstaanden heer (zijnen vis-a-vis) vcrruilt

n

=

1

Simos, Z. simus.

simpel (v. h. fr. simple, lat. simple.x), eenvoudig, niet zamengesteld, enkel ; kunste1oos ongekunsteld, enopgesmukt; on noozel, dein ; .rirnptev sigilium
ren, lat., de eenvoudigheid is liet zegel of
het kenmerk v. li. ware; sirnpIez m. lat. of
simplicus . uw lat. , een eenvoudig
mensch , bloed , hals , domkop, seliaapshoofd, sokkel ; simplicissImus, m. (superi.
van siinpbex) de zeer een v o u dige, titel v o
een' beroemden duitse-hen roinan uit den
tIj(l (les 3 01 arigen oorlogs, in hetjaar 1669
verschenen; simplka, pl. lat., eenvoudige
of enkelvoudige geneesmiddelen; sim1iCl/pIk, lat,, of ,irnpiement, fr. (spr. singpl'ni4ng) , eenvoudig , zonder omwegen,
zonder org of list, onvoorwaardelijk, zonder beperking; simpliciteit., f. lat. (simp1ictas), de eenvoudigheid, kunsteloos
licid, ongodwongenheid, ongekunsteldheid,
-

SIMSONT.

SINJEUR.

onschuld, opregtheid,. openhartigheid; onnoozelheid , stompzinnigheid , botheid ,

in dc opening brengt, door de trepaan
gemaakt.
sine, lat., zonder; sine anno, zonder jaar
of zonder jaartal; sine Cerére et Baccho
friget Venus, eig. zonder Ceres en, Bacchus bevriest Venus, d. i. zonder wijn en
brood is de liefde dood; sinecure, f. (eng.
sinecure; V. h. Lt. sine cura , zonder
zorg), citer. een zonderzorg. zorgenvrij; een
ambt zonder ambtsbezigheid, schijnambt,
luijaardspost, inz. eene kerkelijke bediening zonder daaraan verbonden bezigheden; sine die et consüle, lat., zonder dag
en consul, cl. i. zonder dag en jaartal, dewijl namelijk bij de Romeinen de jaren
naar de regerende consuls benoemd werden; sine dubio, zonder twijfel; sine ira
et studio, zonder haat en voorliefde, d. i.
onpartijdig, onbevangen; sine loco et anno, afgek. s. 1. e. a., zonder plaats en jaar;
sine mora, zonder verwijl, zonder vertraging of uitstel; sine praejudicio, zonder
nadeelige gevolgen; sine qua non, z. ond.
conditie.
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domheid; simplificéren, nw lat., vcreenvoudigen , eenvoudiger maken; simplificátie, f, de vereenvoudiging; simplum, n.,
pl. simpla , lat. , het eenvoudige, enkel
enkelvoudige opbrengst of be--voudige;
lasting. (in tegenst. met d u p 1 u m).
Simson , hebr. (Schirnschon; verwant
met schemesch, zon), mansnaam.
Simulacrum , n. lat. , een beeld , af
schaduwbeeld -belds,Gn,ti;
schijnbeeld.
simuleren, lat. (sinauláre, eig. gelijk of
gelijkvormig maken, v. similis), iets na
voorgeven, voorwenden, veinzen,-botsen,
verdichten, zich den schijn geven, huichelen, zich gelaten alsof enz.; simulatie,
f. (lat. simulatáo), de nabootsing, schijn,
het voorwendsel, de veinzerij, het bedricgelijk voorgeven, de valsche vertooning.
simultaan of simultánisch , nw lat.
(simultanéus, a, uni, v. h. lat. sirnul, te

zamen , gelijk ; fr. simultane'), gemeen
gelijktijdig, zamentreffend;-schapelijk,
simultanéum, n. een gemeen of gemeen schappelijk ding, inz. liet gemeenschappelijk gebruik van Bene kerk door twee verschillende godsdienstpartijen (simultanéum religiónis exercitum ; simultaneïteit, f. het gelijktijdig aanzijn , voorhandenzijn of zamentreffen van twee of meer
dingen, de gelijktijdigheid.
Simus, m. lat., of Bimos, gr., een stompneus, platneus.
Sina, Sinees , andere schrijfwijze voor
China, Chinees (z.a.).
Sinapium, n. nw lat. (v. h. lat. sinápi,
gr. sinapi, mostaard), ecne mosterdsaus;
sinapísmus, in. lat. (gr. sinahismós, eene
mosterdpleister, een mosterdomslag; sinapisátie , f. huidprikkel en huidroodheid
door mosterdpleisters; sinapeleeon, n. gr.
(sinap-élaion), mosterdolie.
sinceer, lat. (sincérus, a, um; fr. sincere), opregt, ongeveinsd, onvervalscht ,
braaf; sincere et constanter, lat., opregt
en standvastig (spreuk van de pruissisehe
roode- adelaarsorde) ; sinceriteit, f. (lat.
sinceritas), deopregtheid, ongeveinsdheid,
goede trouw , openhartigheid, braafheid,
onvervalschtheid; sincerátie, f. nw. lat;.,
de schijnbare eerlijkheid , schijnopregthcid.
Sinciput, n. lat. (ontstaan uit semi-caput , eig. het halve hoofd), het voorste
gedeelte van liet bovenhojfd, de kruin.
Sindon, f. gr. (sindvn), zeker boomSnooilen weefsel, mousseline, neteldoek; een
omslag, omwindsel ; ook weleer de doek,
-waarop hij het avondmaal de hostiën gelegd en de overgeschotene in gewikkeld
werden; sindon, m. fr. (spr. séngdóng),
Chir. , eene ronde plukselwiek, die men

Sinfonie, z. symphonic.
singerie , f. fr. (spr. séngzj eríe ; van

singe = lat. simáa, aap), apenkuur, apen -

streek , aperij , gekke potsen , apenspel;
naiiping, naaperij.
Singleton , m. eng. (v. single = lat.
singulus , elk in 't bijzonder) , in het
whistspel de eenige kaart, die men van
Bene kleur heeft.
singularis (scil. numerus), m. Gram. ,
het enkelvoudig getal, enkelvoud, de een
pluralis) -heidsvorm(ntg.
zich singulariseren, zich uitzonderen, zich
van anderen onderscheiden, den zonder
spelen; singulariteit, f. (lat. singu--ling
laritas), het enkel- of alleenzijn; de zon
bijzonderheid, wonderlijkheid,-derlingh,
vreemdheid, eigenaardigheid; singularitas
testiurn of testes singuli , Jur. , de enkelvoudigheid van de getuigenissen, wanneer voor elke te bewijzen daadzaak slechts
één getuige voorhanden is; singularium,
n. Med., een bijzonder of bijzonder werkzaam middel tegen eene zekere ziekte ;
singulier, fr. (spr. senghulje, — lat. singularis, e) , zonderling, ongemeen, wonderlijk, vreemd, zeldzaam.
Singultus, ni. lat., de hik, snikkende
ademhaling.
Siniscalcus, mid. lat., of siniscalco, it.

m. (vgl. senechal), weleer de grootmeester der Johanniter-ridders op liet eiland
Malta.
sinister, lat. (sinister, sinistra, sinis-

1rurn), linksch, verkeerd; ongunstig, ongelukkig, onzalig, onheilspellend, schrik
kwaad, rampspoe--kelij,vrsbo
dig, nadeelig.
Sinjeur, m., z. v. a het fransche se igneur (z.a.)

SISONE.

SINKING-FUIND.
Sinking-fund, n. eng. , uitdelgingsfonds, benaming der gelden , die in Engeland uit zekere inkomsten voortspruiten
en aangewend worden tot uitdelging der
staatsschuld.
Sinóple, fr. of sinopel, m. (naar de
onde stad S ï n ó p e aan de Zwarte zee ;
van daar reeds in de oudheid sinópis,
eene roode aardverw), in de wapenkunde:
de groene kleur, het groen; Miner.. eerie
soort van groen of rood krijt, dat men
eertijds van S i n ó p e haalde ; ijzerkiezel ;
Bot., Bene geheel vleesclikleurige anemoon.
Sinsonte . f. (mexicaansch , eig. centzontli, d. i. vierhonderd, afkort. van centzontla.tolli, de vierhonderdwoordige, van
tlatolli, woord), de amerikaansclie nachtegaal, spotlijster.
Sint, afgek. St., van het fr. saint
lat. sanctus (z. a.).
Sinto, de leer der wijzen in Japan, of
liet boek van Confucius of Con-fu-tse,
de grondslag van het sintojsmus of de
oudste godsdienst van Japan; sintoisten,
pl., ook kanusi, negi-kanusi). wereldlijke
en gehuwde priesters bij de tempels der
vergode zielen in Japan, die voor het volk
prediken en de kinderen onderwijzen.
Sinumbra-lamp . f. (v. h. lat. sine
umbra, zonder schaduw), Bene soort van
in Engeland uitgevondene lampen , die
geen schaduw werpen.
Sinas, m. lat., in 't alg. do boezem,
schoot; de zeeboezem, golf, inham of bout
der zee; Med., eene zweer- of wondholte;
Math. , de hoekpuntslijn , hoeksteun of
boogsteun, de loodlijn, die uit het punt,
waarin een straal den omtrek des cirkels
snijdt, op eenen anderen straal valt , of
ci ;. de verhouding van deze loodlijn tot
den straal; sinus totus, de hoofdsteun of
de sinus van den repten hoek, die gelijk
is aan den .Straal; sinus versus, de dwarssteun of het gedeelte van den straal, dat
begrepen is tusschen den sinus en de
tangens; sinueus (lat. sinuOsus, a, um),
bogti , gekromd, ingebogen, slang- ofgollvormig; sinuositeit, f. nw lat., de boog
kromte , kromming, bogt, golf--vormige
vormigheid, golving.
Sióna, f. oudn. Myth., de godin der
aanvalligheid en liefde en der eerste zoete
gewaarwordingen.
Sipho, in. lat. (v. h. gr. siphon), eene
zuigbuis, een hevel, wijnhevel; de spuitbuis; zenuwbuis, verbindingsbuis, b. v. bij
eenige schaaldieren.
Siphylis, z. syphilis.
Sipoys, pl. (eng. seapoys

h. perz.
si poli, v. sipdh, leger, soldaten, = turk.
spa/ti; v. a. van een indisch woord sip,
boog), troepen infanterie der oostindische
compagnie, uit inboorlingen gevormd.
Sir, eng. (spr. sur; v. h. fr. sieur, z.a.),
;
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heer! mijnheer! als woord van toespraak;
voor den eigennaam staat het alleen dan,
wanneer de persoon tot den ridderstand
behoort.
Sirdar, ni. perz. (1. sender , d. i. eig.f
hoofdhoeder, v. ser, hoofd, top, en dar,
houdend), een stadhouder in O. Indië.
Sire, 4'r. (v. h. gr. kyrios, vocat kyrie,
heer), de titel, waarmede men eenen keizer
of koning aanspreekt.
Sirëne, f. (lat. siren, v. h. gr. seirén),
gr. Myth., eene der zeenymphen of meer
vrouw half visch, v. a.-mine,v.shalf
half vrouw half vogel, die door haar betooverend gezang de zeevarenden tot zich
lokten, om hen dan te dooden; verrukkelijke zangeres, bekoorlijke verleidster; sirenenlied, lokgezang, tooverlied, verleidelijke woorden.
Si replica, it. (v. replicdre, herhalen),
Muz., liet worde herhaald, men herhale.
Sirius , n. lat. (v. h. gr. seirios, van
seirós, heet, brandend), de hondsster, de
schijnhaar grootste en helderste vaste ster,
die in de hondsdagen het di ;tst bij de zon
staat; siriasis, f. Aled., eig. hondsdagenziekte, de zonnesteek, ontsteking van de
hersenen en het hersenvlies, inz. bij kinderen.
Sirocco, z. scirocco.
Siroop, minder goed stroop, f. (fr. sirop, it. siroppo, eng. sirup; nw lat. syripus; v. h. arab. scherbet, pl. sirupi; perz.
schîreh , dik , zoet sap), in 't alg. eene
zelfstandigheid, uit het sap der vruchten,
kruiden of bloemen bereid, dat men met
suiker of honig tot op zekere lijvigheid
heeft laten verkoken; inz. de bruine stof,
die uit de suiker in de - vormen druipt,
suikersap; sirop de capillaire, fr., z. Capillair siroop; sirop de Parmentier (spr.
-manytjé), siroop uit druiven, naar Parm e n ti e r genoemd, die haar in het jaar
1817 heeft uitgevonden ; syrupus sint
nw lat., zuiver of wit suikersap. -,plex
Sirsacas, eene oostind. gestreepte stof
uit zijde en boomwol.
Sirvente, n. provencaalsch, eene soort
van kleine lyrisehe gedichten der troubadours (z. a.), doorgaans spot- of hekelzangen, soms echter ook minne -, lofen krijgsliederen.
Siser-erwt, (v. h. lat. eieer, hood.
kicher), eene soort v. eenigzins spitse kleine
erwten in het Oosten en in Z. Europa,
Sisétspel, z. sizette.
Sismométer, n. gr. (v. seismós, schud-.

ding) , aardbevingsmeter , een werktuig,
uitgevonden door den iNapolitaan Dominico.
Sassano, om de rigting van de schokke ti
eener aardbeving te bepalen.
Sisone of sisonne, f. een danspas, uitgevonden door den graaf de S i s o n n e,
sisonspas.
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SISTER.

SLAVEN.

Sister of sistrum I). lat. (van het gr.
seistron, v. selein, schudden, schokken),

schijnlijk oorspr. de vuurkraclit voor, als
bezielster en vernielster des heelals.
Six-le -va, z. paroli.

een oud -egyptisch muzijkinstrument bestaande uit cene van boven omgebogen
metalen staaf met vele beweegbare dwarsstaafjes van hetzelfde metaal , die men
door schudding geluid deed geven en welke
bij de dienst der godin Isis gebruikt wer
den.
sistérefl, lat. (sistére) , tegen honden,
stuiten, beletten: zich laten vinden verschijnen (voor het geregt); sistéring, tegenhouding, belemmering.
Sisphus, In. gr., een fabelachtige held
der oudheid, zoon van ./Eolus, stichter er)
koning van Corinthe, een berucht boosdoener, die wegens zijne vele euveldaden
in de onderwçreld werd veroordeeld om
eenen zwaren steen tegen eenen stellen
berg 01) te wentelen, van welks top deze
echter terstond weder naar beneden rolde;
Sisyp/ii sa.rum voiv!re, den steen van Sisyphus wentelen, S i s y p Ii u s-a r b e i d verrigten, moeijeljk werk doen, dat geenerlei uitkomst geeft.
Sitacrate, t.. gr. (v. c7tos, spijs, en

acratie (z. a.) , Med. , het onvermogen
om de spijzen behoorlijk bij zich te houden; sitologie of sitiologie, f. voedings kunde of kennis der levensmiddelen.
Si tacuIsses , pldlosópltus mansIsses,
lat. sprw. , wanneer gij gezwegen hadt,
zoudt gij een wijsgeer zijn gebleven of
verder voor wijs zijn gehouden, d. i. zoo
zoudt gij uwe onkunde niet verraden
hebben.
sit uh (tibi) terra levis, lat., hem (u)
zij de aarde ligt, of zaelitruste zijne (uwe)

asch.
SitoIoge, z. ond. sitacratie.
situeren, nw lat. (fr. situer; v. h. lat.

situs, a, urn, liggend, gelegen; situs, m.
de oord, ligging), stellen, leggen, plait
sen; gesitueerd, gelegen, gesteld, in een'
zekeren toestand zich bevindende; situätie, f. de ligging, stelling, plaatsin g , stand;
toestand, gesteldheid, de verhouding van
eenen persoon, de fortuins- omstandig heden;
-

s ituatie -teekenkunst, z. v. a. het plantee-

kenen, kaartteekenen.
sit venu.i verbo, lat., woordel.: er zij verS
lof of toelating aan- het woord (verguri (1 );
men vergunne het woord, met verlof ge-

zegd.
Sivadière, 1. fr. (spr. siwadjfr'), eene
fransehe graanmaat , inz. in Provenee ,
ruim 5 ned. koppen.
sive, z. sea ; Si volti, z. volti.
Siwa, SivaofSchiwa, m.(sanskr. Siwa,

d. i. eig. gelukkig, naar de bedendaagselie
bengaalsche uitspraak sjiwa), cme der
hoogste godheden der Indiërs, lid der
t r i in 0 U rti of hindosehe drieëenheid, gehuwd met Durga of Parvato; hij stelt waar.

Sixpence, eng. 6 pence (z. penny),

een halve s b i 11 i ii g of 30 centen. f
Sizette -spel of siset-spel, een kaartspel
tussehen zes personen ieder met zes kaarten, ook sate geheeten.
Sjalótten, pl. (fr. escalottes, ec/talot
tes; lat. cepa ascalonia, naar de stad Ascälon in Palasiina benoemd), cene soort
van kleine, roodachtige, weismakende uijen lookuitjes, esehlook.
Sjerp, L (fr. éc/tarpe, it. scitiarpa; oorspr.duitschvan scheren, scharben,
snijden, dus cig. cciie afgesneden strook),
de lijf1ordel ambtsgordel , dieustgordel
eens o!fieiers.
Skada ofSkacle. f. noord. Myth., doch..
ter van den reusThiasse, vrouw v. iNiord
en moeder van Frey en Freya.
Skalde . m. (oudnoordseh en zweedsch
skald) , een dichter of zanger der oude
rioordsche volken.
Skevi kare, rn. lid eener kleine zweed-.
sehe secte, die meent alleen getrouw te
zijn gebleven aan de gemeenschap der heiligen; deze secte , omstreeks het midden
der 1 8de eeuw gesticht, is tegenwoordig
bijna te niet gegaan.
Skioldung, m. lid der oudste dynastie
der koningen van Denemarken, gesproten
uit eenen held der fabelachtige tijden
Skiold, zoon van Odin.
Skol, rn noord. Myth., naam van een'
vervaarlijk groeten wolf, die de zon ver-

vol8t.
Skulda, f. noord. Myth., eene der Nor..
II C fl (z. a.) of scandinavisehe scliikgodiii..
neii.
Skufler, z. sculler.
Skuta (verwantmet schuit), een spits
toeloopend finsch vrachtschip met éénen
mast.
Slabber , m. oude benaming der kleine
ter haringvan g st uitvarende buizen.
Slam, m. eng. (spr. slein; v. slam, plat
woord voor verslaan, dooden, en als subst
nederlaag), in het whistspel: al de slagen,
ook slern en seblem; slam of slern
maken, al de slagen halen.
Slant, rn., pl. slantar, cene zweedsclme
kopermunt. na dcii dood van Karel XII. geslaoen, omtrent 2,1 et.
slargdndo, it. (v. slargare = fr. e'largir,

'wijder maken, uitzetten), Muz., afnemend,
wegstervend.
Slaven of Slavönen , pL (v. slawa, roem,

afgeleid), een groote, inz. in oostelijk Europa verspreide volksstam, Maartoe de Bohemem's, Moraviëms, Polen, Bossen , Cm-eaten,
Slowaken Sei-viirs, Bosniaken, Dalmatiërs,
1%Iontenegrjnen en Bulgaren l)ellOOren,
( men vil, dat ons woord slaaf, imoogd.
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SLEIPNELt.
1 a v e, afgeleid is van dezen volksnaarn,
dewiji de Slaven door de oude Duitschers
gevangen gemaakt en als kncchten verkocht werden); van daar slavische of slavonische talen, letterkunde enz.
Sleipner, in. noord. Myth., liet paard v.
Odin, 8 voet hoog en verhazend snel van
loop.
Stem, z. slam.
Slender, slenter,, m. (hoogd. schUndrian, v. schiendern) , de sleur, de
gedachtelooze verrigting van zekere telkens wederkeerende bezigheden, het bundelings volgen der oude voorschriften, reg ls of gewoonten.
slentándo, it. Iluz., dempend , klankdoovend.
slissdto. it. Muz., zacht, gesleept.
Sliwowiza, slay. (v. Ii. russ. en poolscii
sliwa, pruim) , pruirnenbrandewijn , uit
1)rtlimen bereide l)randewijn.
Slobóde, f. russ. (sloboda), een groot,
uit ééne straat bestaand dorp; lange straat,

Sk

e

voorstad.

Sloka, eene uit twee verzen bestaande
strophe van een indisch gedicht ; de Persen
noemen het sanskrit gemeenlijk: de taal
der slokaas.
Sloop, eng. (spr. sloep; = chaloupe,
z. a), een engelsch klein sneizeilend vaartuig, inz. ter bespieding dienende.
Slops, pl. eng. , v1j(le schippersbroek,

matrozenbroek.
Slowaken, pl., de slavische bewoners v.
Hongarije.
Smak, m. e ng. smack; fr. semaque),
eene soort van koopvaardijschepen , met
éénen mast, inz. bij de i'ederlanders.
Smala, f. arab.. 1. zamalat, zem a1 a li, de familie en huisgenooten, het hof,
de bedienden en het gevolg van een' arabi
emir of vorst.
-schen
small-beer, n. eng. (spr. smdôl-ber; v.
small, klein, slap, dun), dun bier, half(

bier.

Smalt, n. (eng. smalt; uit het it. smalto , mid. lat. smaltum , dat echter van
S me It, brandverw, afstamt), smeltblaauw,
blaauwverw, kobaltglas, tot poeder gebragt
en door kobaltoxyde blaauw gekleurd glas.
dat men als verwstof gebruikt.
smanióso en con smdnia, it.

(V.

smanla,

woede, v. h. gr. manta, z. snanie), 1%Iuz.,
woedend, razend, tierend, met de uitdruk
king der waanzinnigheid.
Smarágd, m. (v. h. gr. marcigclos, smdragdos , groen kristal , lat. smaragclus;
deze echter van het perz. zemerud, sanskr.
marakata), een groene edelsteen; smarag diet, m. een korrelige straalsteen uit Corsica; smaragdochalciet, m. zoutkopererts.
Smëgma, H. gr. (v. smichein, wrijven,
smeren), zeep, smeer; Med., de door de huidkhiertjes afgescheidene vette vloeistof, zoo-

als tusschen de voorhuid en liet roedenhoofd; smectca, pl. Med., reinigende, afspoelende geneesmiddelen ; smëxîs, f het
afwrijven, reinigen.
Smergel, m. (it. sineriglio, fr. émeri; f
van het gr. smfris), amaril, eene zelfstandigheid van verschillende soort, die men
tot liet slijpen en pohijsten der metalen en
steenen gebruikt; ins. een moeijelijk smelthaar ijsererts korrelige corundum.
Smilax, m. gr., benaming van versclseidene gewassen , z. s a s s a p a r 11 e ; kina-smilax, z. kinawortel ond. kina.
sminue'nclo, sminuito, it. (spr. is = oe
z. v. a. diminuendo, climinuto), 1uz., afne-

mend.
eng.
verwant met s nt U g C n
sluipen, bedektelijk doen); sniokkslaar,
smokkelen (hoogd. schmugglen,

to smuggle

;

z. v. a. contrebanderen, contrebandier.
smorénclo, it. (v. smoi-ire = lat. emoi-i),
Mus., veçstervend.
sntor%itdo of srnorzclto, it. (v. smorzcire, uitblusschen) , Muz., verdwijnend
steeds zwakker, allen g s wegstervend.
Sneer, M. eng. (spr. snier), de hoon,
spot, het honend gelach, spottend gelach,
ueusoptrekken ; stekehigc zet , scliimpscheut; het grijnzen.
Snotra, f. noord. Myth., dc godin der
wetenschappen en der wijsheid.
soave of suave (spr. u = oe), ook soavame'nte , it. (v. h. lat. suavis, e, zoet,
liefehijk), Mus., hiefehijk, zacht, aanvallig.
sober,

fr. sobre (v. h. lat. sobrus, a,

urn), matig, nuchteren; bezonnen, bedachtzaam, voorzigtig; eerbaar, bescheiden; sobriëteit, 1. lat. (sobritas), de matigheid,
matiging, nuchterheid; gelatenheid, bedachtsaamheid, bezonnenheid, bescheidenheid, rustige houding, eerbaarheid.
Sobriquet , m. fr. (spr. sobriké), een
spot-, schimp-, sclieldnaam, bespottelijke

toenaam.
Soc, n. of sock, eene siamesche lengtemaat, omtrent = 0,333 ned. el.
Socab of socaron, in. eene oude landmaat in Azië en Egypte, overeenkomende
onpevcer met 387 vierkante ned. ellen.
Soccus, rn, ph. socci lat., de sok, broos,
een lage, higte schoen, inz. voor tooneel
spelers in het blijspel der Ouden; van daar
oneig. voor de taal of uitdrukking (stijl)
van het blij- of kluchtspel (in tegenst.
met cothurne).
sociaal, sociabel, socida, sociëteit enz.,
z. ond. socius.
Socinilinen , pl. , aanhangers van de
godsdienstineeningen van Lalius en Faus
tus S o c i n u s, die de godheid van Christus loochenden, in de 1 6de eeuw ; soci
nianismus, ii. de leer en grondstellingen
derzelven ; sociniaansch, daarmede overeenkomstig, daartoe behoorende.

SOCII,JS.

SOI-IMSANT.

Soc us, m., pl. socïi, lat , een genoot,
gezel, rnedelid, rnedgezel, deelnemer, mak
maat; sociaal (lat. sociális, e), ge--ker,
zelschappelijk, gezellig, maatschappelijk;

zooals zij in den handel voorkomt (ook
kelp , varech,bij deOuden natron, in
Barbarije t r o n a in Perzië b o r e c h genaamd; de beste spaansche soda heet b ar i I l a; sodalith , rTn. aschzoutsteen, eene
sodabevattende, met den lazuursteen ver-
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I

sociaal -contract, maatschappelijk verdrag;
sociaal - regt, n. een maatschappelijk relt;
socialiteit, f. (lat. socialitas), de l;ezelligheid, maatschappelijkheid; sociabel (lat.
sociabilis, e; fr. sociable), gezellig, ge
voor den gezelligen omgang-menza,
geschikt; vereenigbaar, verdragelijk, passend; sociable, ni. fr., eene soort van open
pleizierwagen voor 4 personen, een speel
vieren; socida, f. of con--wagentjv
tractus soc "dae , mid. lat. (it. soccitd,
V. h. lat. sociétas) , een gezelschaps v erdrag, eene soort van pachtverdrag. waardoor de pachter den inventaris van de
goederen, inz. het vee, tegen eene schat
neemt, dus eig. koopt; sociéren-tingover
lat. (sociáre). zamen voegen, verecnigen.
paren, gezelschappelijk verbinden; societaire, m. fr. (sosiët^-r'). een gezelschapslid; medelid van een gezelschap, genoot
sociëteit, f. (lat. sociétas, fr. so--schap;
ciété ,, het gezelschap, de verbinding, gemeenschap, verceniging, het genootschap,
de maatschappij, Bene handelmaatschappij
(c o m p a g n i c), geleerdenvereeniging; een
besloten gezelschap dat tot uitspanning,
vermaak en spel bijeen komt, besloten
:

koflijhuis; sociëteits-contract, z. v. a. so-

ciaal con tract ; sociëteits-firma, de
firma (z. a.) van een' gemeenschappelijken handel; sociëteits- handel, een gezel
i e; sociétas-schapndel,vf.omg
Jesu, f. lat., afgek. S. J., het gezelschap
of de maatschappij van Jezus (zoo noemen
zich de j e s u i t e n); soc. leonina, z. I eoninisch gezelschap; société des
droits des homines (spr. dé drou d^-órynm'),
het genootschap der regten v. d. mensch.
Sock, Z. soc.

Socle, m. fr. (v. h. lat. socculus, verklw.
V. soccus, schoen), Arch., onderstel, zuil voet, een vierkant stuk, meer breed dan
hoog, dat tot basis dient voor onderscheidene voorwerpen; kleine pedestal voor
borstbeelden, vazen enz.
socratische Ynethode, f. de leerwijze van
den griekschen wijsgeer Socrates, vol
welke men de denkbeelden uit den-gens
geest des leerlings- zelven ontwikkelt, terwijl men hem door gepaste vragen allengs
daarhenen brengt, dat hij het begrip, hetwelk men hem wil duidelijk maken, zelf
vindt ; socratische scholen , wijsgeerige
scholen der oudheid, die uit de leer van
Socrates zijn voortgekomen.
Soda, f. (sp. soda, fr. sonde), zoutasch,
aschzout, een vuurbestendig loogzout, ver
uit de verbranding van onderschei-kregn
planten, inz. van het sodakruid-den
of zoutkruid, de onzuivere koolzure soda,

wante steensoort; sodawijnsteen, z. seignette°zout; sodium, z. v. a.

natrium, z.

ond. natron.
Sodális, lat., of sodále, in., pl. soda-

len, een genoot, gezel, makker, kameraad;
sodaliteit, f. (lat. sodalitas), de kameraad
(geestelijke) broederschap, het-schap;de
genootschap, gild; sodalittum, n. de maal
partijtje , door vele rnedgezellen-tijd,he
gemeenschappelijk gegeven (p i e k e ri i e k).
Sodornieterij, sodomie, f. tegennatuur lijke bevrediging van de geslachtsdrift,
zooals die eens te Sodom (volgens Genesis 19) gedreven werd ; sodomiet, m.
die zich aan die wandaad schuldig maakt;
sodoms- appels, waarsch. fabelachtige appelen in de omstreken der voorra. stad
Sodom aan de Doode zee, die, wanneer
zij aan den stam verdroog en, inwendig vol
stof 'zijn.

Soedra of soudra, m. sanskr. (sudra),

pl . soedras of soudras, de vierde en laagste
volksafdeeling of kaste bij de Hindoes, uit
handwerkslieden bestaande.
Soeur, f. fr. (spr. seur), zuster; titel,
dien de christen- koningen aan de koninginnen in hunne brieven geven en
welken deze ook gebruiken bij het schrijven aan elkander; naam, dien reen aan de
nonnen geeft: soeurs de la cliarité (spr.
—sjarité ), zusters der barmhartigheid ,
barmhartige zusters ; soeurs grises (spr.
—g/tríez'), graauwe zusters enz.
Sofa, z. sopha.
Soffite, f. it. (soffitto, f. en sofito, m.

eig. het daaronder bevestigde, v. fitto ,
vastgemaakt, bevestigd, v. figgere = lat.
fgére , aanhechten ; fr. sof`ite) , Arch.,

of p l a fo n d, paneelwerk,
eene door verhevene lijsten in vakken
verdeelde zoldering, die niet snij,, beeld
schilderwerk zijn voorzien; inz.-houwf
op het tooneel de beweegbare dekstukken,
b. v. blaauwe, roode lucht -soffite►1 enz.
Sofradschi. m. turk. (v. li. crab. sufrek,
reiskost, discti) , de tafeldekker aan het
hof des sultans.
Softa, rn. pl. softas turk., grafmonniken of geestelijken, die aan de graven
der overledene sultans dagelijks voor hen
bidden.
soggetto of suggetto, m. it. (spr. sodBene v akzoldering

;

zj étto, soedzj cito; —

lat. subj ectum , fr.

sujet), in 't all;. grond, grondslag, stof
enz. ; Nuz. , een tekst , die toonkunstig
uitgevoerd (gezet of gecomponeerd) moet
worden.
soi- Bisant, fr. (spr. soadizd ng), zooge-
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naamd, naar men voorgeeft, een zich noe- belasting, bodemcijns; solarianen, BolaTisch, z. ond. sol, zon.
mende, zich uitgevende, wanende.
Sola -wissel it. (v. solo, Bola, alleen),
soigneur , fr. (spr. soainjeu), en als
adverb. soicgneusement (spr. soainjeuz'- een enkele wisselbrief, die door geen' s ec u n d a, tertio enz. gevolgd wordt (vgl.
mdn9; V. soar, zorg), zorgvuldig, bezorgd,
zorgend, oplettend; soignéren(fr. soigner), t rat te).
Soldaat, m. (it. solddto, fr. soldat, mid.
bezorgd zijn, zorgvuldig gadeslaan, waarnemen , oppassen of verplegen, iets met lat. soldátus; v. sold, en dit óf v. h. lat.
zorgvuldigheid behandelen; soins, pl. (spr. solidus, munt, of oorspr. v. sollen, zullen, verschuldigd zijn ?) , een krijgsman,
soáaing) , zorgvuldigheid , gedienstigheid,
die in een staand leger voor sold of soldij,
voorkomendheid.
soit! fr_ (spr. sod !), liet zij zoo ! laat d. i. voor betaling dient, een soudenier,
krijgs - of landsknecht; soldatésque, f. fr.
liet geschieden! 't is mij wel! goed!
(it. soldatesca), het krijgsvolk, de krijgsSoirée, f. fr. (spr. soaré'; v. soir, it.
sera, avond, v. li. lat. serus, a, um, laat), manschap, krijgslieden; a la soldatesque, .op zijn soldaatsch, op krijgsmansmanier.
de avond, avondtijd; ook avondgezelschap,
soldéren, Mere., z.v.a. s a Id er e n (z.a.);
avondfeest.
ook : met gesmolten metaal aaneen hechSoja, soja-boonen (dolzchos soja, L.),
eene in Japan groeijende, naar de 1 u p i n e n ten of digs maken.
Soldo, ni it. (v. h. lat. solidus, z. a.),
of wolfsboonen gelijkende boonensoort ,
eene ital. rekenmunt, van zeer verschil
welker meel in plaats van boter hij de
waarde, b. v. te Rome .-10 tot 20-lend
spijzen wordt gebruikt, terwijl de daaruit
cent., te Venetië, Milaan, Genua enz. van
bereide soja-saus op de tafel der euro14 tot 31 cent courant, in Dalmatië 2 a
peaansche lekkerbekken verschijnt.
van een' dukaat, = cent; ook de soldij,
Soje, z. soy.
belooning.
Sok of sock, m. eene siamesche leng
Solduriërs, pl., in de gallische oudheid:
ongeveer =
= 32 palm.
-tema,
krijgslieden , die zich geheel en al aan
Sol, eene fr. munt, z. sou.
Sol, m. lat., de zon ; de zonnegod, z. Benen aanvoerder hadden toegewijd , op
Helios; Chem., de naam van het goud; een' gemeenzamen voet met hem omginsolair of solárisch (lat. soláris, e), tot de gen en met hem stierven.
Solecisme, m. fr., z. solmcismus.
zon behoorende of haar betreffende; solair solemneel, fr. (solemnel, 1. solennel,
mnicroscoop, n. een zonne-vergrootglas
( vol. microscoop) ; solair-tubus, m. een V. h. lat. soleannis, e) of solenneel , als
zonneverrekijker ; solariánen, pl., zonne- adverb. solenniter, eig. jaarlijksch, wat
bewoners , de vooronderstelde bewoners ieder jaar plaats heeft, wat regelmatig we,ier zon ; solstitium, n. , pl. solstitia of der keert, vastgesteld, gebruikelijk; plegtig, feestelijk, statig, plegtstatig, heerlijk;
solstitiën , ook solstitiaalpunten , zon
-nestad,zoilpunte - solemniteit, f. (fr. solenanite, lat. solemkeerpunten; zomer- solstitium (sol- nitas), de plegtigheid, feestelijkheid, praal;
stitiu7n aestzvum), het zomer-zonnekeer- solennitas testamenti, Jur., de tot eene
punt (den 21 junij); winter-solsti- laatste wilsverklaring gevorderdei ebruit ï to m (solstitium hibernum of brumale), ken; solenniséren (fr. solenniser), vieren,
h. winter-zonnekeerpunt (den2ldecember). plegtig gedachtenis vieren; door wettelijke
Solaks, pl. turk., de boogschutters van plegtigheden of formaliteiten bevestigen;
solemnisátie, f. plegtige viering.
de lijfwacht des sultans.
Solenieten , pl. gr. (v. sólén , goot,
Solandgans, f. de schotsche gans.
Solano , m. sp. (v. sol, zon), eig. de buis), eene soort van versteende schaaldiezonnewind, een warme wind uit Afrika, ren, naar eene messenscheede gelijkende.
Sol£anaria, f. it. (v. solfo —, lat. sulfur,
welks nadeelige invloed zich soms in Spanzwavel), de zwavelgroeve; soffi, pl., zwaje doet gevoelen.
velafdrukken (van edelsteenen, gesneden
Solánum, n. lat., nachtschade of nacht
een plantengeslacht van zeer vele-schaduw,
steenera, ringsteenen enz.).
soorten, inz. solarium nigrum, de zwarte
sol£eggiéren , it. (solfeggiare, spr. solnachtschade; sol. tuberósum, de knolach- fedzj--) of solmiseren (van de ital. toontige nachtschade, de aardappelplant; sola- namen sol, fa, en sol, mi gevormd; vgl.
ut, re enz.), de klankladder zingen, een
nëën, pl. nw lat., struik- en kruidachtige
gewassen van deze soort, meest met ver- muzijkstuk met benoeming der noten zin doovende krachten; solanáne, f. een ba- gen; solfeggiën (spr. solf edzjiën) of sol
pl., oefèningsstukken voor den zang-£egi,
sisch plantvormend deel (alkaloïde) in de
stengels en bladeren der nachtschade, inz. zonder tekst; solmisatie, f. het zingen der
in de zwarte morel.
toonladder, in 't alg. iedere stemoefening.
Solfi, z. ond. solfanaria.
Solarium, n. (stil. vectigal), lat. (van
solum., de grond, bodem), Jur., de grondsolide, lat. (solidus, a, urn, fr. solide),
104
;
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vast, digt, sterk, gedegen, duurzaam, deug
bondig, houdbaar, bestendig, blij--delijk,
vend; grondig, zeker, vertrouwbaar, waar,
echt, eerlijk, braaf, welgesteld ; een s olide mensch, solide koopman, een
mensen , dien men vertrouwen kan , bij
Mien hoofd en hart op de regte plaats zitten, een koopman, die stipt zijne verpligtingen nakomt enz. ; solidus , m. (scil.
rummus ), pl. solden (lat. nummi solidi),
eene oud-rom., aan beide zijden gestempelde goudmunt, aan gehalte ongeveer =
4 gl. 80 ct. waard; solidum, n. het geheel,
de gezamentlijkheid; in solidum of solidair cavéren of staan, voor het geheel
gemeenschappelijk en ieder in 't bijzonder
borg of aansprekelijk zijn , of allen voor
éénen en één voor allen borg blijven; solidariteit, f. nw lat., gemeenschappelijke
verpligting van velen voor ieder' der medeverpligten op alle deelen van het geheel
(in tegenst. met de verantwoordelijkheid
of borgtogt pro rata); solidéren, lat. (sol7dáre). bevestigen, verzekeren; solidatie,
f. de bevestiging, verzekering; solidesceren (lat. solidescére), vast, stijf of hard
worden; solidescéntie, f. nw lat., het vastworden, verstijven, verharden; solidismus,
m. nw lat., een geneesmiddel, dat enkel
op de vaste deelen des ligchaams moet
werken; soliditeit, f. lat. (soliditas), de
dil;theid , vastheid , gedegenheid , duur
bestendigheid ; de-zamheid,bljvn
grondigheid , grondige kennis, het bondig
oordeel, de echtheid, waarheid, zekerheid,
vertrouwbaarheid, gegoedheid.
soli Deo gloria, z. ond. solus.
Soliloquium, n. lat. (v. solus, alleen,
en logui, spreken), eene alleenspraak, een
zelfgesprek, gesprek bij zich-zelven, z.v.a.
gr. m o n o 1 o o g; sofipsismus, m. barb. lat.
(v. solus en ipse, z. a.), z. v.a. e g o i s mus;
solipsist, m. , z. v. a. egoïst, allegorische
naam der jesuiten, dewijl zij, naar men
wil, allereerst aan zich- zelven denken.
Solitaries, n. lat. (solitarrus, a, unt,
eenzaam) of solitair (fr solitaire), een
eenzame, ongezellige, een kluizenaar, h
rem i e t; solitair, ook een alleen gezette
diamant (zonder kleinere steenen omgeven); Bene soort van quadrille-spel, waarbij
men altijd alleen speelt, zonder te beroepen; Bene soort van vlinder, alsook eene
soort van vlieg ; nog: een vogel van lie
de France, wiens bestaan door vele naturalisten betwist wordt; als adject. eenzaam,
ongezellig, teruggetrokken; ver solitaire,
m. fr. (spr. wer—) , de bandworm, een
plattte,zeer lange, gelede worm, die a 11 e e n
van zijne soort in de ingewanden ontstaat;
solitaire, n. een spel, waarbij men a 11 e e n
kan spelen met een tafeltje , waarin 37
gaten zijn, en met 36 puntige pinnetjes,
het melancholie -spel.

Solitude, f. fr. (v. h. lat. soliti7do), de
eenzaamheid, eenzame plaats, woestenij;
de naam van verscheidene eenzaam lig
-gend
landgoederen.
solitus, lelt., gewoon, gebruikelijk; more
sol/to, naar gewoonte, naar oud gebruik.
sollecito, it. (spr. —tsjilo, = lat. sol
lici'tus, a, urn), Muz., bekommerd, treurig,
bedroefd.
solliciteren , lat. (sollicitáre), in beweging zetten, verontrusten, bekommeren;
inz. iets geregtelijk bejagen, verzoeken,
aanhouden, aanzoeken, om regtshulp verzoeken, naar eenen post dingen; sollicitánt, m. een aanzoeker, verzoeker, linger
naar eersen post; een regtszoeker, eischer;
sollicitábel, nw lat., geschikt ter aanzoeking, ter mededinging; sollicitatie, f. lat.
( sollicitato) , de verontrusting , benoeming; de dringende bede, het aanhouden,
eischen, de geregtelijke bede; het aanzoek,
het dingen, mededingen naar een ambt,
naar eenen post; sollicitatiónes iniportu"nae, pl., lastige, allerdringendste aanzoeken; . sollicitátor, fr. solliciteur, bevorderaar, voortzetter. verzorger van iemands
regtzaak, v. zijne belangen bij de regering.
-

solmiséren, solmisatie, z. solfeggiéren.
solo, it. (= lat. solus), alleen, zonder

begeleiding, zonder hulp ; solo, n. 1Iuz.,
een alleenspel, alleenzang; in het kaartspel: het alleenspel; ook de benaming van
eery kaartspel voor 4 personen; solo-zanger, een alleenzanger; solo-tout, z. v o 1 e.
Solovraat, lat.-gr., z. v. a. monocraat,
monarch (z. a.).
Solweismus, m. lat. (v. h. gr. soloikismós), pl. soloecismen, Bene taalfout, inz.
tegen de woordvoeging, zoo gehecten naar
de stad S o 1 i (gr. Sóloi) in Cilicië, welker
inwoners door het gebrekkig gebruik der
attische taal tot die benaming aanleiding
gaven.
Solon, m.. naam van den atheenschen
wetgever , geboren - omstreeks 639 vóór
J. C.; soms gebezigd om een' verlicht' en
regtschapen. wetgever aan te duiden.
Solota of zelota, eene turksche zilvermunt, in zwaarte en waarde omtrent aan
onzen rijksdaalder gelijk.
Solotnik, m. russ. (solotnik, v. sóloto,
goud), een handelsgewigt = russ. pond
of 0,00426 ned. pond.
Solstitium, enz., z. ond. sol.
Bolus, a, um, lat., alleen, Benig, enkel;
solus cum sols, hij met haar alleen, een
soli Deo gloria! God alleen de eer!-parig;
solvéren, lat. (solvére), oplossen. ontbinden; onthullen, verklaren; eene schuld
vereffenen, afdoen, betalen; solve of solvátur! af ek. solv. (op recepten); los op!
of het worde opgelost! sulvens, n Med.,
het oplossende; pl. solventia, oplossingsmiddelen, oplossende middelen; solvént
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en solvéndo (scil. icloneus), lat.,
solvable. fr, in staat om te betalen;
solvabiliteit, f. (fr. solvabilite'), het betaalvermogen, het vermogen om te betalen; in solütum. lat. , in betaling of in
Plaats van gereede , bare of c o n t a n t e
betaling aannemen of geven; solübel (lat.
olubrlis, e), oplosbaar, ontbindbaar; voor
verklaring of uitle g ging vatbaar; solubi
liteit, f. nw lat. , de oplosbaarheid, ontbindbaarheid; solütie, I lat. (colut/o), de
oplossing; jets opgelosts, ontbondens ; de
verklaring, beantwoording, ontwikkeling;
Jur. solutlo, de betaling, opheffing eener
verpligting door betaling; solutlo indebiti,
eene zonder gehoudenheid of verpligting
gedane betaling, die deswegen kan terug
gevorderd worden ; & particulãris, eene
gedeeltelijke of stukswijze betaling, betaling op afslag, in mindering, sointlo contigui, Med., eene bij breuken plaatsrj
solutio continui, eene-pendvrkig;
verrekking, die hij eene wond of hij beenbreuken volgt.
Soma, f. it. (eig. last, vracht) , eene
vochtmaat, inz. voor olie, in den Kerke
lijken Staat = 80 boccali of 164,23
ned. kannen.
Soma, in. md. Myth , god der maan,
vader van Boeddha en eerste koning der
maan-dynastie. Hij huwde de 27 dochters
van Dakcha; maar dewijl hij 26 van haar
veronachtzaamde voor hunne zuster Ro
hini, trof Dakcha hem met eene kwaal,
die hem op geregeld wederkeerende tijden
deed wegkwijnen.
Somascers, pl., leden eener vereeniging,
in Italië gesticht in 1528, te S o m a s c a,
een dorp in Lombardije tusschen Milaan
en Bergamo. Zij had hoofdzakelijk de
verzorging der armen en opvoeding der
weezen ten doel (men noemde hen ook
reguliere clerici van Saint-Maycul).
somâtisch, gr. (v. söma, lijf), lijfelijk,
ligcharnclijk, het ligehaam betreffende
somatist, m., z. v. a. materialist ; somatologie, f. de ligchaamsleer, beschrijving van het menschelijk ligchaam.
Sonsbaje, sompage, m. eene zilvermunt
in Siam, = 2, cent.
Sombre, fr. (spr. sonybe'), duister, donker, treurig, zwaarmoedig, knorrig, ver
drietig.
Somma, f. eene inhoudsmaat in Tos
voor de olie = 2 b a r i li of 66,8560-cane,
ned. kannen.
somméren, fr. (sonzmer) , geregtelijk
aanmanen, eischen , afvorderen b. v. tot
betaling ; dagvaarden ; opeichen (eene
vesting); zamen tellen, oprekenen.
Sommiet. m. (naar den berg So in in a
bij Napels, als de plaats, waar men hein
het eerst vond), z. v. a. n e p h e 1 i ri e.
Sommist, m e de voornaamste officier der

pauselijke kanselarij, die wet de afvaardi.
ging der bullen is belast.

(sdtvens)

1

Somnus, m. lat., de slaap; somnam-

bule, in. en f. fr. (z. v. a. uw lat. noct rnbülus, v. h. lat. ambulare, wandfr
len, rondgaan) , een nacht- of slaapwandelaar , inaanzucitige ; een in den slaap
sprekende, slapeudwakende, helderziende
( clairvoyant of —e) ten gevolge van
bet magnetismus (z. a.); somnambuléren
somnanibuliséren , nw lat., slaapwandelei, in de vervoering des maguetiscisen
slaaps zijn; somnambulismus of somnam
bulisme, n. het nachtwandelen, de maanzucht, slaapwandeling ; het slapendspreken , slapendwaken , helderzieni, de helderzigtigheid (clairvoyance); somni
fèra , p1. lat., slaapwekkende middelen,
slaapgoed ; somniloque , ni. fr. (spr.
lók/'), een slaapspreker, luiddroouier, iemand, die slapend of droomend overluid
spreekt; somnolent, lat. (somnoléntus, a,
urn), slaperig, slaapzuch tg.; somnoléntie,
f. de slaperigheid. slaapzucht.
Sompage, z. sombaje.
Sompi, een klein goud- en zilvergewgt
op Madagaskar.
somptueux, fr. (spr. songpttu/u; v. h.
lat. .curntuösus, v. sumtus, kosten, onkosten) , prachtigal , kostbaar , kostelijk ,
weidsch ; somptuaire wetten (lat. leges
surntuariae) , wetten tegen de veelde;
somptuositeit, f. (fr. somptuosité), pracht,
verkwisting, onmatige uitgave.
sonante, it. (v. h. lat. sonãre, klinken),
Muz., klinkend, helder; sonate, 1 (it. sonata), eig. een klinkstuk, een inuzijkstuk
voor het klavier of fortepiano alleen, of
in begeleiding van enkele instrumenten,
bestaande uit 2 tot 4, gew. echter uit 3
stukken: een allegro, een andante of
adagio en een presto of rondo; sonatine, f. eene kleine sonate; sonét of
sonnét, fl. (it. sone'tto) , een klinkdicht,
bestaande uit 14 doorgaans jambische
verzen, die in twee 4regelige en twee 3regelige strophen zijn ingedeeld, met eene
bepaalde rijinplaatsing.
Sonde, f. fr. Chir., eene metalen, doorgaans zilveren stift v. velerlei gedaanten tot
peiling der wonden, zweren enz., het tentijzer, de peilstift; Mar., liet zinklood, peillood, lood, een werktuig om de diepte der
zee te peilen of de gesteldheid van haren
bodem te onderzoeken; de aardboor, bergboor; de peilstang der tolbeambten ; sonderen (fr. sonder), met het peillood, het
tentijzer enz. de diepte der zee, eener wond
enz., of den aard des bodems ondcrzoeken; oneig. iemand onderzoeken, toetsen,
polsen, uitvorschen, uithooren.
Sonéti Z. ond. sonante.
Songer, nfl. de siberische rat.

a

Sónica, f. fr., in het pharao- en basset.
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SONNA.

SORDO.

spel: eene kaart, die juist te re nt er tijd
komt, om winst of verlies te beslissen.

verstandskiezen ; sophronistërum, n. een
verbeterhuis; sophros'ne , f. de bezori
Sonna en sonnieten z. schiiten.
nenheid, onthoudzaamheid , onthoudingsSonnez, m. fr. (spr. sone'), twee zessen
gave, matiging, kuischheid.
in het triktrakspel.
Sópor , m. lat., de slaap, sluirnring,
verdooving, slaapzucht; sopéren of sopo
Sonnét, z. ond. sonante.
Sonométer ,, in. lat.-gr. (van het lat. réren (lat. sopre, soporãre) , doen insonus klank, geluid), een klank- of ge- slapen , bedaren, verdooven, stillen, verzachten, z.v.a. a ss o u p e r e n ; sopiantta,
uidmeter , eene toonmaat ; vgl. in o n o
chorde; sonoor of sonörisch (lat. so- Pl. Med., stillende, verzachtende genees
a, urn), weiklinkend, welluidend, middelen, soporatief, nw lat., in slaap
voltoonig, klank- of toonrijk; sonóro of brengend, slaapverwekkend ; langwijlig,
sonorarnénte, it. Muz., klinkend, helder- vervelend; soporifra, pl. lat., slaapklinkend.
wekkende middelen, slaapmiddelen, slaapSopha of sofa, f. (van het arab. sof- goed.
sopra, it. (= lat. supra), Mete., over,
fah, van saffa, in rij en orde plaatsen),
een turksch rustbed, kussenzetel, rust- meer, dan, op, boven; sopra agio, m. (spr.
bank, z. V. a. can a p e; de met een tapijt —âdzjio) , buitengewoon opgeld bij koers
belegde verhevenheid, waarop de groot- boven pan; sopra prote'sto, boven het
protest, d. i. uit vriendschap eenen wisvizier zijne audientiën geeft en de afge
zanten hunne plaats nemen.
s e aannemen (a cc e Pt e re n); sopra tara,
de aftrek, die boven de gewone tarra
Sophatis, Z. v. a. sepharieten (z. a.).
. SophI , m. perz. (sfi ; misschien van ( z. a.) wordt toegestaan; soprano of sohet gr. sopltos), een wijze, godsdienstige, praan, m. it. (eig. de of het opperste,
bovenste , eerste), Muz. , de bovenstern,
voorm. titel des konings van Perzië.
Sophia, f. gr. (van sophós, ë, on, wijs), hoogste stem, Z. v. a. diseant.
Sorbãten, pl. nw lat. (van het lat. soreig. wijsheid; een vrouwenn.; sophissna,
n., pl., sophIsmen (v. sop/iíclzein, iemand bum , fr. sorbe, de vrucht van den sorben
-wijs, verstandig maken, sop/tIdzestliai, of spreeuwbezieboom), ook malãten (van
wijs, omzigtig zijn, listig handelen, iets mãlmn, appel), appelzure zouten.
Sorben of sorbenwenden, pl., naam van
kunstig verzinnen iemand beet hebben),
eig. iets schrander of listig verzonnens, een wendisch volk van slavischen oorsprong, dat in de 5de eeuw in Duitsch
een sluwe vond; inz. Log. , de bedrie
drogrede,-gelijksutrd,chno
land, inz. in het land van lIeiszen en
Altenburg doordrong.
een verstrikkend betoog, eene bedriege
Sorbet of scherbét, m. en ii. arab.
lijke redenering, waarbij of in den grondslag of in den vorm gezondigd wordt; ( sciterbet , eig. slok, teug, dronk, van
scharaba, drinken; it. sorbetto) , een turksophist m. (gr. sophistës), oorspr. een
man vol levenswijsheid en staatkunde, sche koeldrank van water, fijugestooten
een wijsgeer en redeneerkundige der oud- razijnen, citroensap, suiker, umbra enz.;
heid; later en tegenwoordig doorgaans eene soort van ijs als koeldrank.
Sorbónne, 1'. fr., oorspr. het hoofdcol
een drogredenaar, iemand, wiens redenevoor geestelijken op de hoogesehool-legi
ringen niet dan valsche stellingen, verkeerde gevolgtrekkingen bevatten ; so- te Parijs en de daartoe behoorende gebouwen (naar Robert Sorbon, biechtphisterij, f. de drogredekunde, bedriege
lijke wijsheidsvertooning, spitsvindigheid, vader en aalmoezenier des konings , die
spitsvindige drogredenen, haarkloverijen; dien naam droeg naar zijne geboorteplaats,
bet dorp Sorb on in het departement der
sophisticãtie, f. uw lat. , vervalsching,
b. v. van droogerjen, edele metalen enz.; Ardennes, en stichter was van deze school
in 1250); later in 't algemeen de gezasophistisch, spitsvindig, verstrikkend, be
mentlijke godgeleerde faculteit te Parijs.
driegelijk. sluw; sophistiséren, den drog
Sordes, pl. lat., onreinheden, vuiligheredenaar spelen, drogredenen maken en
iemand daarmede zoeken te vangen, spits- den, ontuig; sordide, (lat. sordidus, a,
urn, fr. sordide), vuil, onrein; laag, gevindigheden uitkramen.
meen, snood, verachtelijk, laaghartig, gieSöphron, m. gr. (söplirön, bij gezond
verstand, bezonnen), een matig, bezon- rig, vrekkig; sordidìteit, f. uw lat., de
nen, wijs man, als mansnaam; Sopbro- onreinheid, vuilheid ; laaghartigheid, genm, f. vrouwenn. : de onthoudzame, be- meenheid, snoodheid, vrekkigheid.
sordo , it. (eig. doof, = lat. sizrdus),
Zorinene, wijze; sophronfst, m. (van soplironidzein , bezonnen of wijs maken, Muz. , gedempt, met verdoofden toon;
verbeteren) , een zedemeester , opziener sordino , m. it., sordine of sourdine (spr.
soerdien'), f. fr., de demper, klankdwinover de zeden, eene soort van regerings
personen in het oude Atheneri ; sophro- ger, toonverdoover aan speeltuigen ; sotdünen, pl., gedempte orgelpijpen.
nistëres, pl. Med. , de vijsheidstanden,
,

-

1

SORGHUM.

SOTI IS.

Sorghum , n. (laolcus sorghum) , de
indiaansche gierst , eene graansoort, die
inz. tot voeder voor de hoenders dient en

zinspeling op den Sosie in den Amphitryon van Plautus en van Molière, die in
Mercurius een' anderen Sosie , zijn eigen
wederga vindt).
Sosxus, m. lat. (pl. Sosïi), naam vary
een beroemd boekhandelaarsgeslacht in
het oude Rome; van daar in 't alg. voor
boekhandelaar.
sospiren, pl. it. (sing. sospiro = fr.
soupir, v. h. lat. suspiriuin), zuchten ;
Muz. , kleine rustpunten, pauzen in het
zingen; sospirdndo, sospiránte, sospirévole, sospiróso, it. Muz., zuchtend, kla-

welker stengel een merg bevat, dat naar
Honig smaakt vooral in Afrika , ook

durra, f.

Sorgudsch , f. turk., een pluimbos, vederbos, roet edelgesteenten versierd. dien
de 'Turken aan hunnen tulband dragen;
de sultan heeft er drie, de groot-dignitarissen des rijks ééne.
Sprites , m. gr. (sorités, d. i. eig. opgehoopt, van sórós, hoop) , Log. , eerre
ketti,i ;sluitrede, eene verkorte reeks van
sluitredenen, welke den vorm eener enkele
sluitrede heeft; eene verstrikkende gevolg
-treking.
Sornétten , pl. fr. (sornettes, verklw.
van het oud-fr. some, een sprookje), ongerijmde taal, zotteklap, praatjes, sprookjes, grillen.
sororiséren, nw lat. (van het lat. soror,
zuster), als zusters of zusterlijk met elkander omgaan.
sons, f lat. (gen. sortis), lot, fr. sort,
in. (spr. sór), aandeel ; levenslot, noodlot,
lotsbedeeling, lotgeval, stand, rang, enz.;
ook de hoofdsom, het kapitaal ; van
daar in sortem computéren, tot de hoofdsom brengen ; per sortem , door het lot,
door verloting ; sortilegium , n. nw lat.,
(le voorspelling door liet lot.
Sorte , f. fr. (mid. lat. sorta van het
lat. sors), de soort, het slag; sortéren'(it.
sortire), uitlezen , naar soorten afzonderen, afdeelen, uitzoeken, afzonderen, pa-

ren; vgl. assorteren; gesorteerd, uit
soorten bijeen gevoegd; w e 1-gezocht,in

gesorte erd,behoorlijk van al h. vereischte
voorzien , b. v. zulk een winkel ; sortiment, n. een voorraad van uitgezochte,
afgezonderde waren, eene soortmenigte,
een goederenvoorraad ; bij ( duitsche )
boekhandelaars, een voorraad van door
anderen uitgegeven werken, vgl. assortiment; van daar de sortim entsh a n d e 1, handel in boeken, door anderen uitgegeven, in tegenstelling met die
van eigen oplage.
Sortie. f. fr. (v. sortir, uitgaan), de uit
uitval, het uitrukken-gan,uito;Ml
der belegerden, ors de belegeraars aan te
vallen en hunne werken te vernielen; de
uitvalpoort; Mere., de uitvoer, het vervoer v.
waren uit stad of land; droits d'entrée et
de sortie (spr. drocz dangtré' e d'sorti'),
uitgaande regten.
Sortilegiunz, z. oud. sors; sortiment,
z. o n d. sorte.
Sosie, f, fr.

Mere., stof van boomschors
uit de Indiën, schorsstuf.
Sosie, m. iemand, die eene volmaakte
gelijkenis met iemand heeft, sprekend op
iemand gelijkt , iemands wederga, (met

829

gend.

Sospiteit, f. lat. (sospítas, van sospes,
welbehouden, onverzeerd), het welzijn, de

welstand.
Sostánza, f. it. (v. sosten ire .—. lat.
sustinére, in stand houden, uithouden),

Mere. , welstand , gegoedheid, er edict,
soliditeit; sostenuto, it. (spr. u = oe),
Muz., volgehouden, aanhoudend, met aan
-gehoudnt.
Sostrurn, ook sótrum, n. gr. (sóstron,

van sódzein, redden) , het reddingsloon,
behoudingsloon; de belooning van den arts
voor het behoud des levens, artsenloon.
Sot, m. fr. (spr. so; fern. sotte; v. h.
lat. stultus ?), een dom, eenvoudig mensch,
domkop, onnoozele ziel, bloed, zot; sottise,
f, de zotheid, domheid, onnoozelheid, mal
domme streek ; eene grofheid,-lighed,
lompheid , onbetamelijkheid, de beleedigende taal.
sotádisch , vuil , ontuebbtig , smerig ,
hoogst onkiesch ; s o t a d i s c ll e verzen ,
wulpsche, vuile, dartele, ontuchtige ver
(naar eenen oud- gr. dichter S o t a d es-zen
zoo geheeten).
Soter, m. gr., redder; bijnaam van Jupiter , Bacchus en Apollo , bijnaam van
Ptolemmus I., koning van Egypte, en van
Antióchus 1., koning van Syrië; sotéres,
pl. , bijnaam van ('astor en Pollux, als
beschermers der zeevarenden.
Soteriën, pl. gr. (sótéria, v. sótêr, redder, sódzein, redden) , reddingsfeesten ,
dankoffers voor de uitredding; soterologie,
f. de leer der zaligheid, heilandsleer, leer
van Christus als den S o t r, redder en
zaligmaker der menschen; soterisch, reddend, behoudend, gelukkig of zalig makend, zaligend; soterische munten,
de oude munten met het kruis of het
beeld van Christus , gelijk de grieksche
keizers die lieten slaan.
Sothis, m. Astr., naam, diende Egyptenaren aan de schitterendste der vaste sterren
gaven, onze hondsster of Sirius; sothiáchisch, wat tot de hondsster behoort; s othiachische periode, eentijdvak van
1460 jaren, na welker verloop het begin
van het godsdienstig en dat van het burgerlijk jaa
r Egyptenaren zamen vied,
,

;3o

SOUS.

SOTNIK.

Sotnik, in. russ. (v. sto, honderd), een

hoofdman, kapitein.
sottíle _peso, it. (sottjle = lat. subtilis,
cuff. fijn , dun ; vgl. peso) , Mere. , ligt
gewigt.
Sottise, z. ond. sot.
sotto voce, it. (spr. —wootsje), Muz.,

eig. onder de stern, d. i. met zachte, gedempte, bedwongen of weerhouden stem,
met zachte toonen.
Sou of oorspr. sol, m., pl. sous, fr. (spr.
= it. soldo,
soe; V. h. lat. sole ius, z. a., =
sp. sueldo) ; eene fr. rekenrnunt, =
1 i vr e of ongeveer 2 cent; Bene kopermunt, = 5 centinies of i' franc.
Soubassement , n. fr. (spr. soebass'máng), Arch., de grondmuur; zuilengrond slag, zuilenvoet.
Soubrétte , f. fr. (spr. soebrél t') ,
kamenier, sluw dienstmeisje of kamer
vertrouwde , inz. op het-jufernhalv
tooneel.
Soucis, n. fr. (spr. soesi). Mere. , ge
indisch zijde -mousseline.
-strep
Soucoupe, f, fr. (spr. soekóep'; v. sous,
onder, en coupe, schaal, kop), het onder
schoteltje, b. v. van een kopje.-schaltje,
Soudenier, z. v. a. soldenier, s o 1 d a a t.
Soudis, m. eene mint te Ormuz aan
de Perzische golf, verdeeld in 4 pares
of 40 b e s e r c h s, ongeveer = 24 centen.
Soudrah, z. soedrah.
souffléren, fr. (soul er, spr. soefl—;

lat. su flare, blazen), toeblazen, toefluisteren, inluisteren, voorzeggen ; souffleur,
m. (spr. soefl--) , de inblazer , toefluisteraar. voorzegger, inz. op het tooneel.
souf let, in. fr. (spr. soeflè), een klap,
Bene oorvijg, muilpeer, kinnebakslag; souffletade , f. eerre menigte klappen, eene
dragt oorvijgen; souffleteren, klappen of
oorvijgen geven; souffleteur, m. een klap
muilperen. -penuitdlr,o va
Souffrance, f. fr. (spr. soefrángs'; van
souffrir, lijden, verdragen, dulden, v. h.
lat._ sufferre), het lijden, sinartgevoel ;
Mere., een openstaande (niet vereffende)
en met de wederzijdsche rekeningen niet
overeenstemmende post; souffre-douleur,
m. (spr. soefr' doeléur), eig. een smartlijder; een zondenbok, verschoveling, ver
iemand, die de schuld van-schopeling,
krijgt, iets,
ets, dat tot allerlei gebruikt
of. misbruikt wordt ; souffréren , lijden,
verdragen, uitstaan, ondergaan; gedooggin,
toelaten, dulden.
Soufre , m. fr. (spr. soefr'), zwavel;

oufrage. f. (spr. so^efrdazj'), het zwavelen of de zwaveling, het blootstellen der
stoffen aan de inwerking des zwaveldamps;
het indoopen in gesmolten zwavel; soufréren, zwavelen.
Souhait, m. fr. (spr. soe-é), de wensch,
begeerte , het verlangen ; souhaitable

wenschclijk , wenschenswaard; souhaitéren, wenschen, begeeren, verlangen.
soulagéren, fr.(soulager, spr. soulazj—;
V. h. mid. lat. solatiári, v. h. lat. solaturn, troost), ondersteunen. oprigten, ver
ten, verzachten, verminderen, bedaren,-lir;
„

troosten, verkwikken, dragelijker maken;
soulagenient, n. (spr. soelazj'rndng), de
ondersteuning , verligting , verzachting ,
troost, verkwikking, hulp, vermindering
van pijn.
Soumissie , f. fr. (soumission), z. v. a.
submissie (z. a.).

Soun, tsoun, een groot chincesch vaar -

tuig.
Soupcon, m. fr. (spr. soepsóng; v. h.
lat. suspieio) ; de argwaan, verdenking,
achterdocht, het vermoeden; soupconnéren (fr. soupfonner), verdenken, verdacht
houden , argwanen , vermoeden , gissen,
voorgevoelen; soupconnable, verdacht, aan
verdenking onderhevig; soup;onneux (spr.
soepsonnéu) , argwanend , mistrouwend
achterdochtig, ergdenkend.
Soupe, z. souper.

Sóupente, f. fr. (spr. soepángt'; v. sous,
onder, en pendre g hangen, lat. suspendére), de hangriem, draagriem eener koets;
Arch., een hangkamertje.
Souper of soupé, m. fr. (spr. soepé; v.
la soupe, de soep) , het avondeten , de
avondinaaltijd, het avondmaal; souperen
(fir. souper), het avondmaal houden, avondmalen ; soupière , f. (spr. soep/dr'), een

soepschotel.
souple, fr. (spr. soepl'), gedwee, lenig,
buigzaam, taai, slap , zacht , rekkelijk,
volgzaam , toegevend , medegevend, han
gehoorzaam; souplesse, f. de ge--deibar,
dweebeid, lenigheid, buigzaamheid, rek kelijkheid; onderdanigiheid, volgzaamheid;
vaardigheid , gezwindheid , rapheid der
leden.
Source, f. fr. (spr. soers'; v. sourdre,
ontspringen, opwellen, v. h. lat. surgere,
opstijgen), de bron, oorsprong, de oorzaak,
liet beginsel; oneig. inz. de handelsbron,
waar eene koopwaar uit dc eerste hand
wordt verkregen.
sourcilleux , fr. (spr. sourcie jeu, van
sourcil, w enkbraauw) , hoog , steil (van
rotsen , bergen) , somber , zwaarmoedig ,
trotsch, hoogmoedig.
Sourdine , z. sordine ; 't la sourdine
(spr. —soerdien'), heimelijk, ter sluik, in
stilte.
sous, fr. (spr. soe; in zamenst. ook enkel sou—, V. h. lat. sub, suss—), onder,
b. v. sousbande (spr. bautgd' ), kruisband,
smalle strooken papier, waarmede men
gedrukte bladen. sluit, die neen met den
post vcrzendt;sousbande verzenden,
onder kruisband, zonder volledig omslag
of c o u v_e r t verzenden ; souseripteur ;

SOUTANE.

SPANDEEtEN.

souscriptie, Z. V. a. subscribent, subscriptie (z. a.); sous-lieutenant, m. onder -luitenant ; sousmaitre, M. (spr. soemétr'),
ondermeester ; souspieds, pl. (spr. soepjees),

swdsa`, een gemengd metaal uit goud en
japansch koper, waaraan door aanstrik kin g
eener blaauwe of zwarte kleurstof eens
waarde gegeven wordt, die het aan het
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voetriemen, lederen strooken, die onder den fijnste goud gelijk maakt.
Soy of soje, f: (it. soja, mid. lat. essavoet doorgaan en dienen om de broek of
de slobkousen op den voet te houden ; juin), eene wollen stof, de beste soort van
ras of gladde sergie.
soussigné, m. (spr. soesienje ), ondergesoyeux. fr. (spr. soajeus; v. sole, zijde),
teekende, onderteekenaar; soussignéren,
onderteekenen; soustractie, f., z. v. a. sub- zijdeachtig, zacht als zijde, zeer fijn.
tractie (z. a.).
Soutáne, f. fr. (spr. soetdan'; v. h. it.

onderrok, v. sotto, lat. subtas,
beneden, onderaan), de lijfrok der r. k.
geestelijken , een ongeplooid afhangende
rok met naauwe mouwen onder het bovenkleed; ook dikwijls de geestelijke standzelf; soutanélle, f. een korte lijfrok.
soutenéren, fr. (soutenir, spr. soet—,
V. h. lat. sustinere), onderhouden, onder
onderschragen , onderstutten -steun,,
schoren, versterken, kracht geven; beweren, staande houden , verdedigen, voorstaan ; soutenable , f. (spr. soet'nábl') ,
houdbaar, verdedigbaar; soutenánce, f. de
kracht om zich staande te houden; soutien, m. en n. (spr. soeljéng ); de steun,
stut, schraag, ondersteuning, bijstand; bij
naaisters: middelen ter opstijvinv, ronding.
Souterrain, n. fr: (spr. soeterréng; v. h.
lat. subterranéus, a, um, onderaardsch),
een onderaardsch vertrek, onderaardsche
sottcána,

gang.

Souvenir, n. fr. (spr. soew'nier; v. h.
lat. subvenire, eig. bijkomen, te hulp komen ; te binnen komen , invallen) , het
aandenken, de herinnering, eene gedachtenis, een herinneringsgeschenk , geheugen- of herinneringsboekje , memorieboekje, schrijfboekje, zakboekje.
souverain, fr. (spr. soew'réng) of souverein (it. sovrcíno, v. h. mid. lat, superánus, supranus, V. h. lat. super, supra,
boven , op), opperst, hoogst, allerhoogst,
oppermagtig, onbeperkt of onbepaald, ongebonden, vrijheerschend, onafhankelijk;
als subst. m, een onbepaald gebieder, opperheer, staatshoofd, onafhankelijk vorst,
koning enz.; ook Bene goudmunt in Engeland sedert 1816 (sovereigns) = 20
shilling sterl. of 12 gl. 82 et.; er zijn ook
halve, dubbele en vijfvoudige sovereigns;
eene goudmunt in Oostenrijk, = 6 Oorenen
40 kreutzers of 16 gl. 65 ct., eene goud
Lombardisch Venetiaansch-muntihe
koningrijk sedert- 1823, = 40 lire of 16
gl. 83 et.; eene goudmunt in België,
16 g;l. 65 et. (allen naar innerlijke waarde);
souverainiteit, f. (fr. souverainete ), dc
onbepaaldheid of onafhankelijkheid van
eenen vorst of staat, oppermaat, opper heerschappij, onbeperkt gebied, vrije en
onafhankelijke staat.
Sowas, n. (javaansch suwdsa, maleisch

Spacie, spacieus, z. spatium.

spaccio, m. it. (spr. spátsjio), een adviesbrief voor alle wissels of remisen, die
op de duïtsche missen of jaarmarkten
worden uitgegeven.
Spadassin, • m. fr. (spr. —séng; it. spadaccmno, v. spades degen), een voorvecliter, vechtersbaas , plukhaarder, een man
van de punt; spadille, f. fr. (spr. spadief';
v. h. sp. espadilla, verklw. van espada,
degen), schoppenaas, de hoogste troef in
het l'hombre -spel.
Spadel, z. spatel.
Spadix , f. gr. (v. spdein , trekken
scheuren) , een afgereten tak, inz. een
palmtak; een arenhulsel; spado, m. lat.
(v. h. gr. spadon), een ontmande, gesnedene, gelubde; spadónisch, ontmand, ge;

sneden.
Spagnolétte, f. (v. h. sp. espanoleta),

eene ijzeren deur- of vensterstang, tot
betere sluiting; de spaansche menuet.
Spagyrie, f. (ars spag yráca, in de middeleeuwen kwalijk gevormd v. h. gr. span,
trekken, afscheuren, scheiden, en ageirein,
verzamelen, vereenigen), weleer voor scheikunst (chimie), inz. de scheiding tot veredeling der ertsen; het goudwaken; spagyrisch , scheidend, veredelend. ertsveredelend; spagyrische kunst of kunststukken of spagyrische philosophie, de kunst
of dc kunstgrepen, door welke ertsen opgelost , gezuiverd en in edele metalen
veranderd worden , het zoeken van den
steen der wijzen.
Spahi , m. , pl. spapis (vgl. sipoys),
turksche ruiters.
Spalier, n., z. espalier; ook Gene soort
van ital. behangsels spalieren , ' eenen
muur met boomlatwerk bekleeden ; in
Boven- Duitschland voor behangen, bekleeden.
Spalno, m. (fr. espalmne), teer, scheepspek; kleefdeeg; spalméren (fr. spalmer, it.
spalmare), teren; z. v. a. kalfateren.
Spalniki, pl. ruls., kamerheeren aan het
russische hof.
Spalt, m. een blinkend witte steen, die
naar het krystal zweemt , en gebruikt
wordt om de metalen tot smelting te brengen; ook soms z. v. a. asphalt.
Span, m. zweedsche graanmaat = 4465
kop.
spandéren, z. spenderen.

-

SPANIOOG.
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Spaniool, m. (v. h. it. Spagnuolo, sp.
Espanol. fr. Espagnol, Spanaard), spaan -

s pas modis eb) ; spasmologie, f. de
krampleer, leer van de kramppijnen.
Spassapensiére, f. it. Muz. , de mondtrommel of het bromijzer, een speeltuig,
dat met de tanden vast gehouden eg door
het aanslaan eener stalen tong bespeeld
wordt.
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sche snuiftabak ; spaniolét, z. espagnolette.
Spanopógon, m. gr. (v. spanos, schaars,
dun, en pógón, de baard), een dun baard.
spanséren (hoogd. spatzieren), wandelen; spanseerder, n. een liefhebber van
wandelen; spanseerplaats, wandelplaats.
Sparágmus , m. gr. (sparagmós, van
spardssein , vaneen rijten, verscheuren),
Bene hevige kramp; sparagmódisch, Med.,
tot hevige krampen geneigd en daaraan
lijdende.
Sparganósis, f. gr. (v. spargd non, windsel , sparganun , inwikkelen), de inwikkeling, het omzwachtelen van een lijdend
ligchaamdeel.
spargeren, lat. (sparcdére), uitstrooijen,
ruchtbaar maken, rond praten, verspreiden , op aller tong brengen; spargimént
of spargemént, n. nw lat., een uitgestrooid
gerucht, uitstrooisel, volkspraatje; elders
ook z. v. a. omstandigheden, omslag, e er e m o n i ë n (veel spargementen maken);
spargíllum, n. de wijkwast; sparsim, lat.,
hier en daar verspreid, verstrooid, wijd en
onregelmatig uiteenstaande , b. v. zulke
vlekken, pokken enz.
Spargósis, f. gr. (v. spargán, zwellen,
tot berstens vol zijn), Med., het opzwellen;
de sterke opzetting der borsten met zog.
Sparsette, z. V. a. esparsette (z. a.).
sparsinn, z. oud. spargeren.

Spartaan , m. inwoner der beroemde
stad Sparta in het oude Griekenland; van
daar spartaansch, den Spartanen eigen
of toebehoorend, inz. voor gestreng, hard,
mannelijk, b. v. spartaansche kindertucht,
zeden enz.
Spartam et Martham (hebben) , een
post en Gene vrouw, eene kooi en een' vogel
(hebben); post Spartam sumére Mart/tarn,
trouwen na een bestaan te hebben ver
-kregn.
Spartogras of spartum, n. (sp. esparto, V. h. lat. spartum, gr. spártos, spartíon), spaansche brem, draad- of vlechtgras, waarvan de draadvormige, taaije bladen even als hennip tot touw- en vlechtwerk, inz. in Spanje, worden aangewend;
sparterie, f. fr., Gene inattenfabrijk; vlechtwerk.
Spasis, f. gr. (v. spaein, trekken), Med.,
het trekken, de krampachtige beweging;
spasmus y m. de kramp, hevige, onwillekeurige zamentrekking der spiervezelen ;
spasmátion, n. Bene geringe, ligte kramp;
spasmátisch, aan kramp lijdend; spasmodica of spasma, pl., krampwerende middelen (1. a n t i s p a s m o d i c a) ; spasinodisch, ook spastisch, krampachtig, krampig, krampaardig, ook krampstillend, b. v.
spasmodische middelen (l. anti-

Spatangieten, pl. gr. (van spcítangos,

zeeëgel), eene soort van versteende zeeel;els.
Spatel, f. (van het lat. spatula, verklw.
van spat/ta, gr. spd thè ), ook spadel, een
werktuig rond aan de eene en vlak of
plat aan de andere zijde, dienende bij de
apothekers om de zalven uit te strijken,
uit de potten te steken enz., liet strijk
pleisterstrijker; bij schilders tot-mes,d
het zamenstrijken der verwen, het tempermes; ook een gelijksoortig werktuig bij
stukadoors enz.
Spath, n. Miner., onbepaalde naam voor
verscheidene ruitvormige of rhomboëdrische mineralen , met bladerige, glanzige
breuk, b.v. loodspath, veldspath,
vloeispath, gvpsspath, kalkspath,
zwaarspath enz.
Spathacéën, pl. nw lat. (spathacéae,
van spat/ta , gr. spd th , spatel), leliën,
welker bloem in eene breedbladerige scheede zit.
Spatium, H. lat. of spatie, f., pl. spatia of spatiën, de ruimte, tusschenruimte, tusschenwijdte; tijd, tijdruimte, termijn ; de schei- of aanvullingsstaafjes der
letterzetters; spatium deliberandi of deliberatiónis, de tijd ter overlegging, de
wettelijk bepaalde tijd , binnen welken
een erfgenaam zich moet verklaren of
hij de nalatenschap al of niet aanvaardt;
spatium vat•uum of enkel vacuum, z. a.;
spatieus (lat. spatiósus, a, urn), ruim,
wijd, breed, omvattend, uitgestrekt; spatsieren, hoogd. (spazieren van het lat.
spatiUri, eig. eene ruimte doorwandelen'),
langzaam gaan, slenderen, voor vermaak
uitwandelen, rijden, varen gaan, s p a n s eren, vgl. ook pronieneren.
Specerij, f. (van het Enid. lat. espiciae,
it. spezie, spezieria, fr. épices, épicerie,
van het lat. species, soort, inz. van krui den er dgl.), welriekende kruiden of droogerijen V. verhittende, prikkelende kracht,
geurige kruiderijen ; specerijhandelaar,
koopman in geurige kruiderijen, vgl. materialist.
Speciës , f. (pl. insgelijks s p e c i ë s ),
lat. (specére, zien) , of specie, eig. de
aanblik; de gestalte, gedaante, gesteldheid,
het uiterlijk aanzien, de schijn; het hegrip; gew. de bijzondere soort (van gerineren omvang dan genus); Arith., eene
hoofdrekenwijze , hoofdregel of hoofdbewerking der getallen; ook toevoegsel, bestanddeel van artsenijen, spijzen enz.; Med.,
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inz. een mengsel van grof kleingemaakte
plantendeelen ; geld- of anuntsoort, inz.
Bene geheele of groote munt , in onder
kleingeld of brokkelgeld en-scheidngva
papieren geld, b. v. een specie -daalder,
cif. een werkelijke of harde daalder in
een stuk, eene munt van 2 gl. 40 ct ; ad
specien, voor den schijn; in specie, inzonderheid, vooral; ook in haar of gereed
(contant) geld; sub specie, onder de gedaante, onder liet voorkomen of den schijn,
b. v. sub specie a;nicitiae , onder den
schijn van vriendschap; species facti, JUr.,
de voorstelling, openlegging van het gebeurde , het verhaal der daadzaken, de
,ani, der zaak ; species pectorales. pl.,
borstthee; - speciaal (lat. speciális, e)

of speciëel, bijzonder, afzonderlijk, eik op
zich-zelf; bepaald, naauwkeurig; specialis
of speciaal, m. een bijzonder bekende,
vertrouwde, boezemvriend; speciale kaart,
eene kaart , die eene afzonderlijke landstreek voorstelt, in tegensi. met g e n era 1e
k a a r t; speciale resolutie, f. een bijzonder,
afzonderlijk besluit ; speciale volmagt ,
volmagt voor eene bijzondere zaak, aangelegenheid of verrigtin r,; special a, ook spe cialivra, pl., bijzondere omstandigheden,
bijzonderheden ; liet nadere, meer naauw.
keurige; ad specialia, tot de bijzondere
omstandigheden ; specialissïrna, pl., de
kleinste of geringste en onbeduidendste
omstandigheden; specialissirne , op het
bijzonderst, naauwkeurigst ; specialz'ter,,
z_ V. a. in specie (z. hoven) ; s ecialiséren, nw lat. , bijzonder kenmerken en
aanduiden ; bijzonderen , op zich-zelf beschouwen; specialiteit (lat. sipecialitas),
de bijzonderheid bijzondere eigenaardig
heid, soortelijke eigenschap; in tegenst.
met generaliteit, b. V. de specialiteit moet gecnerlci inbreuk
maken op de generaliteit, d. i.
datgene, wat in liet bijzonder is uitgedrukt, moet niets derogeren of geenerlei
schade toebrengen aan hetgene in het
algemeen gezegd is; het vak van studie,
van kunstvlijt , waaraan men zich over
geeft , liet bijzonder lievelingsvak ; -specieus (lat. speciósus, a, urn), aanzien
schoon ; schijnbaar, misleidend -lijk,
schoonschijnend, wat den schijn of glimp
der waarheid, der waarschijnlijkheid treeft;
specifiek, nw lat. (speci ficus, a, urn, fr.
speci fique) , wat in liet bijzonder aan
iets eigen is, het kenmerkt, eigen, eigenaardig, in de bijzondere soort of ei g enaardigheid gegrond, volgens den natuurlijken aard of de soortelijke eigenschap,
soortelijk, b. v. riet specifiek gewipt
van een ligchaam, d. i. de verhouding of
betrekking van de zwaarte eeneg zelfstandigheid tot de ruimte, die zij beslaat,
de soortelijke zwaarte van dat ligchaam
;

-

(b. v. goud is s p e c i fi e k zwaarder dan
lood, d. i. het overtreft bij gelijken omvang
of gelijke grootte het lood in zwaarte);
specil xcum n. , pl. specifica , Med., een
geneesmiddel, dat bepaaldelijk eene ziekte,
of kwaal bestrijdt en geneest, een zeker,
eigen, doelmatig middel (de kina is een
voortreffelijk specificum tegen de
koorts); speci, fice, in 't bijzonder, stuks
stuk voor stuk, elk op zich.-zelf;-gewijs,
specificeren (fr. specifier), in liet bijzon der, elk voorwerp op zich-zelf of naauwkeurig opgeven, bepalen, aanteekenen of
benoemen, van punt tot punt kennelijk
maken, bij name optellen, stukswijze benoemen of neder schrijven ; specificatie,
f: eene naauwkeurige, stukswijze opgaaf
of lijst, de benoeming van ieder deel eens
geheels in het bijzonder, bijzondere opgaaf, naauwkeurige optelling, verklaring
van stuk tot stuk.
S,pecillum, n. lat. Chir., een zoeker of
peiler, eene zoek- of peilnaald, een ten t-

ijzer, z.v.a. sonde.

Spe men, n., pl. speci ána. lat. (van

specere, zien, beschouwen), eene proef,
een staat, model, proefstuk, proefwerk,
bewijs.
spectábel , lat. (spectabilis , e, van
spectare , aanzien, beschouwen), bezienswaard, aanzienlijk; spectabiliteit, f. (lat.
spectabilitas), aanzienlijkheid, een titel
voor staatsclienaars in liet latere romein
keizerrijk en voor de dekens op de-sche
tegenwoordige (duitsche) hoor escholen;
spectakel, n. (lat. sliectaciilurn, fr. spectacle), elk voorwerp, dat de blikken, de
aandacht tot zich trekt, de oogen boeit,
liet schouwspel, dc vertooning, openbare
:ertooning; de aanblik, het gezipt, tooneel; gem. opzien, opschudding, geraas,
verwarring; spectaculéreu , nw lat., of
spectakel naken, opzien verwekken, opschudding maken ; spectaculeus , zeldzaa m , opzienbarend, schandelijk; spectátor.. in. lat. , de aanschouwer, toekijker;
waarnemer; spoectatoráum, ii. nw lat.,
een kring van aanschouwers, de gezamen tlij ke toeschouwers.
Spectrum , n., pl. spectra , lat., een
spook, eene verschijning.
speculeren, lat. (speculári), eig. rondzien, bezi tilten, kijken, bespieden, gade
slaan ; in den geest beschouwen, naden ken, navorschen, diepzinnig denken, bovenzinnelijke beschouwingen maken ; han delsplannen maken, gewin berekenen, op
handelsvoor doelen loeren, plannen rede neringen, berekeningen in zake van financiën, handel, rijzing of daling der fond-;

sen enz. maken; speculant of fr. specu-

lateur, in. een beschouwer, bespiegelaar,
navorscher , overpeinzer; ondernemer
winstzoeker, winstbespieder ; speculatie,
105
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f. de bespieding. navorsclilng, overpeinzing verstandelijke beschouwing, diep-

rare, hopen), hoop! als opwekkende toeroep gebruikelijk; sperãtus, m. en sperta, f. lat., hij of zij, die gewenscht wordt,
de gewenschte, verlangde.
Sperma, n. gr. (v. speIrein, uittrooi
zaaijen), het zaad, ins. het dierlijke-jeu,
zaad, de stof, waarmede het dier wordt
geteeld; spermaceet, n. gr. lat. sperma
ceti, d. i. cu ff . zaad van den walvisch
walschot (z. cachelot) ; spermacrasie,
f. ge. Med., slechte menging of gesteldheid
van het zaad; spermatacratie, f het onvermogen om bet zaad op te houden, onwillekeurige zaadvloeijing of zelfbevlek
king ; spermatenergie , 1 zaadkraeht,
sterkte van het zaad; spermaUus, in. eene
zaadrijke vrucht, zadeling ; spermatne,
f. de zaadstof, eene bijzondere zelfstandigheid, uit liet zaad getrokken; spermtis,
f. de zaadader; spermátisch, tot het zaad
behoorende, van het zaad ontstaan, zaadbevaLtend, zaadvoortbrengend, b. v. zulk
een middel; spermatische vaten,
zaadvaten ; spermatobIus , m. de zaadwerper , eene zaai -machine van nieuwe
vinding ; spermatoc1e, £ Med. , eene
zaadaderbreuk; spermatoclémma , n of
spermatOclépsis, f de onmerkbare afvloeijing van het zaad; spermatologie, f.
de leer van het zaad, zaadleer; spermatopathie, f. een zaadlijden, eene uit het
zaad ontstane ziekte; spermatophthöra,
f. bet zaadbederf; spermatopma, pl., zaadverwekkende, bevruchtende geneesmìddelen, middelen ter bevordering van de zaadafscheiding; spermatorrhna, f. een zaadvloed; spermatoschsis, f. de zaadverhou
ding;spermatozeme, f. zaadverlies; sper-
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zinnige overweging, bespiegeling, theor i e ; iflZ het koopmans-winstzoeken, de
vinstbe1oering , berekening eener onderneming op 'waarschijnlijke winst of verlies; een fijn ontworpen handelsvoordeel;
speculatief, navorschend , nadenkend ,
peinzend, beschouwend, bespiegelend;

diepznnig; l)OVefl- of overzinnelijk; ondcrnemend; op vermoedelijke winst bere
kend ; speculatieve phi1osophie beschouwende verstandswetenschap , diepzinnig
verstandsonderzoek dat, onafhankelijk van
de in de ervaring gegevene verschijnsclen
door den denkenden geest dc waarheid
zoekt, in tegenst. met empirische
1)hilosophie.
Specuulum , n- lat, de spiegel; Chir.,
een werktuig om zekere natuurlijke holten des ligchaains open te houden , wijder te maken, h. v. cpecIilum ani, een
instrument om den aars te verwijden;
sp. nzatrcis , een moederspiegel , werktuig om den mond der baarmoeder te
verwijden; cp. ociiii, de oogspiegcl, oogopspalker; sp. ons , mondspiegel , werktuig om den mond op te spalken of op
te schroeven ; sp. lucidum , Anat. , het
hel derblinkend of doorschijnend schot der
hersenen.
spediéren, hoogd specliren (van het
lat. expedire, vgl. expedieren), afzenden,
verzenden, verder zenden (saren enz. op
rekening van anderen) ; spediteur. rn (it.
met franschen uitgang), de verzender, goe
deren- of warenverzender; speditie, f. (it.
speditiöne), de afvaardiging, afzending
of verder-zending warenverzending; spe ditie -conto, de verzend ingsrekening ; spe ditiehande1 of speditie -zaken , verzen
-provisie , verzen-dingszake;pt -

dingsloon spedito. speditanunto , 1\iuz.,
spoedig, liaastig, vaardig, gezwind.
Spelter, ff1. eng. (mid. lat. pestrum,
peutreum), spiauter, z.v.a. zink.
Spelonk , f. lat. (spelunca), een hol,
grot; nest, roofnest.
Spencer , m. een overvest, vestrok of
korte rok zonder panden, naar zijnen engelschen uitvinder lord Spencer benoemd.
spencléren (door den vreemden uitgang
eren van het duitsche spenden gevormd, dat echter zelf van liet lat. expendre, it. spenclei-e , ontleend is), ook
wei minder goed spanderen, ten koste
leggen, besteden, er aan wagen; uitdee
len, ten beste geven, schenken; spendãbel, barb. lat., mild, vrijgevig, mededeelzaam ; spendage, f. (spr. —dáaij'; duitsch
met fr. uitgang), de vertering, uitdeeling,
t e henking.
speránza, f. it. (v. h. lat. en it. spe -

mogonie,f.zaadverwckking; spermolithen,
pl. , zaadversteeningen , versteende zaadkorreltjes; spermoloog, m. gr. (spermologos, eig. wie zaadkorrels verzamelt), een
snapper, babbelaar, nieuwsventer; een tafelschuimer, ilikiooijer ; spermologie, f.
de snapachtigheid, babbelzucht; schuim-

looperij.
Speronara, speronada, f. it., een mal-

tesiseh zeilvaartuigje zonder verdek.
Spes, 1'. lat., de hoop, ook als vrouwelijke godheid voorgesteld; spes sitecedendi,
f. de hoop van op te volgen of op ambtsopvolging ; in spe , in de hoop; inter
spem et metum, tussehen hoop en vrees.
Spesen , Pl. (it. spese, van het lat. expensae, van expendére, it. spendere, uitgeven , verteren) , de kosten , onkosten
uitgaven, inz. handelsonkosten, verzendingskosten, commissie-gelden.
Sphacèlus, m.

gr.

(sp a klos), Med.,

het koudvuur, de volkomen versterving;
sphaceléren (gr. spitakelIdzein), versterven, koudvuur krijgen; sphaceUsmus,
n. de versterving; sphacel'ismus cer ébri,
het koudvuur der hersenen; sphacelö

sPa1ER.

SPILMAGEN.

des , of sphaceleus , aan liet koudvuur

Sphincter, m. gr. (v. spitI ngein, snoe-.
ren, zamen trekken), Med., eene sluitspier;
sphincter ani, de sluitspier van den aars;
spit. vesicae, de sluitspier van de pisblaas;
sphingonta, pl. , sterk zawentrekkeide
middelen; sphinxis, f. liet insnoeren, toe-

gelijk.
Sphaer, z. spheer.

sphalrna typographicum, n. gr. (sphalma, misslag, dwaling, ongeluk; typographicum, tot de boekdrukkunst belhoorende),

Gene drukfout, eig. doorgaans zetfout.
Spheer , sphwr, f. lat. sphaera, v. h.
gr. spltaira), de bal, kogel, liet bolrond
ligcbaam ; inz. de hemelbol of wereldlol,
een bolrond, beweegbaar werktuig, uit
cirkels bestaande, voorstellende die, welke
de sterrekundigen zich verbeelden aan
den hemel getrokken te zijn, de kring,
de loopbaan ; gezigtskring ; de uitgebreid
omvang, grenzen van iemands za -heid,
kundigheden, talenten, vat--ken,magt
baarheid, werkkring ; dat ligt buiten
mijne splicer, dat ligt buiten mijn
bereik, buiten mijnen werkkring, is mij te
hoog, gaat boven mijn begrip ; b u i t e
zijne splicer treden, de grenzen van
zijnen stand overschrijden, te ver gaan;
sphaera armilláris , z. asmille ; h o og e re s p h me r e n, bovenaardsche werelden
of streken; muzijk of harmonic der
s p h w r e n, de hemelsche muzijk, die
volgens de voorstelling van Pythagoras
uit de beweging, der hemelligchamen ontstaat ; sphwrisch, kogelvormig;, bolvormig,

bolrond; kringvormig ; een s p h me r i s c h e
driehoek, een door twee bogen gevormde hoek, klootsche hoek; sphaericiteit f. nw lat., de ronding, bolvormige
gedaante der ligcliamen ; spheeriek of
sphaerologie,J. gr., de leer van den aarden hemelbol, f lol)enleer ; sphaeroide, f.
een langwerpig ronde bol, rondachtig lig
onvolkomene ronding; sphmu--cham,de
roidisch, rondachtig, naar eenen bol gelijkende, plat bolvormig; spheerolith, rn.
een niersteen, korrelig afgescheiden parel steen ; sphmer®ma , n. een afgerond li chaam; spheerometer, m. een boimneter,
kogelmeter; sphcerometrie, f de bolmetinv, meetkunde des bols; sphmurosideriet,
m. ijzererts in rondachtige stukken, stra-lig ijzerspat) , ook Frankforter glas genoemd ; spheerulieten, pl. raw lat., eene
soort van versteende schaaldieren van bol
gedaante.
-vormige
Sphen, m. gr. (sphén, de wig; wegens de
wigvormige kristallisatie), z. v. a. titaniet
(z. a.); sphénisch, sphenoïdisch, wigvor-

mig Arith , een getal met drie ongelijke
zijden, b. v. 24, als hebbende tot zijden
^, 3 en 4; os sp /Leno7cles (niet sphenoidéum), liet wiggebeen; sphenomaxillaris,
Anat., tot het wigge- en kaakbeen behoorende; sphenopalatinus, tot het wiggebeen en het verhemelte behoorende;
spbenósis, f. de vastzetting met wiggen;
het vastzitten van liet hoofd des kinds in
liet bekken.
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snoeren.
Sphinx , f. gr. Myth. , een roofgierig
monster, hebbende het hoofd en de borst

van eerie vrouw, doch overigens naar eenen
leeuw gelijkende somtijds ook met vletiBels af •ebeeld, dat op eene rots bij Theben
zich ophield , den voorbijtrekkenden een
raadsel opgaf en ieder, die het niet kon
ontbinden, verslond. IEdipus (z. a.) loste
het op, waarop de sphinx zich van de rots
naar beneden stortte. Zij wordt nu eens
als het zinnebeelci 'van de vruch t.baarh eid
des lands, dan weder als dat der wijsheid
en der verborgenheden in de natuur aan
I., een avondvlinder, vlinder-gezin;N.Ir
met prismaticlie voelsprieten; pl. sphin-

ges, ook sphinxen, vgl. papillon en phalinnen.
Sphinxis, z. ond. sphingonta.

Sphragide, f. gr. (v. sphragis, liet ze
zegelsteen, zegelaarde; sphragistiek,-gel),
f. de zegelkunde, kennis van de zegels der
oorkonden; sphragístisch, zegelkundig, de

zegelleer betreffende.
sphygmisch, gr. (v. sphygmos, de pols,
V. sphydzein , in hevige beweging zijn,
koken, slaan), den pols betreffende; sphygmoctisch, naar den pols gelijkende; sphygmolog^,e, f. dc leer van den pols; sphygmometer of spbyg oscoop, m. een pols meter.
Spialter, z. spiauter..

spianc%to , it. (v. spiandre = lat. explanare, vereffenen, verklaren). Muz., een
ongekunsteld, uiteengezet.
-voudig,
Spiauter, spialter, m. (eng. spelter),
z. v. a. zink.
Spica, f. lat., cig. cease korenaar, een
korenhalen ; Chir. , een verband, welks
windsels eenigzins naar een korenaar gelijken ; spica nardi of spikenard, ei s;.
nardusaar, z. v. a. lavendel (z. a.); spicdtus, geaard, als Bene korenaar ; spicilegium, n. lat., de arenlezing, naoogst, na
verzameling van losse schriften,-lezing;
verhandelingen, oorkonden enz.
spiccdto, it. (v. spiccare = lat. explicare, ontvouwen-, verklaren), Mui., duidelijk , verstaanbaar uitgesproken bij het
zingen; ook kort afgestooten.
Spillage , f. eng. (spr. spíllidzj) of
spillagie, here.,

datgene, wat van de waren

door de naden der vaten, balen enz. naar
buiten dringt en in den ballast valt.
Spiesglans, spiesglas, z. v. a. anti cm
niuln.

Spilmagen, pl. , bloedverwanten . van
moederszijde, in tcgenst, niet zwaard-

SPILOMA.
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magen; spelzijde, moederszijde (v. spil,
de ronde pen, waarop iets draait, hier voor
spinnewiel).
Spilórna, n. gr. (eig. vlek, smeer, van
spilun, bevlekken) , Med. , eene moedervlek; spilósis, f. de bevlekking, bezoede-

van ons spie, s )i eden, hoogd. spa/ter,
spa/ten, eng. spy afstarnmen), een bespieder, beloerder, uitvorscher, kondschapper,
iemand, die de oogmerken, de bewegingen
van een vijandelijk leger, van bij ,onderti
personen in het geheim gade slaat; ook

ling.
Spina, f, lat., eig. doorn, stekel, graat;
de ruggegraat; ook de met zuilen en beeldwerk versierde dwarsmuur, die overlangs
door eene oud -romeinsche renbaan liep en
om welken de wedloop zich bewoog; spina
bif ida, f. fled., gespletene wervelkolom,
aangeborene splijting der rugsewervelen
en openstaan der wervelholte; spina ven
winddoorn een kwaadaardige been--tósa,
eter, scrophukuse opzwelling van het gewrichteinde der beenderen ; spinaal, tot
de ruggegraat behoorende.
Spinagie of spinazie, f. (it. spinare,
hoogd. spinat, waarsch. v. h. lat. spina,
doorn, spits, wegens de spitsgetakte bladeren; sp. espinaca, fr. épinards), een bekend moeskruid, spaansche kool.
Spinel , m. fr. (spindle) , z. robijn;
spinellaan, m. eene zwartbruine, grijze of
roodachtige, aan den lazuursteen verwante
steensoort aan de oevers van den Rijn;
spinelline, f., z. v. a. tetaniet.
Spinélle, f. (v. h. lat. spina), de ste kelbezie; spinét, n. (it. spinetter, fr. épinette), een klavier, waarvan de snaren met
punten van penneschachten geslagen worden; spinola, z. v. a. spina bifida (z. ond.

wel voor een straatspiegel, vensterspiegel;
spioneren, bespieden, beloeren, bedekte lijk gade slaan, uitvorschen.
spiraal, nw lat. (v. h. lat. spira, gr.
spelra, omdraaijing, kronkeling), kring- of
slakvormig gedraaid, schroefvormig; spiraallijn, de schroeflijn, slakkelijn, krul
kromme lijn, die op een vlak-lijn,e
verscheidene wentelingen rondom een punt
doet, waarvan zij zich meer en meer ver
spiraalveer, de slakkeveer, opge--wijdert;
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spina); spineus (lat. spinósus, a, urn, fr.
epineux), doornig, stekelig; moeijelijk, netelig, bedenkelijk.
Spinosisnaus, n. het wijsgeerig stelsel
van S p i n o s a, een' joodsch' geleerde te
Amsterdam (geb. 1632), inz. de pantliéistische grondstelling daarvan, dat God en
de wereld één is, volgens welke God alzoo
slechts als substantie niet als subject en
geest bepaald wordt ; spinosist, m. een
aanhanger van die leer.
Spinsbek, z.v.a. pinsbek, z. pinchbeck.

Spint, n. eene voorra. graanmaat in
sommige streken van i ederland : te Gro.
ningen = ? s oud mud; ook eene inhoudsmaat te hamburg, = z' schepel of 6,5310
ned. koppen; te Bremen 6 4 . last of 4,63
koppen.
Spintherismus, n. gr. (v. spint/z&,
vonk, spintld.erídzein, vonken werpen) ,
het vonkenwerpen, afgeven van. vonken;
spintherornéter , m. een vonkenmeter,
-,i erktuig om de kracht der electrieke vonken te bepalen; spinthriën, pl., munten
of gesneden steenen , die onkuische voor

-werpnvto.
spintiséren (uit het it. spignere, deel -

woord spinco?) , uitpluizen, fijn uitspin nen, allernaauwkeurigst navorschen.
Spion, m. (it spione, fr. espion, die

wonden veer in zakuurwerken.
spirabel (lat. spirabilis, e, v. spirare,
ademen), adembaar, vervliegbaar; spirabiliteit, f. nw lat., de geschiktheid der
lucht tot inademing; vervliegbaarheid van
een ligehaain; spiraeul-urn, n. lat. , eens
luchtgat, Bene opening.
spiráto, it. (v. spiráre = lat. exspirc re, °z. exspiréren) , Mere., in de jongst
verloopen maand of het laatst vorige jaar.
Spiritus, m. lat., eig. de adem, ademto gt , wind, liet leven, de geest, kracht
een afgetrokken geestrijk vocht, geest,
eene door overha li ng uit vele zelfstandig
verkregen vlugtigevloeistof;; spiritus-hedn
aspee en spiritus lenis , de scherpe en
zachte aanblazing in de grieksche taal ,
aangeduid door ` en ' ; spiritus corms
cervi, geest van hertshoorn; sp. familiar
is, een bescherm,eest, geleigeest, geheime gedienstige geest; sp. nitri dulcis of
sp. aethéris nitrici, verzoete salpetergeest
of salpeter -aethergeest; sp. rector, de bezielende geest, de levenwekkende. geestige kracht; de reukstof bij de planten ;
sp. salis arnioniácí causti'cus, bijtende
geest van salammoniak; sp. sanctus, de
heilige geest; sp. silvestris, koolzuur, kool
luchtzuur, krijtzuur, vaste lucht;-zurgas,
sp. vani, wijngeest; spirituálen, pl. nw
lat., bijzondere opzieners der zedelijkheid
in de priester -seminariën; ook de gestrengere partij onder de franciskanen; spinitualza of spiritual-ënn , pl. , geestelijke
aangelegenheden, geloofszaken, zielezorg;
in spiritualzbus, in geestelijke aangele-

genheden ; spiritualiséren , Chem. , tot
geest maken, den spiritus of geest uit iets
trekken; oneig. begeesteren , in vervoering brengen -; ook eene verstandelijke,
allegorische, inz. vrome of geestelijke rigting geven , vergeestelijken ; spiritualisitie, f. Chem. , de uittrekking van de
geestrijke deden, geestmaking, geestwording ; spiritualisnius , n. de geestenleer,
leer van het wezen des geestes ; ook de

wijsgeerige meening, dat alles geest is en

SPLEEN.

SPOM)EIIEN.

het li 8 charnelijke uit den geest te voorschijn treedt, in tegenst. niet in a t e rial i S fl1 U S; spiritualiteit, £ tie geestigheid,
oniigchamelijkheid, het innerlijk leven,
de onthondenheid, het loszijn van de wereid, de overpeinzing van geesteszaken
spirztuahter, op geestige, geestelijke wijze, geestelijk spiritueel (fr. spirituel)
geestig, geestrijk; zinrijk, snedig; geestelijk, onligcharneljk; spiritueus (Ii. spiuit eux), geestrijk, vol geest, vurig, krachtig, sterk (van dranken) ; spirituositeit,
f. Chem, hoedanigheid van een geestrijk
vocht, geest rij kheid, geestgehalte ; spi;ituoso (spr. —toeózo) ofspiuitoso, ook con
spirito, it. Muz., met geest en vuur, of
vurig, levendig voor te dragen.
Splanchnemphráxìs, f. ge. (v. splanc/zfl,on, IL, pl. splanclina, ingewand), Med.,
verstopping der ingewanden , overvulling
der ingewanden; sp1anchneursma, n. de
tegennatuurlijke verwijding of uitzetting
vats ccii ingewa n d; splanchnTha, pl., middelen tegen de ziekten der ingewanden;
sp1anchnm1në, f. ingewandspijn, kramp
of pijn in de ingewanden; splanchnographie , f. beschrijving 'der ingewanden
splanchnolitb, m. een ingewandsstee n
splanchnolithi'ásis, f. de steenvorming in
de ingewanden; splanchnologie, f. de in-

splenocële, f. de rriiltbreuk; splenographie, k de rniltbeschrijviiig; splenologie,
f. de miltieer, leer van de milt; splenón
cus, m. het miltgezwel, de miltzwelling;
splenoparectomie, f. de vergrooting van de
milt; splenorrhagie, f. de bloedvloeijing
uit de milt; splenotomie, f. de ontleding
der milt.
Splendeur f. fr. (spr. spiangd-;
lat. splendor), de glans, pracht, praal,
heerlijkheid ; splendor sölis , de zonneglans, titel van een alehimistisch boek;
splendied lat. (splendiclus , a, urn, fr.

;

u

gewandsleer , leer van de izigewanden;
splanchnoIsis, f. de versiapping of verlamming der ingewanden; splauchnopathie, f een ingewandslijder; splanchno-

pat h isch , aan de ingewanden lijdend
splanchnophthávsis, l bederf of beleedi ging der ingewanden; splanchnophthártisch , ingewandbedervend ; splanchno-

phthöra, f. ingewandsbederf; spi anchnoscopie,f.het onderzoek, de beschouwing der
ingewanden; splanchnotomic, f. de ontleding der iri g ewanden.
Spleen, m. eng. (spr. splien; v. h. gr.
en lat. spiën, wilt), Med., de milizuclit,
zwaarmoedigheid, eene soort van Is p ochondrie (z. a.), die dikwijls levenszatheid en zelfmoord voortbrengt; blijvende

kwade luim verdrietelijkheid, gemelijkheid, grilligheid, ijzegrinimigheid.
Splenaigle, 1. gr. (v. splen, milt), het
miltlijden, de miltpijn; splenâlgisch, aan
de milt lijdend, door pijn in de milt veroorzaakt; splenectomie, f. de milt uitsnijding; sp1eneIc 6 sis, £ eene miltzweer, miltverettering; splenemphráctisch, miltver
stoppend door verstopping in de ruilt
veroorzaakt; splenemphrâxis, f. de milt,
verstopping ; splenëtisch , miltzuchtig
genielijk, zwaar m oedig, zwartgallig, treurig, ijzegrimang, knijzerig; sp1enetcus,
n. een miltzuchtige; splenetTha of splenca, pl., miltmidclelen of middelen tegen
de miltzucht; splenictèrus, m. de miltgeelzucht ; sp1entis, dc miltontsteking;
-

837

splendicle), ' schitterend, prachtig, pracht
vol, heerlijk, glansrijk. kostelijk.
Splenectomje enz. - splenectica, z.
splenalgie.

Splenia, pl. lat. Med., eig. langwerpige
pleisters in nets vorm der ruilt, miltpleister; een compres, drukdoek, om op cene
wond cnz. te leggen.
Spodum, n. lat. (v. h. gr. spódion, v.
spódos, I. asch) , metaalasch, z. v. a. tut I a; becnzwart, gebrand of gecalcineerd
ivoor (spodiurn nigrurn); spodomante, f.
de waarzeggerij uit de asch; spodumén, rn.
gr. (spocturnenon, v. spoclün, tot asch verbranden), eene groene paarlemoergianzige
steensoort, die gebrand zijnde aan asch
gelijk wordt.
Spolium, n., pl. spolta ofspohn, lat.,
de rooL buit; inz. buitgemaakte, veroverde
wapenrustingen, wapens enz. als zegetee
kenen; Jur., ontzetting van bezit, uitwinfling; s/Jolla opimna. pl., eig. vette, rijke
buit., de vapenrusting, die een oud-rom.
veldheer eenen door hein-zelven verslagen
vijandeljken aanvoerder had ontnomen
spoltën, ook de riddeilijke eereteekenen,
als schild, helrn enz. hij lijkstaatsiën en
andere praalvertooningen; spoliéren (lat.
spoliãue) , berooven, plunderen, gewelddadig ontnemen; spoliánt of spoliëerder,
m. de van roof aangeklaagde; spolaat,
m. hij , die een ander wegens roof aanklaagt; spoliatie, f de bei-ooving, plundering; spoliãtor, m. een beroover , plund raar.
Sponde of bedsponde , f. (v. h. lat.
sponda), de bedstede, legersiede, het ledekant, de slaapplaats.
spondéren , lat. (spon (lëue) , beloven,
toezeggen; sponsus, m. de verloofde, bruidegoni ; sponsa , f. de verloofde, bruid;
sponsaliën, pl. (lat. sponcalia), de plegtige
e

Ii uwelijksbelofte , trouwbeIofte de verbving, het echtverdrag, de ondertrouw, d

viering daarvan, bruiloft; sponsalia claud stna, heimelijke trouwbeboften of verlovingen; sp. publca, opentlijke verloving
in tegenwoordigheid der ouders of andere
getuigen ; sponsie, f. (lat. spons'o) , de
plegtige belofte, toezegging, waarhorging,
gelofte; sponsio de futuro, belofte of toee
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zegging voor de toekomst; sp. publica,
opcntlijke verloving of gelofte; sponsor,
In. CCÏL borg; sponsor fidi, eig. een geloofsborg, peet, doopheffer, doopvader, gevader, doopgetuige; sp. pads, eenvredeborg; sponséren (v. h lat. sponsãre),
vrijen, naar de hand van een meisje of
cone weduwe dingen, een huwelijksaan-

Sporáden, P1 gr. (Spordiles, v. spoed:,
verstrooid, v. .speus'ein, uitstrooijen, zaaijeu), verstrooid liggende eilanden, inz. in
den griekschen archipel; sporádisch, verstrooid, op zich-zelf en huiten gezelschap
levend; sporadische ziekten, zulke,
die slechts weinige menschen hier en daar
aantasten en niet algemeen heerschende

zoek doen; ondertrouwen trouwbeloften
doen.
Spondëus, m. lat. (v. h. gr. sponckios,
d. i. eig. tot de plegtige plengoffers [spondai] behoorende, die door langzame, emsti g e melodiën begeleid werden), Poet.,
de gelijktred , twee- of dubbelslag , een
versvoet van 2 lange lettergrepen
]b. v. maanziek.
Spondlus, fl). ge. (spónclylos of splióndylos), Pl. spond1en , werrelbeen, inz.
ruggegraatswcrvel, rugwervel; spondylalgie, f. ruggegraatspijn, wervelpijn; spon dylarthrocàce, f. de vrijwillige ontwrichting van een' der rugwervelen, verzwerende

(epidemisch)zijn; sporangiumofspo
rangiclium, n. (v. spoed, zaad, en dug
os,

ruggegraatsonisteking; spondylexarthrö
sis, f. de muggegraats-ontwmichting of verrekking; spondlisch, de muggewervelen
betreffende, uit de rugwervelen ontstaan;
spondylieten , l' lazaruskiappen, eene
soort van versteende schaaldieren; spon
dylites, I'. de wervelontsteking, ontsteking
van een' of weer muggewervelen; spondylolithen, P' versteende viseliwervelen
spondylopathie, f. eene ziekte der rugwervelen; spondylopâthisch, aan de mugwervelen lijdende, door ziekte der rugwer

-velnrozakt.
Spongia,f. gr. en lat., de spons; sponçfia

éfficinaiis , lat. , de gewone wascli- of
glazenspons spongieus (lat. spongiösus,
a, um, fr. spongieux) , sponsachtig, wat
de eigenschap van spons heeft, ye1 poriën
of gaatjes, los, luchtig; spongiolithen, pl.
of spongieten, Pl. ge. , sponssteen, puimsteen, drij{tecn, versteende sponskoralen;
s pongiositeit, f. de sponsachtigheid, poreusheid; spongösis, Ë bled., het sponsge wel, geWTrichts-sponsgez Wel.
z

Sponsa, sponsa1n, sponsie ens., z.
oud. spondéren.

sponte, lat. , vrijwillig, van zelf, uit
eigene aandrift; spontaan (lat. spontanéus, a. urn), vrijwillig, £ngedwongen, uit
eigene beweging, willekeurig; Med., spontanc verrekking, d. i. de verrekking
ten gevolge van eene ziekte des gewricbts
zonder inwerking van uitwendige beleedi ging; spontana confesslo, z. ond. confe s s i e; spontaneïteit, f. nw lat., de vrije
'wilskracht, vrijwerkendheid, zelfwerkzaani
licid; willekeur, eigen goeddunken.
P.
sponSponton, m. (spr. spongtórig;
ton, esponton. v. h. it. spontóne of spuntone, v. spuntare, afstompen), de halve
piek, spies der onderoilicieren,

vat), CCI) klein zaadvat, het vruchthulsel
der cryptogamen.
spoeco, it. (= lat. spurcus), onrein,
besmet (b.v. in quarantaii'ien); 1ierc.,
z. V. a. bruto.
Spores rassel (joodsch of dieventaal?),
klinkende munt , baar of gereed geld,
C 0 n t a n t C n.
Sport, n. eng. (spr. spoort) spel
scherts, grap , uitspanning , tijdverdrijf,
kortswijl ; landelijk vermaak, vcldvermaak,
,

inZ. alle ligchaamnsoefeningen en uitspanningen, die vaardigheid, kracht en stoutheid vorderen, als : paardenwedloopen of
harddraverijen, j agt, wedloopen, wedstrij
den van allerlei aard.
sportIda, f. lat., een korlje, mandje;
benneije, waarin men iemand spijzen ten
geschenke zond ; verder in 'talg. geschenk,
geregtelijke hij voordeclen , sclirijfçelden ,
verval ; sportein , pl. hoogd., geregtskosten; sporteltax 9 f. het wettelijke voorschrift omtrent de onkosten voor geregtelijke stukken ; sportulânt, m. de heifer
of ontvanger dier ongelden.
Spriet, I ned. (verwant aan spruit,
S P r u i t e n) , Mar., de vooruitstekende
steng aan sornniigc schepen, ter uiLzetting
van het zeil ; ook de voelhoorn van een
insect.
spumeus, lat. (spumösus, a, urn, van
spunsa, schuim), scbuiinig, schuimend.
Spurius, m. lat. (spurius, a, urn, onecht), een onechte, buiten het huwelijk
geteelde knaap, l)astaard, hoerejongen;
spura, f. een onecht meisje, lioerekind;
spurisch, onecht, ondergeschoven, valsch
spurische ziekten, zulke, die den

gewonen looj) niet nemen, noch met de
gewone toevallen vergezeld gaan.
sputum , n. lat. (v. spu?re, spuwen),
het uitgespuwcle, spog , speeksel ; sputum
cruentum , het bloedopwerpen ; sputtie, f
nw lat. (van suttre , spuwen) , riled.,
speeksel-afgang of speeksei-opbrenging;
sputatora, Pl., middelen, die de alion dering van specksel bevorderen , kaauw

-mideln.
squameus, lat. (squarnösus, a, urn, van
squarna, schub), schubbig, gesch ubd.
Square, n. eng. (spr. skweer), een

vierkant, iuz. eene vierkante marktplaats,
plein te Londen.
Squi ll a, z. scilta,

SQUIRE.
Squire, z. V. a. esquire (z. a.).
Stab, m. Bene lengtemaat te Freyburg

ned. ei.
stabat mater, n. lat., d. i. de moeder
( van Jezus) stond (aan liet kruis), een
beroemd geestelijk gezang der r. k. kerk,
gedurende de week voor paschen , dat;
met deze woorden begint; het is in uit
verzen vertaald door-stekndrl.
P. van Braarn, Bilderdijk e. a., en
op voortreffelijke muzijk gezet eioor Palestrina, Pergolesi, Haydn e. a.
stabiel , lat. (stab'lis, a, van stare,
1,0696

staan), bestaand, standvastig, duurzaam,
durend, bestendig, niet veranderlijk, vast,
vastgezet; stabileren, vastzetten, vaststellen , bevestigen ; stabilist, m. nw lat.,
een aanhanger van het bestaande , van
het stelsel des beliouds, een behoudsman;
stabiliteit, F. lat. (stabilitas), de vastheid, duurzaamheid, duur, bestendigheid,
l)ijblijvin g , onwrikbaarheid, liet voortdurend bestaan ; stab liteits- systeem, n. het
stelsel des behouds , des volhardens bij
het oude.
Stablat , m. fr. (spr. stablá ), eerie woning, die de bewoners van zekere gedeelten der Alpen tegen den sneeuwtijd ma
ken en in welke zij zich tot op het einde
des winters niet hunne kudden opsluiten,
Gene stalwoning.
Stablasiërs, pl., eene secte van weder
een afgrijzen van den oorlog-dopers,i
hadden en geen ander wapen gebruikten
dan een' stok, waarom zij ook b a c u l a r e n heeten (v. b a c u l u s, stok).
stacccato, it. Muz., gestooten, afgestooten, kort, gebroken.
Stadie , f. (lat. stadium, van het gr.
stadion), eerie lengte- of wegmaat; de
romeinsche stadie v.125 schreden of
625 romeinsche voeten, =: 185,1584 ned.
ellen; de olympische stadie, v. 600
grieksche voeten , = 184,9550 ; de pythische stadie , van de voorgaande
of 147,9640; de phileteriaansche
stadje, eene wegmaat, die in liet Oosten
in de 3de eeuw vóór Chr. werd inr evoerd,
deed 600 philet. voeten of 213,0020 ; de
groote aziatische stadie =222,3852;
de zeestadie = 166.8375 ned. ellen;
de ren- of loopbaan bij de wedspelen der
oude Grieken ; oneig. de tijdruimte in de
voortgaande ontwikkeling van een voorval of eenen toestand , h. V. van eene
ziekte (stadium morbi), van eenen aanval eener tusschenpoozende koorts.
Stage-coach f. eng. (fr. steedzj'kootsj;
V. stage , z. V. a. station), Gene postkoets,

een postwagen.
Stagirieten, pl., aanhangers van Aristoteles van S t a g i r a (eene stad in Macedo nië).
Staglio , . m. it. (spr. sta j io; van sta-
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glidre, aan stukken snijden) , Mere.. de
gemiddelde rekening, raming, overslag.
Stagma., n. gr. (stigma), eig. een
druppel, vloeibaarheid; elk door destillatie of overhaling verkregen vocht.
stagneren, lat. (stagnáre), stilstaan,
niet vloeijen, bederven, verrotten (van
water en andere vloeistoffen); stagnatie, f.
nw lat., de stilstand, stremming, verhin dering, schorsing; h. bederf, de verrotting.
Stagnool, zie stanniool.
Staja, f. (pl. staje) eene inhoudsmaat
in dc sardinische staten voor het koren ,
= 2 minaas of 38,33 ned. koppen; eene
oliemaat te Napels, . ` els s a 1 in a of 9,9037
ned. kannen; eene inhoudsmaat te Palernno , = 2,46 koppen.
Stajo , f. (pl. staje), ook staro, m. it.,
het schepel, eene onderverdeeling der ital.
inhoudsmaten : in het Venetiaansch-Lombardisch rijk = á m o g; i o en 3 b r e n t a;
de nieuwe mor;gio bevat slechts 4 staje,
ieder van 80 koppen, te Lucca = 24,12;
te Moderna = 70,4 ; te Parma = 51,37;
in Toscanen = 84,3690 ; in Dalmatië
148,6530 'koppen of kannen; stajolo, m.
eene veld- of vlaktemaat in Toscanen.
66 ❑ roeden of 4.2580 ned. ❑ roeden.
Stakét , staketsel , n. (het naast van
het it. stacchetta, dit echter van ons

staak, steken), paalwerk, palmheg,
palenmuur,, Gene rij van palissaden,
lattenheining , regtstandig geplaatst lat
-werkop
muren enz.
Stalágma, n. gr. (van staládzein, drup )elen), het druppelende, de drup of drop ;
Med., het door herhaalde destillering ver
vocht ; stalagmus, n. en stalaxis,-kregn
f. liet afdruppelen, de afdruppeling; stalagmiet, m. dropsteen, op den bodem door
opdruppeling gevormd; stalactiet, in dropsteen, die aan het gewelf of aan de wanden van grotten door afdruppeling wordt
gevormd en naar de ijskegels gelijkt,
die men des winters soms aan de daken,
ramen enz. ziet hangen ; ook in 't alg.
dropsteen, een uit kalkwater afgezette of
verharde kalksteen, b. v. in het Bouwmans-

hol in den Martz enz.; staláctisch, stalact:itisch, dropsteenachtig, ijskegelvormig.
staltisch, gr. (staltilcós, ë, on, v. stéllein, zamen trekken), zamentrekkend, terugdrijvend, stuitend; staltica, pl. Med.,
middelen, die het wild vlecsch wegbijten,
de wondlippen gelijk maken en alzoo de
wond sluiten.
Stambul, Stamboul, turk. naam voor
Constantinopel, gevormd uit de drie gr.
woorden éis Tij)) 1ró2 tv (in de stad) ,
op de hedendaagsche wijze uitgesproken;
ook eene turk. rekenmunt van goud, om-

trent = 5 gl. courant; stambul -efendibaschi, m. opperregter in burgerlijke en
lijfstraffelijke zaken te Constantinopel.

840

STATIEK.

STAMEN.

St;en, n,, pl. stam i na lat. (v. stãre
staan) cig. de schering of ketting van
een we(fseI; Bot., meel- of stofitraden en
in 't alg. (le stofvaten, de bevruchtigingswerktuigen in de bloemen der planten,
vgl. antheren [niet anthenen, gelijk er
door eene zetfout staat]; oneig. voor aanyang, beginselen.
Stampa, f. it. (v slarnpcfre , opdrukken,
stempelen). de druk de stempel eerier
munt; stampe, f. Ir., de stempel, waarmede de negersiaven door hunne eigenaars
gemerkt worden; stampille, f. (mid. lat.
stampilla, fr. e$tarnpille), een stempel,
inz. voor naamteekeningen onder oorkonden enz.
-

een hoorn van verscheidene soorten; staphylon, n. eene druivenpit of-kern; Med.,
eene daarnaar gelijkende zweer op het
hoornvlies van het oog; staphlisch, de
hung betreffende, van de huig ontst,aan ;
staphylodéndron , D. de druivenboorn;
staphy1öma, n. het druifgezwel, druiven

oog, een vleesehaclitig uitwas in het oog;
staphylomateus, daarmede behebt ; staphytóncus, Ri. de zwelling der huig; staphylorrhaphie, f. het naaijen van de buig;
staphylotoom, fl1. de Iiuigsnijder; staphylotomie, f de huigsnede.
Sr of stmr, rn ( it. staro, z. a.),

eene graanmaat in Boven -Duitsehiand, ook
eene maat voor ertsen; een gewigt in Tyrol, = :1 eentenaar.
Stance, £ fr., z. stanze.
Starboard, n. eng. (spr. —boord), het
Standaard, m. (eng. standard, v. to
stand, staan; eig. een stam, vrijstaande stuurboord, de regterzijde van het schip.
Staréllo, m. eene iuhoudsmaat in Sar-,
boomstam, hoekboom, rigtpost), elke door
de wet bepaalde maat, ijkrnaat, legger of dinië voor het koren, = 16 imbuti, of
slaper ; muntvoet ; het rigtsnoer, riiodel, 48,96 kop.
Staro, rn it. (ook 5 t aj 0 z. a.; zamen de regel , maat ; de vaan , ruitervaan
getr. uit het lat. sextarius), eene graan
standaard-goud, fijn goud van 22 karaten; standaard-zilver, fijn zilvervan maat in Rome , Bologna en Triest ; ook
eene veld- of vlaktemaat in Ferrara.
hue penning.
Saróst, rn. (v. h. slavisch star, oud),
Stangiew, m. pooisch, waterbak, tobbe,
kuip ; eene poolselie vochtmaat , = 2 een poolsell oudste, landvoogd, voornaam
staatsbeambte , stadhouder , gouverneur
beczka of 124 ned. kan.
Stanislaus, M. slay. (pooisch Stanislaw, eencr starostij; in Lausitz: een opzigter
v. stan, stand, staat, en slawa, roem), over de bijenhouders; starostij, f. de waardigheìd en het gebied van eenen starost,
mansn. : roem der bestendigheid.
stadhoudersehap, landvoogdij.
stannum, n. lat., het tin; bij de Ouden:
Start in, Di. of startine, f eene vochtwerklood , eene verbinding van lood en
maat in Stieririarken, = 10 oostenrijksche
zilver; stanniool of stagnool, n. (it. stagemmers of 56,6 ned. kan.
niólo), bladtin of tinblaadjes, tinfoelie.
Stasis of stase, f. gr. (v. stërrai, staan),
stante, it. (v. h. lat. en it. stare, staan,
bestaan enz ), Mere., in deze of de loopende het plaatsen, zetten, stellen; de stelling,
maand; sante pede, lat., op staancien stand; Med., de stilstand van vochten.
statãrisch , lat. (statarits , a , urn),
voet, dadelijk, oogenblikkelijk, onverwijid,
-

terstond.
Stanze, f. it. (stanza, v. stare, staan,

zich ophouden, stilstaan), 1) de plaats des
oponthouds, eene kamer, een vertrek; ook
eene 'wandschilderij tot kamerversiering,
inz. de beroemde wandtafereelen van hafaël in het vatikaan Ie Rome ; 2) eene
versafdeeling in een gedicht, verzengroep,
doorgaans kortweg v e r s geheeten, z. v. a.
S t r o p h e; inz. de aehtregelige italiaansche
strophe (ottave. rime) , hestaatide uit 8
vijfvoetige jarnbische verzen of versregels
waarin twee rijmen driemaal met elkander afwisselen en dan met twee gepaarde
sluiten.
Stapelie , f. (uw lat. stapeUa , naar
Bodeus S t a p e 1, een' hohlandseh' genees
beer, gest. 1616, benoemd), eene broeikasplant van zeer vele sehoone soorten
nit Z. Afrika.
Staphylágra, n. gr. (v. stap1le, druif,

oneig. de huig, het lelleije in de keel),
Chir., een tangetje ore de huig te vatten;
de huigtang; stapbyla, f. dc pimpernoot,

staand, vertoevend, langzaam voortgaande,
in tegenst. met cursorisch (z. a.).
Statër, m. gr. , eig. gewigt; verscheidene

aziat. en gr. zilver- en goudrnunten; als
gr. goudmunt deed hij 20 zil.veren drach
nien en werd ook chrysosendareikós
gelieeten; de gouden stater v. Cyrica
gold 28 atheensche zilveren drachrnen; in
het oude Athenen eene zilvermunt van

4 drachmen; ook eene, voorm. joodsehe zilvermiint, de zilverling, = 80 et.
Stathmiek , f. gr. (v. statlzmós , m.
standerd , pijlaar, deurpost ; weegschaal,

gewigt), de gewigtkunde, de leer der weeg
schalen en gewigten.

-

Statief, n. (v. h. lat. stativus, a, urn,
vaststaand) , een voetstuk als steun voor

de meettafeE en andere werktuigen bij het
landmeten.
Statiek, f. gr. (v. statikós, ë, on, doende
staan, v. stënai, staan), de stand- of even-

wigtsleer, de weeg- of evenwigtskunde, de
wetenschap, welker voorwerp het evenwi8t
der vaste ligchamen is; statisch, wat tot
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die wetenschap behoort , in evenwigt,
evenwigtig ; statische g eneeskunst , het
oplettend onderzoek van hetgeen het ligchaarn door de voeding winnen en door
de uitademing verliezen kan.
statieus, barb. lat. (v. s t a a t voor staatsie, praal , pronk) , pronkend, pralend,
staatsie makend.

bestaat of geldt in plaats •v. d. grond des
wils, de willekeur.
Statue, I'. fr. (spr. statl'; van het lat.
statia, v. stat u re, stellen, oprigten), een
standbeeld te voet of te paard, eerebeeld,
beeldzuil; stati;a equ€stris, lat., fr. statue
equestre, een ruiter- of ridderstandbeeld;
statja pede'stris, lat., fr. statue pe'destre,
een standbeeld te voet ; statuarhis, m.
een standbeeldenmaker , beeldhouwer,
beeldgieter.
statuéren, lat. (statufre), stellen, zetten, oprigten; vaststellen, bepalen, veror
denen; het daarvoor houden, aannemen,
toestaan, laten plaats vinden; e e n exem
pel s ta tu ere n, een voorbeeld ter waarschuwing geven, daarstellen of ophangen.
status, m. lat. (v. stare, staan) , de
stand, staat , gesteldheid , toestand ; de
staat, het rijk; status in statu, een staat
in den staat; st. actvus et passvus, de
verhouding van het vermogen tot de schnl
den, de staat der vorderingen en te doene
betalingen , van credit en d e b e t ; st.
affinitatis, de zwagersehap; st. cognatiönis, de verwantschap; st. conjuçjalis, de
huweljksstand , het huwelijksieven ; st.
eausae, de gesteldheid der zaak; st. controversiae, de eigentlijke toestand van den
strijd, den twist of het geschil, de gesteldheid en nadere bepaling der geschilpunten;
st. clignitatis, de waardigheid; st. insolventIae, het onvermogen eens schuldenaars

Station, f. fr. (spr. stasjóng; v. h. lat.
V. stare, staan) , in 't alg. het

statlo,

staan, de stand, het oponthoud, verblijf, de
stand-, ligplaats, aanleg, inz. in het postwezen de poststation, de pleisterplaats,
toefplaats, stilstand op eene plaats, waar
de paarden gewisseld worden; ook deafstand van zulk eene wisselpiaats tot de
andere, de postrust, rust; oneig. de stations van het leven, d. i. levenstijdperken,
trappen des ouderdoms; in de r. k. kerk:
bedegangen, voorstellingen uit de lijdensgeschiedenis van Christus, hij welke men
stilstaat om te hidden; kerken, kapellen
of altaren, waar men zekere gebeden gaat
verrigten om aflaat te verkrijgen , bedevaart; Mar., de uitgestrektheid der zee p
welke den schepen wordt aangewezen om
er gedurende een' bepaalden tijd te kruisen ; de standplaats, het standpunt der
landmeters; de post, het ambt; stationair
( lat. stationarus, a, urn), stilstaand, b.v.
van eene planeet , als zij in den dierenriem noch voor- noch achterwaarts schijnt
te gaan; vastgezet, bestendig, voortdurend,
blijvend, op hetzelfde punt staande, geene
vorderingen makende ; s t a t i o n a i r e
k o o r t S e n , zulke , die gedurende een
of meer jaren algemeener en aanhoudender heerschen dan de andere; als subst. m.
een stilstaande, een biddend persoon voor
een heiligenbeeld; een huipprediker, hulppriester; een wachtschip; oudtijds een garnizoenhoudend soldaat; stationairen, pilaarheiligen, z.v.a. s t y Ii e t e n (z.a.); stationéren , nw lat. , op eene standplaats,
ligplaats zeften, op schildwacht plaatsen,
als wachtschip ergens liggen; aanstellen;
gestationeerd, aangesteld, geplaatst, ge legen.
statisch, z. ond. statiek.
Statist, m. nw lat. (v. stare,

staan),
een stomme persoon, eene stomme rol op
de tooneelen, vgl. figurant.
Statistiek, f. nw lat. (v. status, toestand, staat) de wetenschap, wier doel is
de bevolking de inkomsten, den handel,
de fabrjken enz. van eenen staat te doen
kennen , de staathuishoudkunde, statenkuncle, statenbeschrjving; statistïcus, ni.
een kenner der statistiek, staatsligchaam
kenner, statenkenner; statistisch, wat tot
de wetenschap van de gesteldheid der
staten behoort of haar betreft; staathuishoudkundig; statenbeschrijvende.
1

stat pro ratiöne voluntas , lat. , het

ter betaling; st. naturãlis et praeterna-

turãiis, de natuurlijke of gezonde en de
tegennatuurlijke of ongezonde toestand;
st. personãrurn, de toestand der personen;
in statu quo, in den toestand, waarin (eene
zaak dusyerre was), in denzeifden, vorigen
toestand , onveranderd ; het statum quo
weder herstellen of eene zaak in pristinum statum (in haren vorigen toestand)
terug voeren, alles weder op den ouden
en vorigen voet brengen.
Statuur, f. lat. (statra), de ligehaams
of -hoogte, ligchaamsgestalte, stal,-grote
wasdom (onderscheiden van taille).
Statuut, n. (lat. (statütum, vastgesteld,
V. stature, z. statueren), wetten, grondvetten , verordeningen, stadsregteu, inz.
een genootschaps-besluit, de stichtings- en
grondwetten van een genootschap, gezel
schap, gilde enz.; statüta opificum, pl.,
handwerks- of gildewetten; statutãrisch,
nw lat., volgens de wetten of verordeningen, wetmatig, wettelijk ; statutarisohe
portie, z. portio st(ttUtaria.
Staurodulie, f. gr. (v. staurós, paal
kruis), aanhidding van het kruis, kruisvereering ; staurolátor, m. kruisaanbi4der;
staurolIth, m. ook ii r a n a t i e t, kruissteen,
kruisvorniige schorl, eene aan den granaat
verwante steensoort ; staurophóren , pl.,
kruisdragers, bij kerkelijke optogten der
106
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R. K. ; stauróphylax , na. dc kruishoe-

Stële, gr. (stëlë, v. sténlai, staan), cane
op€;eril;te zuil, pilaar of steen; inz. gra4'zuil, een zuilvormige grafsteen; stelograr
phie, f. het zuilenschrift.
Stelechieten, pl. gr. (v. stelëclxos, het
stameinde), versteeningen van stamhout.
Stellagie ( van s t e l l e ri niet een' franschen uitgang) of stellaadje, f. een getimmerte van palen, sparren en planken, dat
wordt opl,erigt van den grond tot op de
hoogte, waar de metselaar, timmermam,
verover enz. moet werken, stelling, toestel,

84•

der, voortijds de titel van den patriarch
in Jeruzalem, die de overblijfselen van het
kruis van Christus bewaarde.
Steamboat, f. eng. (spr. stíemboot),
stoomboot, stoomschip; steamer, m. (spr.
stíemer) , stoomer ; steampot , ni. (spr.
stíempot), een stoompot, ook i n h a l e r
(spr. ínheeler), d. i. inademer, adembuis,
om warme dampen in de long te leiden.
Steras, 1. steátas, n. gr. (v. stéar, gen.
steatos, vet, talk) , talkzuur zout; stearine,

eigene talkstof; van daar
stearine kaarsen, gezuiverde talkkaar sen; s t e a r i n e-z u u r, talkzuur, parelzuur;
steatiet, m. de speksteen, zeepsteen; steatinisch, talkig, talkachtig ; steatitis, f.
Med., de vetzucht , overbodige verzame1. steatíne, f. de

ling van vet (hyperpimele); steatocéle,
f. de vetbreuk, een spekgezwel in de schee devliezen van de zaadstreng; steatódes,
spek- oftalkaardig; steatoom, n. Med., een
spekgezwel, spekbuil; eene steatomátisch,
door een spekgezwel veroorzaakt; steatóranis, m. de spekvogel in Z. Amerika; steatósis, f. de spek- of talkvorming.

Stecken m. eene kubiek-maat voor het
hout, sedert 1821 in het groothertogdom
Hesse.i- Darmstad gebruikt, en doende 10
kubieke voeten a 25 ned. duimen de voet.

Steen, m. hoogd. stein, ern gewigt van
20 ponden in Bohemen of 10,2869 ned.
ponden; een oud gewigt te Antwerpen,
doende 8 handelsponden of 3,7612 ned.
t; een nieuw gewigt van het groother togdom Baden, = 10 ponden of 5 ned. T;
een gewigt te Leipzig, = 22 ned. of 10,2838
red. '; in -Polen = ,13 schippond of 12,96
ned. T; in Zwitserland, kanton Solothurn,
10 ponden of 5,1840 ned. ; een steen
kaarsen in Nederland, = 6 oude ponden.
Steganographie, f. gr. (v. steganós, ë,

on, bedekt, verborgen. van stégein, dekken), de geheimschrijfkunst, het geheim
teckenschrift, geheimschrift; steganographisch, geheimschriftelijk.
Stegnósis, f. gr. (v. stegnós, ë, ón,
zamengetr. uit steganos , bedekt, digt ;
ste^nun, verdigten, dist maken), Med., de
verdigting, zamentrekking, sluiting of ver
tegennatuurlijke vernaauwing-stoping,
van eene holte of een hol deel des lig
stegnosis viscérum, lat., de ver-chams;
kanalen der ingewanden;-groeijnvad
stegnótisch, gr., zamentrekkend, verstop
pl., zamentrekkende-pend;stgoica,
geneesmiddelen.
Steirósis, f. gr. (v. steros, stijf, onvruchtbaar), Med. , de onvruchtbaarheid.
Stekan, f: eene oude vochtmaat in Ne
doende 8 stoopen of 16 mengelen;-derlan,
voor wijn en olie - —19.403---, voor brandewijn = 18,553—, voor bier (ook dordsche kit) = 19,44 ned. kan.

voetstuk.
stellátim gaan , nw lat. (v. h. lat.
stella, ster), iron., op het sterrenkijkers
uitg aan , een nachtelijk pleiziertogtje
nachtelijke wandeling doen.
Stelliet, in. nw lat. (v. h. lat. stella,
ster), Gene versteende zeester.
Stellionaat, in. lat. (stellionátus, van
stellio, hagedis, als beeld eens bedriegers,
wegens hare behendigheid en vlugheid in
het ontsluipen), eene bedriegerij, die niet
tot de klasse der als valschheden gekenmerkte daden behoort, b. v. een bedriegelijk bankroet, het verkoopen van een pand
als onbezwaard, ofschoon er hypotheek op
staat enz.; stellionátor, m. een bedrieger,

bedriegelijk verkooper.
Stelographie, z. ond. stele.
Stemma, in., pl . stemmata, gr. (van

stéphein, omgeven, omkransen), eig. krans,
hoofdwindsel; bij de oude Romeinen : de

krans, waarmede de beelden der voorvaderen getooid waren; van daar de reeks
der voorvaderen, de stamboom, geslachtsstam, geslachts- of stamtafel; stemmatographie, f. de geslacht- of stamkunde.
Stempel, in. eene pommersche zilver
daalder.
-munt.=,
Stenagma, n., stenágmus, m. en stenáxis, f. gr. (v. stenachein, stenádzein,
stenen , zuchten) , het zuchten, stenen,

steunen.
Stenocardie, f. gr. (v. stenos, ë, ón, eng),
Med., harteangst, borstbeenpijn en borstbeklemmi n g, borstzucht, ook s t e r n o d yII ie; stenochorie, f. gr., de tegennatuurlijke vernaauwing eener holte of opening,
inz. der moederscheedc; stenograaph, m.
een verkortschrijver, snelschrijver; stenographie, f. de snelschrijfkunst, de kunst
om door middel van zekere teekens en
verkortingen zeer snel te schrijven; stenogrrphisch , beknopt- of snelschrijvend
stenophy^llisch, digtbladerig; stenósis, f.,
z. V. a. stegnosis; stenostomie, f. vernaauwing eener opening; de mondklem, eerie
krampachtige zamentrekkinl, v. den mond;
stenothorax, m. een engborstige; stenotica, pl. , vernaauwende middelen ; stenotisch, vernaauwend, vernaauwd.
stentándo, it. (v. stentare, talmen; ook
moeite hebben, nood lijden), Muz., tal-
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mend, verwijlend, op de lange baan schuivend..sammelend, terughoudend; stentdto,
N uz. , kommerlijk, weemoedig, met een'
smartuitdrukkenden toon.
Stentor, m. gr., naam van eenen griekschen krijgsman voor Troje, wiens stem
boven die van 50 man uitklonk; van daar
een geweldig schreeuwer, iemand met eene
doordringende, zeer zware stem; stentor
buitengemeen sterke, zware,-stem,n
mannelijke stem; stentórisch, zeer luid,

trisch, daartoe belioorende, ligchawelijk
gemeten; stereótisch. Med. , dor, uitgedroogd of door uitdrooging, Hittering ontstaan; stereotomie, f. de ligchaamssnijding, leer van de doorsnijding der vaste,
ligchamen; stereotypen, pl., vaststaande
drukvormen , letterpiaten , on bewegelijke
druk et ers en de afdruk daarvan, eene
uitvinding, gemeenlijk toegekend aan den
Franschman Didot den jongere, ofschoon
de Leidsche predikant Muller reeds in
1701 deze wijze van drukken heeft. uitgevonden ; stereotypie, f. plaatlett erdruk;
eene gieterij van stereotypen; m e t a l 10graphische stereotypie, eene nieuwe handelwijze om letterdruk op metalen
platen over te dragen, die men dan met
zuren uitbijt; stereotypiek, f. de kunst
om met vaste lettervormen te drukken;
stereotypéren, vaste drukvormen vervaar
daarmede drukken ; stereoty^-digen

doordringend, geweldig schreeuwend.
:Stephanus of Steven, m. gr. (step/tdno , omkransing , krans , kroon, prijs) ,
mansn. : de bekransde, bekroonde ; als
vrouwenn. Stephanïa; stephanus-daal-

der, m. een daalder met het beeld van
den heiligen Stephanus; stephanus -orde,
naam- van drie ridderorden, waarvan de
hongaarsche de voornaamste is; stephanieten, pl., benaming van al de volksspel e n der oudheid, waarbij de prijs uit eene
eenvoudige kroon bestond ; ook de overwinnaars in die spelen.
Steppe , f, russ., hoogliggend, woest,
onvruchtbaar land van aanzienlijke uitgestrektheid.
stercoréren, lat. (stercoráre. v. stercus,
gen. stercóris, mest, drek) , bemesten,
bernisten; stercologie, 1. stercorologie, f.

de leer der drekstoffen, der bemesting;
verhandeling over de uitwerpselen; stereorair, wat tot de mest, de drekstoffen betrekking heeft; wat op drekstoffen groeit
of leeft; stercoraire stoel, de stoel,
waarop men den paus bij zijne inwijding
deed plaats nemen (een gebruik , door
Leo X afgeschaft); stercoranismus, n. de
leer der stercoranisten, dat zijn de leden
eener secte, die meende, dat de stoffen,
die men hij het heil. avondmaal nuttigde,
even als andere spijzen worden verteerd;
ook dezulken, die stelden, dat door het
heil. avondmaal de vasten gebroken wordt;
stercoratie, f. de bemesting.
Stère. m. fr. (v. h. gr. stereos, stijf,
hard, vast), fr. benaming van de eenheid
der ligchamelijke of ruimtematen , inz.
voor drooge waren, — 1 kubieke meter of
el ; decastère, eene maat van 10 stères;
hectostère. — 100stères; kilostère,
= 1000 stères; myriastère = 10000
stères; -- decistère= 1.. stere;centis.tère-,e u stère; millistère=
stère of 1 kubieke palm.
Sterographie, f. gr. (v. stereos, a, on,
vast, stijf), de ligchamenteekening, teekening van vaste ligehamen op een vlak,
in tegenst. met i c h n o g r a p h i e; stereográphisch, wat tot de ligchamenteekening behoort, vgl. p r o j c t i e ; stereomantle, f. waarzegging uit eerste of grond
stereometrie, f. de meetkunst der-stofen;
ligchamen, ligchaamsmeting ; stereomé-
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pisch, gestereotypeerd, met vaste of onbewegelijke drukletters gedrukt, oneig. in

blijvender., duurzamen vorm, onverander-

lij k.
Sterésis , f gr. (v. stern án. berooven),
berooving, wegneming, gebrek; sterétiseh,
beroovend, wegnemend.
steriel, lat. (sterilis, e), onvruchtbaar,

mager, schraal. dor, ledig, zonder gehalte;
steriliteit, f. (lat. sterilitas), de magerheid, onvruchtbaarheid, dorheid.
Sterlet, m. russ., de kleinste soort van
steur, die goeden kaviaar oplevert.
Sterling, eng., eig. echt, geldig; inz.
de wettelijke muntvoet , het echte geld
naar den engelschen muntvoet; van daar.
een pond (of livre) sterling, eene voor
werkelijk gemunte, nu slechts in--hen
gebeelde of gefingeerde eng. munt, = 20
eng. shelling, ongeveer 12 gulden.
Sternum, n. gr. (sternon), het borst
-ben;stralgienstrodyaie.fborst-

pijn„ z. v. a. stenocardie.
Sternutátie, f.

lat.

(sternutatio, van

sternutcre, sternuére, niezen), het niezen;
sternutatorium, n. nw lat., een nies,niddel, niespoeder, nieskruid; stermutatief,
niezing verwekkend.
steso moto, it. (steso, gerekt, v. stendére
.— lat. extendére), Muz., langzame beweging, langzaam, gerekt.
Stethodesmis, f. of stethodesmium, n.

gr. (v. stëthos , n. de borst) , Med., een
borstverband; stethoscoop, n. Med., een
borsthoortuig of eerre hoorbuis tot onderzoeking v. de borstholte, voor weinige jaren uitgevonden door professor La e n n e te Parijs; stethoscopie, f. de borstonderzoeking,
de kunst om het stethoscoop te gebruiken.
Steven, z. Stephanus.

Steward, m. eng. (spr. stj oewurd; ijs
s `ivard , angels. stiward, naar-landsch
men

wil ontstaan uit s te d e war

d, d. i.
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plaatshouder, plaatsbekleecler), een huishofmeester, rentmeester, bestuurder, ontvanger; proviandmeester., bottelier op een
schip; lord-high-steward (spr. —hei—),
de opperregter, voorzittende lord, een der
hoogste rijksbeambten in Engeland.
Sthenie, f. gr. (v. st/ie'nos, n. kracht),
de krachti heid, kracht, volkrachtigheid,
sterkte, verhoogde levenswerkzaamheid v.
het Iigchaam, in tegenst. met a s t h e n i e;
sthenisch, volkrachtig, krachtvol, met verhoogde krachtuiting; stenopra, f. of sthenisc,he koorts, eene koorts met vermeerderde wederwerking, ontstekingskoorts
stheniséren, de levenswerkzaamheid verhoogen, sterkere krachtuiting opwekken,
in tegenst. met asthenisé ren.
Stheno, f. gr. (stheinö), eene der go rgonen (za.).
stibum, n. lat., spiesglans of spiesglas,
z. v. a. a n t i m 0 n i U m ; stibia1a, pl. nw
lat. Med. van of met spiesglans bereide
geneesmiddelen.
Stichomantie, f. gr. (v. stichos, m. rij,
regel, vers)., waarzeggerij door verzen, lo
ten of briefjes. Men schreef verzen uit de
sib llijnsche boeken op briefjes, mengde
die door elkander en trok er een uit om
zijn toekomstig lot te vernemen; stichometrie, f. de versmeting, versmeetkunst;
stichométrisch , versafmetend, versmeetkunstig.

het schrijven; het gebruik, de gewoonte;
in de beeldende kunsten : de kunstsmaak,
de voorstellingsvorm; inz. de zuivere, edele,

g

y

Stiefeletten,

pl. (hoogd. van stiefel,

laars, stevel, met een' franscben uitgang),
slopkousen, overkousen, knoopkousen.
Stigma, n., pl. stigmata, gr. (v. stIdzein, steken), de steek, punt, stip, vlek;

het zoogenaamde likteeken of bloemmerk
aan het bovenste gedeelte van het stampertje der bloemen; likteeken ; merk,
brandmerk , ingebrand schandteeken
schandvlek, smaad, schande; ook de benaming v. de uitwendige werktuigen der
ademhaling van vele insecten, inz. der
rupsen; stigmatiseren, met likteekens, inz.
met de 5 likteekens van den gekruisigden
Christus kenmerken; brandmerken, oneig.
lasteren, aantijgen schandvlekken, kwaadspreken; stigmatisãtie. f. de merking met

likteekens , brandmerking ; stigmatograaph, n. een puntenschrijver, iemand,
die door middel van punten zijne gedachten uitdrukt; stigmatographïe, f. de kunst
om met punten te schrijven, puntschrijfkunst; stigineologie, f. (v. stigmë, f. het
punten, stippen; onderscheidingsteeken,
merk), z. v. a. accentuatie; stigmiet,
m. een stippelsteen; stixis, f. liet steken;
brandmerken.

Stijl, m. (v. h. lat. stilus, eig. de schrijfstift), de schrijfwijze, de bijzondere wijze,
waarop men schriftelijk zijne gedachten
uitdrukt , voorstellingsmanier , uitdruk
kingswijze, voordragt en uitdrukking in

ongekunstelde, natuurlijke voorstelling, in
tegenst. met m a n i e r; ook de tijdrek,ening,
b. v. de oude en nieuwe stijl, z.ju
liaansche kalender oud. Julius; sti
las curiae, z. curiaal-enkanselarijstij 1 stiliséren , barb. lat. , inkleeden,
voordragen, door woorden enz. uitdrukken;
g o e d gestiliseerd, goed gesteld, goed
geschreven; stilist, m. een schrijver met
betrekking tot zijne schrijfwijze. b. v. een
g o e d s t i I i s t , kenner en meester der
beste schrjfwijze, die de goede uitdrukking
in zijne magt heeft; stihstiek. f. de kunst
der schriftelijke voordragt of der goede
uitdrukking; stilistcum, n. eene voorlezing over de kunst der schriftelijke uitdrukkiug of eene oefening daarin; stilistica, pl., dingen, die tot de leer van de
schrjfwijze betrekking hebben; stilIstisch,
deze kunst betreffende , tot de goede
schrijfwijze behoorende; stilét, n. (f. stilet, it. stilétto), een kleine dolk, moordpriem, stokdegen; het steekijzer, de peilnaald der wondheelers.
Stilbe, f. (v. h. gr. stilbë, glans, schiLtering), een uitheemsch plantengeslacht
met dubbelslachtige bloemen op den eenen
en mannelijke bloemen op den anderen
stengel; stilbiet, m. blader-zeolith, eene
soort van zeolith (z. a.).
-

Stilet, stilist, stilistiek enz. , z. ond
stijl.

Stillãtie f. nw lat. (v. b. lat. stilläre,
druppelen, stilla, de druppel) , de drup
peling, het zijpelen, doorzijpelen; stillicithum, fl. het druppelen; het regt der dakafwatering; stillicidum lacrymãrum, het
tranendruppelen; stillicidluni urinae, het
pisdruppclen.
Stilpnosideriet , m.

gr. (v. stilpnds,

blinkend, en sidëros, ijzer) , slakachtige
bruinijzersteen.
Stimülus, m., pl. stimuli, lat., de prikkel, spoor, stekel, opwekking, aanvuring,
drijfveer ; stimuléren (lat. stimulãre)
prikkelen, sporen, aandrijven, opwekken,
aansporen , aanzetten, slopen, ophitsen,
gaande maken; stimülans, n., pl. stimulanta of

stimulerende middelen, prik-

kelende, opwekkende middelen; stiniultie, 1. de opwekking, aansporing, prikke

-

hug.
Stink, m. (lacerta stincus, lat. 1. seincus, scincus marinus, V. h. gr. s/èIngos,
skinkos), eene soort van hagedis in Ara
l)ië, Egypte enz., die men, gedroogd zijnde,
als een tot wellust prikkelend middel
gebruikt.
Stióro, m. it., eene veld- of vlaktemaat

in Florence.
Stipãtie, f. lat. (stipatlo, van stipãre,
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stoppen), stopping, verdigting, digtmaking;
volksgedrang , gewoel.
Stipendum, n., pl. stipendia of stipendiën, lat., bij de oude Romeinen de
soldij, belooning ; opbrengst, cijns ( tri
uu t), tegenwoordig ondersteuningsgeld,-b
sich ti n gsgeld, gelden tiltit eene stichting
v oo r tspruitende, die aangewend worden
ten behoeve van minvermogende , inz.
studerendejongelingen; bij de R. K. ook
een legaat of eene erfmaking om missen
te laten lezen; s tipendiarXus, M. een sol
dijtrekker, soudenier, soldaat; een cijns
cijnsbare, ook z. v. a. stipendiaat,-phigte,
ii. iemand, die stichungsgelden geniet,
daarvoor studeert.
s tipuleren, lat. (stipulãri) ei g . zich
iets laten beloven; afspreken, vaststellen,
bepalen, bedingen bij verdrag overeen
komen of het eens worden; beloven, zich
tot iets verpligten; g estipuleerd, vastgesteld , afgesproken , bepaald , bedongen,
beloofd enz.; stipuläta nianu, onder handslag b. v. iets beloven ; stipulánt, in , een
bepalen , vaststellen , voorwaardenmiker;
stipulãtie, ! de vaststelling, overeenkomst,
bepaalde afspraak; toezegging, belofte, gelofte; het verdrag, vergelijk.
Stirösis, f. gr. (steirösis , v. stëiros,
stijf, dor, onvruchtbaar) , z. v. a. lat. ste,

riliteit.

stirps f., pl. stirpes, lat. de stam
stronk; in stirpes, z. in capita oud. caput;
per stirpes, volgens de stammen (niet naar
de hoofden , b. v. bij het verdeelen van
erfnsakingen).
Stixis, f. gr., z. ond. stigma.
Stoa, f. gr.. eig. eene zou, pilaar, pijler;
eene zuilenzaal,inz. de bonte of veelkleu
rige zuilenzaal (sloa poikIk, z. poecile)
te Athcnen waarin de wijsgeer Zeno en
zijne opvolgers leeraarden; van daar : de
stoïcijnsche school of de stoïcijnen, de

door Zeno gestichte oud.-gr. school van
\vijsgeeren die zich door strenge deugd
en verloochening van alle gevoel onderscheidde; van daar oneig. stoïcijn, m. een
standvastig gestreng, onverzettelijk, koelbloedig, onaandoenlijk man; stolcismus,
n. de leer der sticijnen; de leer der gelijkmoedigheid, standvastigheid, koelbloedigheid, onverschilligheid, ongevoeligheid
in de grootste smarten enz.; stocijusch,
tot de leer van Zeno's volgelingen behoo
; hun gelijk, onverschillig, gelijk--rend
moedig, standvastig, koelbloedig, onver
zettelijk , onwrikbaar , gelaten , onaandoenlijk.
stoccdto, it., z. v. a. staccato.
Stochastiek, f. gr. (v. stochddest1tai2

bedoelen, 01) iets mikken, gissen, raden,
stóc/ios, doel) . de jissingskunst, leer
der waarschijnlijkheid; stoch a stisch; vermoedelijk, waarschijnlijk.
V.

Stock, fl1. eene inhoudsmaat te Hamburg voor de gerst en den haver, = 3
wispels of 3158.76 ned. koppen.
Stock, n. eng. (=het duitsche S toe k,
stok), de geldslok, het stamgeld (ka1Jtaal); inz. het staatskapitaal; pl. stocks,
in Engeland de in omloop zijnde staatsschuldbrieven; ook z. v. a. actiën, z. a.;
stockbroker , in. een engeischl makelaar
in staatspapieren; stockjobber, rn (vgl.
jobber) , actiewoekeraar, iemand, die op
onbetanielijke wijze winsten zoekt met den
actie-handel, windhandelaar; stockjobbe
rij , £ ongeoorloofde schijnhandel met
staatspapieren, windhandel.
Stcube, f of stcebekruid, n. (lat. stoebe,
V. h. gr. stoibë, d. i. eig. liet stoppen,
vullen , omdat de bladeren dezer plant
tot het vullen van kussens enz. dien.
den), een planteugeshactit met zaaiengestelde bloemen, die uit trechtervormige
bloempjes bestaan, met een' schubbigen
kelk.
Stachaskruid of wel stocheskruid, ii.
( lat. stoec/nas. V. h. gr. stoic/sds naar men
wil van de 3 5 t ce c h a d e n , eilanden bij
Marseille; waarschijnlijk regtstreeks v. h.
gr. stoic/tds, op rijen staande, wegens de
op rijen tegenover elkander staande bla
deren), eene soort van lavendel met vierhoekige aren.
Stoechiogonie , f. gr. (v. stoicliëThu,
oorspr. staf, stift; letter, boekstaaf, en van
daar pl. stoic/iëa, oneig. voor de eenvoudigste g rondbestanddeelen, aanvangsgronden) , de vorming of het ontstaan der
grondstoffen of elementen; staichio1oge,
i:i de leer der grondstoffen, z. v. a. chem i e; stcechiometrte, fi de meetkunst den
grondstoffen, chemische meetkunst, leer
van de verhouding der chemische verbindingen ; stcechiométrisch de chemische
meetkunst of verhouchingsleer betreffende;
stwchiométrisch getal , een mengingsgewigt, ook atomengewigt of
;

chemisch wcltiivalent.

Stoeterij, f. (v. h. hoogd. state, merrie),
de paardenfokkerij.
stofféren (nederd. met vreemden uitgang, fr. étoffer), met stof of toebehoomen
voorzien , uitrusten , bezetten, omzetten;
versieren, optooijen ; Piet., met bijwerk
opsieren; stofféring, stoffagie of stoffaadje, de optooijing, voorziening, toerusting(b. v. van cciie kamer met meubelen enz.);
bezetting van een kleedingstuk, opstijving
van cenen hoed enz.; Piet., de opsiering,
aanvulling eener schilderij met afzonderlijke figuren of geheele groepen van menschen, dieren enz.; deze figuren-zelven;
stoffagie, ook bij kooplieden de omklec
omhulling tot het inpakken van-ding,
drooge waren ; stoffeerder, m. een aanstrijken, vergulder, kamerschilder.
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storneren, it. (storiiáre, eig afw enden,
tot wijken brengen), Mere., in orde brongen, regelen , rangschikken ; verbeteren
(eene schrijf- of rekenfout, doch niet door
bij de oude Romeinen ; een breed-kled
lint, dat de dames over liet kleed om den uitschrapping of doorhaling, maat door
hals dragen; de priesterklecding, koorrok, eenen tegenpost (contrapost) te Maken,
de lange , breede, over de schouders tot door af- en bijschrijven); storno, m. verop de voeten afhangende hand der r. k. betering van eenen verkeerd l;eboekten
priesters; van daar jura stolae, geeste- post door af- en bijschrijven; z. r i t o r n o.
Storthing. n. zwveedsch (v. stor, groot,
1ijklieidsreten.
en thing, geregt, geding), dc rijksdag, de
Stoliditeit, f. lat. (stolidhtas, v. stolt' (lus, a, urn, onnoozel, dom), onverstan- rijks- of standenvergadering in Noorwegen.
Strabo, ni. lat. (v. h. gr. strabón of
digheid, or,noozelbeid, domheid, verstandsstrabós), een schele, scheelziende; strazwakte.
bismus, m. gr. (strabísmós) of strabosiStornactsce of stomalgie , f. gr. (van
stoma, n. de mond), Med., het mondbe- teit, f. nw lat. Med., het scheelzien, ver
derf, de brand in de mondholte. mond; strabïtisch, scheel -draijenog
-ziend.
verzwering; stoanat ca, pl. , mondmiddeStráctie, f. (v. h. lat. extractio?), het
len , geneesmiddelen , die op eeni j; deel
van de mondholte worden aangewend ; uitligten of onderleggen van regels of
woorden, die met cone andere kleur moestomatophyma, n. gezwel in de mondholte; stoznatorrhagie, f. het mondbloe- ten gedrukt worden.
Stradioot, m. nw gr. (v. h. gr. stratiden; stomographie, f. beschrijving van
ótës, soldaat), een stroopruiter, ligt albaden mond of de mondholte.
neesch ruiter uit Morea in de middeleeuStomachále, m. nw lat. (v. stomáchus,
gr. stómachos, de mond der maag, maag), wen.
Strale o, m. it. (spr. stráltsjio), Mere,
een maagmiddel, iets maagsterkends; de
maagversterking; stornachalgáe, f. gr., de het minnelijk vergelijk, de overeenkomst,
maagpijn; stomachica, pl., maagmiddelen; uiteenzetting; stralcéren (it. stralciare),
vereffenen , schulden en vorderingen in
stomachéren, nw lat., aan de maag lijden,
met maagpijnen belicht zijn ;' gestoma- orde brengen (bij het ontbinden en aan
-ganv
Benen handel).
cheerd zijn (fr. s'estomaquer), zich ergeStramien, m. (v. h. lat. stramen, it.
ren , boos worden, zich vertoornen.
strame, stroo, kaf, leger; fijne c a n e v a s
Stone, n. eng. (spr. stoop), steen, een
engelsch ge•wwigt, geldende voor vleesch 8, z. a.) tot borduren van tapijten: borduur
borduurpapier of - karton.
-gas,
voor wol 14 eng. ponden.
Strangalïe, f. gr. (strang°alia, s t r e n g,
Stonehenge, n. de druïdentempel bij
snoer, v. strángein, snoeren, zamen draai Salisbury in Engeland.
Stoof, eene russische vochtmaat, ver- jen), de beklemming (van Bene breuk) ;
eene door beklemming ontstane verharding;
deeld in 10 tscharken, = 1,229 ned.
strangaliden , pl. , melkknobbels in de
kannen.
vrouwenborsten; strangurie, f. de moei,eStool, z. stola.
lijke waterlozing, koude pis.
Stoop, n. eene voorm. nederl. vochtstranguléren , lat. (stranguláre, fr,
maat, „ stekan, verdeeld in 2 mengelen of
4 pinten, voor wijn = 2,42506 kannen.voor étrangler, verwant riet ons s t ren g), met
eene streng of eenen strik de keel toebier (dordsche stoop) = 2,0464 kannen.
halen, verwurgen, ophangen; strangulátie.
Stoor junkare, m. eene soort v. fe tic h e
f. de verworging ; beklemming van cone
der Laplanders.
breuk.
Stooter, m. eene voorm. nederl. zilveren
Strangurïe. z. ond. strangalie.
rekenmunt, = 2Z stuiver of 121 cent.
\ Strass, m. hoogti. (fr. stras), hard krysstop! eng., houd op! staak! stuit! (v.
s t o p p e n, d. i. stuiten, doen stil staan). talglas, dat tot grondslag van de gekleurde
Stoppine, f. it. (stoppína, v. stoppa = glazen of glasvloeden dient; een nagemaaklat. stoppa werk, vlas), de uit vlas of te diamant (naar zijnen uitvinder, Benen
katoendraden zamengedraaide lont ; ook straatsburger kunstenaar, zoo genoemd).
Strata, z. ond. stratum.
eene blikke zundpijp.
Stratárch, m. gr. (strot árchès, v. straStopy, m. eene poolsche lengtemaat,
tós, leger) . een heirvoerder, opperbevel
l duim of 0,002068 ned. el.
veldheer, generaal; stratarith--hebr,
Storax, lat. of gr. styrax, m. 1. n. Bene
metiek , f. de legerschaar-berekening ;
balsemachtige Bomhars van den storax
boom in het Oosten en in Z. Europa. De strategeem (niet s t r at a g e e m; gr. stratvloeibare storax (storax liquïdus) of égéma , V. stratégé ira , heirvoerder zijn,
vloeibare amber komt van een' ande- eene krijgslist gebruiken). in. de krijr slist; Gene list, een list age aanslag . Bene
ren boom in Mexico en Virginië.
Stoicismus stoicus, stoic - nsch, z. ond.
stoa.
Stola, stool, f. lat., een lang vrouwen

;

STRATUM
k unsigreep; strategIe, strategiek of strategëiek, f. de heirvoering, heirvoerdcrs-

kunst , veidheersweteuschap, krijgskunst;
stratëgisch ofstrategëtisch, krijgskundig;
stratocratre, f. de legerheerschappij, so!datenheerschappij ; stratographie, f. dc

legerbeschrjving , krjgsbeschiij vin g , geschiedenis der oorlogen in 't algemeen;
stratoniek, f. de krijgskunst.
Stratum, n., pl. strata, lat. (v. sternére,

stravi, stratum, uitstrooijen, uitbreiden),
eig. liet uitgebreide, uitgespreide, laag,
schicht; stratum super stratum, laag op
laag, schicht 01) schicht, laagsgewijs; stratificéren, nw lat., laagsgewijs op elkander
leggen ; stratifictie , f. de laa g s- of
schichtswijze ligging (der delfstoffen enz ).
strazza , f. it. Mere., z. v. a. brouillon.
Streblösis, f. gr. (van streblün, draaijeu, verdraaijen), Med., de verstuiking,
verrekking , bet verdraaijen der ledeniaten, de onvolkoniene ontwrichting.
Strelitz, rn, pl. strelitzen, russ. (sing.
streliéz, van strela, pijl, streliti., schieten), schutters, voorrn. russ. soldaten van
de lijfwacht, sedert de laatste helft der
IGde eeuw tot op de regering van Peter
den groote.
Stremma, n. gr. (v. strepltein, draaijen), Med., verrekking , verdraaijing van
e(,11 lid.
Stremma of stremme , f., pl. strem
men, eene nieuw-grieksche veldrnaat ,
1000 ned.
ellen.
Strenuiteit, f. lat. (strenultas, van
strenüus , a, urn , lustig, vrolijk enz.),
wakkerheid , bedrijvigheid ; dapperbeid;
naauwkeurigheid.
strepitus, in. lat. (v. strepére, gedraisch
maken, tieren), het gedruiseh, geraas; strepitus auriurn, het oorgesuis ; strepitóso,
con strepito, colt istre'pito, it. Muz.,
ruisehend, tierend, met gedruisch.
stretto , it. (= lat. strictus) , naauw,
ng , smal ; Mere., schaarseh, zeldzaam;
riaauwkeurig, naauw bepaald; Muz., kort,
snel, gezwind.
Striatuur ,, f. lat. (striati7ra , V. striare , groeven, kerven) , de uitholling,
groeving.
Stribord , m. fr., het stuurboord, de
regterzijde van het schip , tegenover het
bakboord.
strict, enz., z. ond. stringéren.
stridor, m. lat. , het sissen , knarsen;
stridor , dentiu rn , het tandenknarsen.
Strigeliãnen , pl. , aanhangers cener
secte onder de hervormden, die in het
leerstuk der genade en bekeering afweken (zoo geheeten naar Strigel, een'
godgeleerde uit de 1 6de eeuw.
stringéren, lat. (stringére), schavend
aanraken, l)ezeeren, kwetsen ; eng zawen
trekken . zawen snoeren ; naauw, naauw

n
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keurig nemen; in het schermen: de kling
dc tegenpartij opvangen ; stringereudà
middelen zarnentrekkende middelen;
stringént , bondig , scherp , nadrukkelijk , gestreng, b. v. zulk een bewijs
strignenclo, it. (spr. strienjéndo) , IIuz.,
zamentrekkend, verkortend , eene eenigs
zin snelle beweging aanwijzend; strict,
lat. (strictus, a, urn) , als adverb. ook
stricte, eng, naauwkeurig, gestren g , puntelijk; stricte observantie, z. ohservantie ; strictojure, naar het gestrengste regt; stricto sensu, in den uaauweren zin , streng genomen ; strictissénie,
op het iiaauwkeurigst , in den engsten
of bepaaidsten zin des woords ; strictissino sensu, in den allerbeperktsten zin;
non stringit, het hindert niet, gaat de zaak
niet aan ; strictuur, f. (lat. strictüra), het
langsscliaven ; de zanientrekking , vernaauwing van een natuurlijk kanaal, b. v.
van liet darmkanaal en inz. van de pis
buis.
strisczdn(lo , it. (spr. strisficinclo van
striscidre , strijken, langs wrijven), Muz.,
slepend, den eexien toon in den anderen
overhalen.
Strobilus , m. gr. (strôbflos, van strobëin, in eenen kring draaijen, strobós,
dwarreling , maalstroom) , een gedraaid
ligchaam, kegel ; strobilodisch , kegelvormig ; strohoscoop , ti. seliijfbeeld,
draaibeeld, draaigezigt, een optisch speelwerk.
Ströma, n. gr. (v. strönnnai, uitspreiden), het onderliggende; stroo, bedekking,
tapijt ; de tweede zaadbodem ; pl. stromàta , tapijten , inz. bont gewerkte ta-.
pijten; van daar oneig. boeken van gemengden inhoud ; stromatiek f. de ta
pijtwevcrij , tapijtwerkerskunst.
Strombieten , pl. gr. (van strombós,
kring, dwarrelirig), versteeningen van eenschalige, langwerpige schelpdieren.
Strontiaan -aarde , eene nieuwelings
ontdekte aardsoort, die, met koolzuur
verbonden, voorkomt in den strontianiet;
eerie aspersie-grocne , doorschijnende en
vezelige steensoort bij S t r o n t i a n in
Schotland, die ook aangetroffen wordt in
verbinding met zwavelzuur in den ce1 e 5 t i e ii , een' grijsachtig blaauwen of
geelachtigen vezehgen steen in Sicilii
enz. ; strontium, n. de metallische basis
der stioutiaanaarde, door Seebeck en Davy
van 1807 tot 1808 ontdekt.
Strophe, f. gr. (stróp/t, v. strep/teiit,
wenden), eig. de vending van het zingende en dansende koor bij de oude Grieken, en de afdeeling van het koorgezang,
dat gedurende zulk eene dansbewegiii g
werd gezongen ; in 't alg. de versafdeclitig,
verskoppeling , doorgaans verkeerdelijk
vers geheeten, elke afdeeling in een
;
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gedicht of lied; vgl. couplet en stanz e ; Muz. , de veranderde herhaling van
de melodie ; strophiek , f. de regels-afmetin g , afmeting der vei'sleden in de po
etische boeken van liet 0. T. ; strophus,
m. (gr. strop/to8), Med., buikpijn, darmkolijk, waarbij de lijder zich wendt en keert.
Structor, fl1. lat. een bouwmeester,
metselaar, timmerman; een hofmeester,
opdisseher, tafelbediener en voorsnijder
bij de oude Romeinen; structuur, f. lat.
( structüra, v. str&re, zamen voegen, bonwe ' enz.) , de waarop een buis enz.,
een dierlijk ligchaam gebouwd of zameri
gesteld is, de bouw, bouwwijze, bouwtrant,
het bouwwerk; de zameustelling, inrigling,
rangschikking der deden; de zamenhang
van eene rede.
Strürna, f. lat., bet kropgezwel, halskliergezwel; strumeus (lat. strumösus, a,
urn), Med. met cenen krop behebt, daartoe behoorende; strusnositeit, f. nw lat.,
de opzwelling V. den hals, het halsgezwel.
Strychnine, ii. gr. (v. stryc/tnos, nachtschade, een plantengeslacht), een bijzonder
basisch vergiftig nader bestanddeel in de
ignatius-boonen, braaknoten, het slangenhout (strychnus colubrmna) enz.
Stryphna, pl. gr. (ctrypltnds. on, zamentrekkend, wrang), z.v.a. adstringentia.

urn s n. in 't alg. ijver, streven, bemoeijing; inz. de vlijt, leerijver, zucht voor de
wetenschappen, aanhoudend nadenken over
iets, geleerde of wetenschappelijke ian leering, inspanning, bezigheid, ondszoek,
navorsching ; pl. studn of studa, geleerde bemoeijingen , pogingen , flavorschingen ; wetenschappen, verworven kundigheden, geleerdheid; de geleerde of wetenschappelijke loopbaan, leertijd op scho
len ; Piet. , kunstproeven, oefenings- of
proefstukken, voorbeelden tot nateekenen

Stübchen of stübgen, n. hoogd., eene
duitsche inhoudsmaat : in Flanover , vat
bier, = 3,9212; voor bra ndewijn =1,9608;
in Mecklen b urg = 3,62; te Lubeck =
3 7 7450 ; te Bremen = 3,2214; voor het
bier aldaar = 3,7715; te Brunswijk =
3,7399; te Hamburg = 3,65 ned. kannen.
Stüber, m. hoogd., een stuiver, eene
zilvermunt in de liijnprovinciën
thaler.
Stucco, it., of stuc, fr. m. gyps, pleisterkalk, uit gezeefd wit marmer en kalk
bestaande, en die tot versieringen in verheven werk gebruikt vordt ; stucatóre 1
it., stucateur , fr., stukadoor, m. arbeider,
kunstenaar in gypswerk ; stucatuur of
,

1

stucwerk, stukadoorwerk, allerlei arbeid

en figuren van gypskalk.
studéren, lat. (studëre, zich beijveren,
streven, zijn best doen), zich op eene taal
toeleggen, haar zoeken te doorgronden
nauwkeurig onderzoeken of nadenken; inz.
zich op de wetenschappen toeleggen, zich
daaraan toevijden of overgeven, iets leeren, beoefenen, daarmede geheel bezig
zijn; zich met geleerden arbeid bezig houden; studeerkainer, het werk- of schrijfvertrek van eenen geleerde; student, n.
(v. h. lat. deelwoord stsidens, zich bevlijtigend) of studiösus (lat. studiösus, a, urn,
ijverig, vlijtig), iemand, die zich op de
wetenschappen toelegt , een leerling of
kweekeling op eene hoogeschool, muzenzoon, akademie-burger; studie, f., stucli
-

enz.; pro studio et labdre, voor gedane
moeite en arbeid.
Stuiver, m. eene nederl. rekenruunt
5 centen ofJ, gulden.
stultus, m. lat., een dwaas, nar, zot,
onverstandig mensch; stulte, dwaas enz.
Stupefacienta, pl. lat. (v. stupefacre,
verbazen, ontzetten, bedwelmen, v. stupëre, verbaasd, ontsteld, verschrikt, verdoofd zijn), verdoovende middelen; stupefâctie, I nw lat., de verdooving, bedwel-

ming, verbazing, ontsteltenis, verslagenheid; stupéfait, fr. (spr.
verbaasd,
ontliut, ontsteld; stupide, fr. (lat. stupidus, a, urn, eig. verdoofd, gevoelloos),
dom, bot, stomp, log en traag van geest,
stompzi nuig; stupiditeit, f. ( lat. stupiditas), de domheid, botheid, stonipzinnigheid; stupor, m. lat., gevoelloosheid, verdooving ' dombeid , botheid ; verbazing,
ontsteltenis ; st. arUum, het slapen of de
verdoovirig der ledematen; st. mentis, de
stonipzinnigheid; st. vigilans, de zinvang,
beroerte in 't hoofd.
Stupruzn n. lat., de schending, onteering , verkrachting van eene maagd,
jonge dochter of vrouw; ontucht; stuprum
sub spe matrirnonii, verkrachting onder
belofte van huwelijk ; st. voluntarium,
vrijwillige onteering met toelating v. de
onteerde ; st. violenturn , geweiddadige
verkrachting ; stupréren (lat. stuprãre),
schenden, onteeren, verkrachten; stuprata, f. eene bezwangerde, onteerde, geschondene, inz. met geweld verkrachte
maagd; stuprãtor, m. een vrouwensehen

-fi),

,

der, onteerder.
stygisch, Stygïus, z. oud. Styx.
Styliet, m. (gr. stylitts, v. stylos,

zuil,

griffel), pilaarheilige, benaming der kluizenaars en dweepers, die als boetedoening
het grootste gedeelte van hun leven op
den top van hooge zuilen doorbragten; de
eerste van die soort was een syrische mon
nik Simeon in de bde eeuw; stylobaat,
m. Arch., een zuilstoel, voetstuk; stylo
disch of styloidisch,

griffel- of priemvor-

mig, stiftachtig; styloglossus (scil. musciUus), m. Anat., de priemtongspier, die
van

liet priemswijze uitsteeksel van het

slaapbeen begint en tot aan den wortel
der tong

loopt; styométer, m. een zuil-
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meter, zuilverhoudingsmeter, werktuig om
de verhoudingen aan de zuilen gemakkelijk te vinden; stylometrie, f. de zuil meetkunst, kunst om zuilen te meten.
Stylus, m. lat., de s tij 1 (z. a.); stylist,
stylistisch enz., z. ond stijl.
Styma, n. gr. Med., de oprigtin; (ere et i e) der roede, zonder gevoel van wel lust; stymatósis, f. bloedvloeijing uit de
roede, doorgaans met erectie en wellus tige gewaarwording., ook u r e th ro rrhagie.
,

SLymphaliden, pl. gr., fabelachtige,

ontzaggelijk groote roofvogels met ijzeren
klaauwen en snavels, die zich in de digte
wouden aan het meir S t y m p h a 1 i s in
Arcadié ophielden en groote schade aan
-rigten.
Stypsis, f. gr. (van stypkein, zamen
trekken, verdigten), Med., het stijfmaken,
zamentrekken, verstoppen; de hardlijvig
styptisch, MMIed., zamentrekkend, ver -lied;
styptica, pl. Med.,-stopend,bli;
stoppende, bloedstillende middelen.
Styrax, gr., z. V. a. storax (z. a.).
Styx, m. 1. f. gr. (eig. de gehate, verfoei
styyë zïe , haten enz.), Myth. -de,van
eene hellerivier, een stroom der onder
bij welks wateren de goden een'-werld,
onverbrekelijken eed zwoeren (vgl. Ach B
ron, Phlegethon en Cocytus); bij
den Styx zweren, een verschrikkelijken, duren eed doen; den Styx of de
boorden van den Styx bezoeken,
sterven ; stygisch, wat tot den Stvx en
in 't alg. tot de onderwereld behoort ; ge heat , geschuwd , verfoeid , vreeselijk;
Chem. , bijtend, invretend, gelijk b. v.
sterkwater ; Stygius, rei. een bijnaam van
Pluto.
Suáda, f. lat. of Suade ook Suadëla,
gr. Pit/so, Myth., de godin der overreding;
welsprekendheid , overredingsgave , rede
aangenaam vloeijende voor -vloed,ri
verachtelijken zin: het gesnap,-dragt;in

-

d. i. onder brengen ; doorwerken, doorkneden), de doorwerking, vermenging.
Subeeraten , pl. lat. (van subaerátus

van koper, v. aes, erts,
koper), overzilverde munten, of koperen,
munten met zilver bekleed ; de inwendig
ijzeren munten heeten subferraten.
Subah of soubah, m. een uit vele dis
bestaand perzisch landschap; ook-tricen
z. v. a. subah-dar , soubdar , stadhouder
of onderkoning eener provincie, inz. in
Indië.
subaltérn, mid. lat. (subaltérnus, fr.
subalterne), afhankelijk, ondergeschikt,
onderhoorig, onder een ander staande;
a, um, inwendig

een subaltérn , in. of subaltern-ambte naar , een onderambtenaar; subaltern-

officier, ieder officier beneden den kapitein ; subalterniteit, f. de ondergeschikt heid, onderhoorir beid , de rang van ondergeschikte; subalternatie , f. Lou., de
verhouding van een algemeen oordeel tot
de bijzondere daarvan afhankelijke of
daarvan ondergeschikte; Muz., de plaatsing van een algemeen stuk onder de bij
-zonder.
subarrendéren, mid. lat. (vgl. arre nd e r e n), onderpachten , weder in pacht
nemen ; subarrénde of subarrendátie, f.
de onderpacht, wederpachting, herpachting ; subarrendátor, m. de herpachter.
Subbas, m. lat. -it., d. i. onderbas, een
houten gedekt orgelregister in het pedaal,
van 16, ook 32 voet toon.

Subcollectatie of subeolléctie, f, nw
lat. (vgl. collecte enz.), eene onder -in-

zarueling.
sub colóre furls, z. ond. color.
sub conditióne, lat., onder voorwaarde.
Subconréctor, m. nw lat. (vgl. conree.tor), een derde of vierde leermeester aan
eene geleerde school, onder - conrector.
Subconsequéntie, f. nw lat. (vgl. consequentie) , de gevolgtrekking uit een
gevolg; onder - gevolgtrekking, tweede ge

gekakel.

volg.

Suasoriën, pl. (lat. suasoria, van seadére, toespreken overreden), overredingsmiddelen of - gronden ; suasörisch, overre

subcontrahéren, nw lat., (vgl. contraheren), een nieuw verdrag, aangaan, door
een nieuw verdrag (con tract) verbinden.
subcutanéus of subcutaan, nw lat. (van
het lat. sub, onder, en cutis, de huid),
het naast onder de huid of het vel ge
-legn.
subdelegéren, nw lat. (vgl. delegeren),
in de plaats van een ander afvaardigen
en volnnagtigen, ondervolmagt geven, tot
ondergevolmagtigde benoemen ; subdelegaat of subgedelegeerde, m. een ondergevolmagtigde , onderafgevaardigde , bij
subdelegatie. f. de onder -vol--gezant;
mag;ti ;ing.
Subdiacónus, m. lat gr. (vgl. diaco
een geestelijke onderhelper, tweede-nus),

-den.
lat. (vgl. sponte), vrijwil lig, uit eigen beweging.
sea sponte,

(lat. seaJr . suavité), liefelijkheid, aan naamheid , bevalligheid, zachtheid, eurigheid ; suaviloquéntie, f. (lat. suaviloquentie), liefelijkheid in 't spreken, zoet
welbespraaktheid.
-vloeijnd
sub, lat. voer. : onder, bij, tegen, om;
ook in vele zarnenstellingen, als wanneer
het voor eene e gew. in suc—, voor eene
f in suf—, voor eene p in sup— verandert.
Subactie, f. lat. (subact o, v. subigëre,
suave, z. soave; suaviteit, f.

vitas,

hulpprediker.
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sztbdititus, a, urn, lat. (v. subdre, on- jectum), eig. het ondergelegde ; Gram.,
der leggen) , ondergesehoven , onecht; het onderwerp, hoofd- of grondwoord van
subdititius infans , een ondergeschoven eenen zin of een voorstel . het 'grondbekind; subd. liber,, een ondergeschoven grip, de handelende persoon of datgene,
bock.
waarvan in een voorstel iets gezegd, bevesligd of ontkend wordt (in tegenst. met
subdividéren, lat. (subdividre vgl. dividéren , onderverdeelen iets (lat afgep r a d i c a a t); ook een persoon, in tegenst.
met liet object of de zaak; een mensch
deeld 'of verdeeld is, nader af- of verdeelen, onderafdeelingen maken ; subdivisie, met hetrekking tot zijne bekwaamheid of
geschiktheid voor eenig (ondergeschikt)
f. de onderafcleeling.
subducéren, lat. (sub-ducére, cig. van werk ; inz. een hulp in eerie apotheek;
onderen wegtrekken) , onttrekken , ongesubéctie, 1'. de onderwerping; Log., de
merkt wegnemen of ' erwijdercn ; subdüczelfondervraging ; subjectief, onderwerpetie, f. (lat. subductio), de onttrekking; lijk, het onderwerp betreffende ; persoonde afvoering of afleiding der onzuiverhe
lijk, innerlijk, wat zijnen grond en zijn
den in het ligchaam; ook doorzijging
wezen in den persoon heeft, niet in de
Suberaat, H. flW lat. (van het lat. suber, zaak (in tegenst. met objectief); sub-.
kurk), kurkzuur zout; subereus, kurk- jectiviteit, f. de gesteldheid en bijzon
dere geaardheid van een onderwerp ; perachtig.
sub- et obreptIo , z. subreptie.
soonlijkheid , innerlijkheid , het aanwezig
subferraten, z. oud. subseraten.
zijn in ons voorstellings- en kenvermosubfeudurn, ii. mid. lat. (vgl. feudum), gen.
sub juthce, lat. (vgl. judex), onder
een achterleen ; subfeudatio , £ Jur., de
den regter, dat is: nog onbeslist; sub
achterbeleening.
sub fide pastorãl'i, lat., onder geeste- judice liz est, de twist, dc zaak is nog
hangende.
lijke ambtsvcrzekering.
subjungéren , lat. (subjung e'i e) , on.
subhastéren , lat. (sub/sastäre) of sub
Itasta verkoopen , d. i. woordeljk onder dergescliïkt verbinden , hij voegen , aan de piek of spies (Isaac; omdat in het knoopen; subjünctie, f. nw lat. , de bijoude Rome bij geregtelijke verkoopingen, voeging, toevoeging, verbinding ; subjuncverpachtingen cnz cene piek in den grond tief, bijgevoegd ; verbonden ; aanvoegend,
gestoken weid), geregtelijk bij opbod ver- verbindend ; subjunctief, m. (subjuncti
rus modus) . Gram., z. v. a. conjunctief
koopen, aan den meesthiedende verkoopen ; subhastãtie, f. de openbare %erkooconjunctivus, zie modus.
Sub1apsarën, pl. nw lat. (van sub en
ping z.v.a. auctie.
sub /todiérno diê, lat., onder den datum lopsus, val), naam, wolken men aan zulke
calvinisten gaf, die alle niet geprdes'ti
of dag van heden , op huidige dagteeke
neerde menschen beschouwden , als ge-hing.
subigéren , lat. (subigre) , onder het doemd tot een onvermijdelijk verderf, ten
gevolge van Adams val, en dat ondanks
juk brengen , overweldigen, onderwerpen
Med., door elkander werken, vermengen hunnen doop. Zij, die meenden, dat God
(vgl. subactie).
den val van den eersten mensch onvermijdelijk had gemaakt, om zijne gercgtigheid
Subingrésse, f. nw lat. (v. h. lat. ingresslo, het ingaan), de intreding in eens en lankmoedigheid jegens het menschdom te toonen , heette men supralapsaanders plaats.
subintelligéren , lat. (sub-intelligre, zien.
sublevéren . lat. (sub-levãre), ondervan intellig&e, inzien, verstaan), daaronsteunen , verligten , bijstaan , opbenren,
der verstaan.
Submntrans, m. nw lat. of subintránt, de hand reiken ; inz. ambtsbulp verleefr. (51w. suubengtrdng), Med., eeoc koorts nen ; sublevánt , ni. een verligter , helwelker aanval reeds begint vóór nog de per, ambtshulp ; sublevãmen, n. nw lat.,
cone verligting, ondersteuning ; sublevavorige geheel geweken is.
Subintroducta, f. nw lat. (vgl. intro- tie, f. de ondersteuning, dienst- of ambtsduceren), naam, dien men, na de invoering hulp.
subliem, z. sublimis.
van het cuilibaat, aan iedere vrouw ga!;
Subligactilum, n. lat. (van sub-ligãre,
die eenen geestelijke ter waarneming van
Zijne huishouding vergund werd hij zich onder-binden, van ouderen binden ), schort,
onderbroek of zwachtel der oude worste
te nemen.
.subito, lat., plotseling, eensklaps ; 1Iuz., laars ; Chir., een breukband ; subligatie,
f. de onderbinding.
snel, gezwind.
sublinis , subliem , lat. , verheven,
subiciéren, lat. (subjicre, v. jacre,
verpen,Ieggen),onder werpen, onder plaat- hoog (van zedelijke of verstandelijke zahen, onder of lager zetten of stellen ; in- ken) ; sublimiteit, f. (lat. sublimitas), de
blazen, influisteren ; subjct, ii. (lat. sub- verhevenheid , het verhevene , hooge en
-
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groote in de rede, in de schoone kunsten
enz.; subliméren (lat. sublimãre), op1ief
fen , om hoog heffen , naar boven drijven,
vervlugtigen , door de kracht des vuurs dc
vaste deden V. een li g chaam als damp in de
hoogte drijven, om ze dan weder op te vangen en weder den vasten staat te doen aannemen; gesublimeerd. in de hoogte gedreven, vervlugtgd; sublimaat, n. het opgedrevene; natuurlijkofgedegensub imaat, eerste chloorkwik, zoete kwik l
hijtend sublimaat of bij ten d
kw i k s U b 1 i m a a t, tweede chloorkwik, uit
een mengsel van zwavelzuur kwikoxyde en
keukenzout bereid; sublimãtie, f. nw lat.
de opdrij ving, opwaartsvoering , vervingtiging; subiimatorum, n. de plaats, ook
het vat (helm, retort), waarin de sublime riuj plaats heeFt ; o k het middel, waarmede men haai- bewerkstelligt.
SnbIingu1, n. nw lat. (van het lat.
sub, onder, en lingua, tong), Med., een
geneesmiddel , dat onder de tong gelegd
wordt; sublinguaal -klieren, onder de tong
liggende speekseiklieren.
sub littra, lat., onder de letter.
sublocéren, nw lat. (vgl. loceren ond.
locus) , weder verhuren , in onderpacht,
;

o

onderhuur geven.
sublunärisch, nw lat. (van sub, onder,
en luna, maan), ondermaansch, onder de
maan aanwezig , aardsch ; vergankelijk,
verandcrlijk.
Subluxãtie , f. nw lat. (vgi. luxatie),
Med., de verrekking, verdraaijing, verstui-

king onvolkomene ontwrichting.
,

submarijn of suhmarinisch , nw lat.
van cub, onder, en mare, zee), onderzeesch , onder de zee aanwezig.
submergéren , lat. (sub-merg^re), onder dompelen , doen zinken, verd-inken;
overstroomen , onder water zetten ; subulérsus , m. een verdronkene , drenkeling; submérsie, 1. de onderdornpeling,
geheele overstrooming.
subministréren lat. (sub-ministî-ãre,
vgl. minister en ministréren) behulpzaam zijn, dienen ; ter hand doen komen
of stellen, verschaffen. leveren, bezorgen,
voorschieten ; subministrtie, f. de levering , toereiking , i)eh ulpzaamheid het
voorschot.. (Ie ondersteuning ; handreiking,
iiulpbieding tot sluikerij, de sluikerij -zeive.
submittéren (zich), lat. (sub-niitre),
zich onderwerpen, verootmoedigen, verne(leren zwichten ; submis (lat. submIs
sus, (i urn ), fr. soumis (spr. soernI) , onderdanig, onderworpen, geiioorzaam, dernoedig, ootinoedig; subinissie, f. (lat. subrnissio) , de onderwerping, verootrnoediging; ootrnoed, onderdanigheid , onderworpenheid, gehoorzaamheid, ljdeljkheid;
subznissarus (niet summissarlus), m.
nw lat., eig. een plaatsvervanger van cenen
(

,

,

.

.
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r. k. domheer, een geestelijke, die in plaats
een' domheer eene kerkelijke verrigting
uitoefent; hier en daar ook de benaming
van cenen leeraar aan eene geleerde school.
subruovéren lat. (sub-movre), terug
drijven, verwijderen plaats of ruirnbaart
V.

,

maken.
subnectéren, lat. (sub nectre), aanknoopen, aanbinden, bijzetten.
Sabnorm1e of subnor. aal-9n, f. n w
lat. , hoogere Math. , het door de n o rmale (z , a.) en ordinaat begrensde stuk
van eene abscissen-lijn , voor een punt
cener kromme lijn.
sub num!ro , lat. onder het getal of
nommer, b. v. sub numero 1. 2. 3. etc.,
onder noinnier 1, 2, 3 enz.
sub oblatlôjie ad recipróca, z. oblatie.
Suboffiaiaal, rn. nw lat. (vgl. o ffi iaaI
ond. officium), een plaats5ekieeder, plaatsvervanger, inz. de keurvorst bij de voorma
lige krooning van duitsche keizers.
subordinéren, nw lat. (v. h. lat. ordi
nare , rangschikken , in orde bren(ren),
.

-

-

onder schikken, onder plaatsen, onderwerpen , in gezag, rang
,
waardigheid
onder een ander plaatsen; gesubordineerd, ondergeschikt, onderdanig, onderworpen op ondergeschikte wijze; subor
dinätie, f. de onderschikking, de tas
schen personen of zekere dingen vastgestelde orde, die hen afhankelijk v. elkander
maakt; afhankelijkheid, onderworpenheid,
ondergeschiktheid, dienstgehoorzaamheid,
inz. bij den soldatenstand.
subornéren, lat. (sub-ornãre, d. i. eig.
uitrusten, versieren), tot het kwade afrigten, verleiden, vervoeren, heimelijk aanstooken, omkoopen; subornãtie, f nw lat.,
de heimelijke afrigting, verleiding tot het
kwade; inz. heimelijke omkooping.
Snboxde, n. lat. gr. (vg l . oxyde),
Chem., een metaalkalk met een te gering
gehalte aan zuurstof, dan dat het zich met
zuren tot zouten kan verbinden; vgl. h y-

-

p e r 0 X y d e.

sub petil o reinissiöaIs, z. ond. petitie.
subplantéren, lat. (sub- of supplantare, eig. onder planten, onder plaatsen),
iemand den voet ligten, hem een beentje
zetten, doen vallen , door list versehalken, ondersteek doen, onclermijuen; subp1antitie, f. uw lat., voetligting, verschalking, listige ondermijning, onderkrniping.
subpcuna enz., z. ond pcena; sub ps-aetextu, z. oud. praetext.
Sabprior, ni. nw lat. (gl. p-io-). een
onder -prior of onder -opzigter: suhriorés,
1. de onder -opzigtster (in kloosters).
sub quocunque titulo, lat.., ozider eIken
titel, onder welk voorwendsel het ook zij.
Subrector, m. nw lat. .(vgl. rector), onder-rector of derde leermeester op latijusche scholen en gymuasiën, minder dan
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conrector; subrectoraat, n. het arnot
van derde leermeester; zijne woning.
subrepiéren, lat. (subrepére, v. repere,
kruipen), langs slinksche wegen verkrijgen; heimelijk ontsnappen, wegnemen;
subréptie, f. (lat. subreptïo), Jur., sub- et
obreptio, de verkrijging, bemagtiging door
het verzwijgen of verminken der waarheid,
door verrassing, verschalking; per sub- et
obreptiónem, ook subreptitáe of sub- et
obreptitle , steelswijze verkregen , langs
slinksche weren verworven, ter sluik, heimelijk, bedriegelijk.
subrogéren , lat. (subrogure) , onder
schuiven, in de plaats van een ander stellen; aan een ander zijn regt afstaan; subrogátie , f. nw lat., de onderschuiving,
plaatsvervanging, het stellen in eens anders
plaats.
sub rosa, z. rosa.
subscribéren , lat. (sub-scribére), fr.
souscrire (spr. soeskríer' ), onderschrijven, onderteekenen, schriftelijk zich verbinden ; subscribént, m. (lat. subscri
bens), fr. souscripteur (spr. soeskriept—),
een onderteekenaar, inteekenaar; subscriptie, F. (lat. subscriptáo), fr. souscription (spr. soeskriepsjóng), de onderschrijving, onderteekening, inteekening.
Subséctie, f. nw lat. (vgl. sectie ond.
seceren), de onderafdeeling.
subsecutief, nw lat. (v. h. lat. subsëqui, navolgen), navolgend; subséquens,
n. lat., het navolgende, dat op iets vooraf
betrekking heeft.
-gands
Subsellia of subsel1 .!n, pl. lat. (sing.
subsellium, v. sub, onder, en sella, stoel,
zetel), lagere banken, banken voor aan
toehoorders. inz. in tegenst.-schouwern
met de hoogere zitplaatsen en stoelen.
Subsenior, m. nw lat. (vgl. senior),
een onderoudste die in jaren op den oudste
volgt.
subséquens, z. ond. subsecutief.
Subsidéntie, f. nw lat. (v. subsidëre,
onder zitten), bled., het nederzinken, inzinken , inz. der pupil ; het bezinksel, de
droesem.
Subsidáum, n. of subsidie, f. lat. (van
subsidére, zich ergens neder zetten, in eene
hinderlaag leggy Q en ), eig. het achtergehoudene, bewaarde, de spaarbenden (r e s e rv e); in 't alg. de bijstand, hulp, ondersteuning; onderstandsgelden; pl. subsidiën(lat.
subsidia), hulp- of ondersi euningsmiddelen. inz. onderstandsgelden, b. v. tot het
voeren van tenen oorlog; subsidiën-tractaut, m. een verdrag tot onderstand-verleening, bijstandsverdrag; in subsidium
juris, ter regtshulpe, tot geregtelijke medehulp , ondersteuning enz.; subsidiair
(lat. subsidiaráus, a, urn, fr. subsidiaire),
ondersteunend, hulpverleenend, behulp
helpend, wat tot nadere hulp, onder--zam,

stand of verzekering dient, b. v. Gene s ii hsidiairc hypotheek, eerre nadere
pandstelling, in geval de eerste niet toereikend mogt zijn.
sub siyíllo, enz., z. sigillum.
subsignéren, lat. (subsib nare, vgl. signeren) , onderteekenen , onderschrijven,
iets toekenen: subsignátie, f. de onderteekening van zijnen naam.

sub signo, z. ond. signum.
(subsístére; vgl. sisté-

subsistéren, lat.

ren), bestaan, voortduren), in wezen zijn
of blijven, bestendig zijn; te leven hebben,
zijn onderhoud of bestaan hebben, zijn 1evensonderhoud verdienen ; subsisténtie,
f. nw lat., de voortduring, het blijvend
aanwezen van iets; het onderhoud, levens
-onderhu,
bestaan, levensmiddel.
sub specie, z. ond. species; sub spe raai,
z. ond. rates.
Substantie, f. lat. (substantia, v. substare, er zijn, bestaan), het wezen , een
zelfstandig op zich-zelfstaand ding , de
zelfstandigheid, de stof, het geheel van een
ligehaam , in zoo verre het beschouwd
wordt als uit gelijksoortige deden zamen gesteld te zijn (dus meer c h e m i s c h dan
mechanisch), onderscheiden v. massa; de wezentlijkheid, het wezentlijke,
gewigtigste, de wezentlijke inhoud of het
werkelijke gehalte , de hoofdkracht, de
kern, pit of het hoofdbestanddeel; het bes
krachtigste van Bene zaak; pl. substan--te,
tiën, stoffen, bestanddeelen; wezentlijkheden, zelfstandigheden; salsa substantia, Jur., zonder dat de stof of zelfstandig
-zelve aangetast of verbruikt mag- wor--heid
den; substantiaal (lat. substantiális, e)
l

of gew. substantiëel (fir.

substantiel), we-

zentlijk, zelfstandig; voedzaam, krachtig;
ook substantiëus, nw lat.; substantial zter, wezentlijker wijze, wezentlijk, zelf
volgens het wezen, den wezent--standig,
lijken inhoud of de hoofdzaak; substantialiteit, f. de wezentlijkheid, zelfstandigheid; substantivum of substantief, n.
Gram., een zelfstandig naamwoord, hoofd
zaakwoord (in tegenst. met a t t r i -word,
i ef, adjectief); substantive, zelf--hut
standig, als zelfstandig naamwoord voor
gebruikt.
-komendf
Substilair -lijn, f. nw lat. (v. sub, onder, en stilus, stift), de wijzerlijn op zon
-newijzrs.
substituéren, lat. (substituére, v..statuére, stellen), eig. onder plaatsen of stellen; in de plaats van een ander of iets anders stellen, stellen, onder schuiven, iemand eenen onderambtgenoot toevoegen,
aanstellen; Jur., tot na- of tweeden erfgenaam (vgl.lieres substitütus) aanstellen
of benoemen, b. v. in geval de eerste erf
genaam vóór den erfmaker komt te overlij den; substituut, m. (lat. substitütus), een
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plaatsbekleeder, ambtsverzorger, bij- of toegevoegde persoon in den post of het ambt
van een ander; substitutie, f. (lat. substitutio). de onderaanstelling; de plaatsvervanging, inpiaatsstelling, toevoeging; Jur.,
de aanstelling tot erfgenaam na den dood
des vruelitbruikers of eersten erfgenaams;
de navolmagtiging.
Substratum of substraat, n. lat. (v. substernére, onder uitbreiden), eig. het onder-

uitgebreide ; de grondslag, de ten grond
liggende stol, het grondvoorwerp, het ge
tegenwoordige of voorliggende ge--gevn,
val (vgl. casu substrato); de laag, schicht;
pro substrata materies met betrekking tot
het gegevene, liet beschouwd wordende
voorwerp.
Substructie, f. lat. (substructzo, v. substruére, onder bouwen), het onderbouwen;
de onderbouw, grondbouw, het grondgebouw, de grondslag.
subsuméren, nw lat. (subsumére, van
sumere), eig. daaronder nemen, er mede
in begrijpen, onder plaatsen; afleiden, besluiten, gevolg trekken, het bijzondere op
het algemeene of dit op liet eerste terug
brengen en toepassen; ook z. v. a. prwsumeren; subsumtie, f. de medeopneming,
onderplaatsing, onderrangschikking; gevolgtrekking, terugvoering of aanwending
van het bijzondere op iets algemeens enz.;
vooronderstelling, aanneming; subsumtief,
vooronderstellende.
Subtangens, f. nw lat. (vgl. tangens),
hoogere Math., het doer de tangens en ordinaat begrensde stuk der abscissen-lijn,
voor eenig punt eener kromme lijn.
;

Subterf g um, tn., pl. subterfugia, nw

lat. (v. h. lat. subter- f ugére , onder de
hand of heimelijk ontvlugten, ontsnap
uitvlagt, het voorwendsel, de-pen),d
ijdele verschooning , uitweg, het doekje
voor 't bloeden.
subtiel, lat. (subtilis, e), fijn, teeder,
dun, naauwkeuri ,, scherp; list.ig-, spitsvindig, sluw, fijn. scherpzinnig. snedig, kun stig, behendig; subtiliteit, f (lat. subti lïtas), de fijnheid, teederheid; de naauwkeurigheid, scherpzinnigheid; de sluw heid, spitsvindigheid, Haarkloverij; subti liséren, barb. lat., fijner, dunner maken,
verdunnen, verfijnen; haarkloven, muggeziften, de dingen fijn uithalen, uitspinnen,
uitpluizen, spitsvindig zijn; subtilisátie,
f. de verfijning. verdunning.
subtraheren,

lat. (subtraliére, ei g. daar -

onder weitrekken), aftrekken, afrekenen,
een getal van een arder getal afneme n, het
verschil trusschen twee getallen zoeken of
vinden; subtrahéndus, subtrahént. subtractor, m. het ar te trekken getal, liet getal, waarmede een ander moet verminderd
worden, aftrekgetal, aftrekker, in tegensta
met m i n u é n d u s; subtráctie, f, nw lat.,
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de aftrekking, afrekening, de arithmetische hoofdregel, die een getal met een ander leert verminderen, het verschil tus-,
schen twee getallen leert vinden; subtractief, aftrekbaar, wat zich laat aftrekken,
afrekenen.
Subularia, f. nw lat. (v. h. lat. subula,
de priem), waterpriernkruid of-plant; su bulárisch, priem- of elsvorrnig, in Bene zeer
fijne punt uitloopende; subuliróstrum, n.
priemsnavel, elssnavel, eene soort v. musschen met spits uitloopenden snavel.
sub una specie, lat., onder eenerlei gestalte, onder ééne gedaante, nl. die van het
brood alleen, gelijk de Ii. K. het heilig
avondmaal gebruiken; sub utraque specie
of enkel sub utraque, onder beiderlei gedaanten, nl. brood en wijn, zooals door de
protestanten liet heilig avondmaal gebruikt
wordt; vgl. utraquisten.
Suburbánum (scil. praedium), m. lat.
(v. snburbanus, a, um, nabij de stad gelegen, van sub., z. a., en orbs, stad), een
landgoed nabij de stad, in de voorstad; suburbanus, ni. een bewoner der voorstad ;
inz. een geestelijke, die zijne ambtsverrigtingen in de voorsteden ol'in de nabijgelegene dorpen heeft te verrigten.
sub utraque, z. ond. sub una specie..
Subvasal, ni. mid. lat. (subvasállus ;
vgl. vasal), een onder- of achterleenman.
subvenieren, lat. (sub-venire), te hulp
komen , ondersteunen, bijspringen, bij
bijstand geven ; subvéntie, f. nw-stan,
lat., de hulp, bijstand.
subvertéren, lat. (subverte're), omkeeren, omver werpen, omstooten, verwoesten,
vernielen, 't onderst boven keeren; subversie, f. de omstorting ornkeering, om
ondergang. liet verval; sub--verwping,
versz"o stoniac.hi, Med., eig. omkeering der
maag; sterke braking; subversief, nw lat.
omstortend, vernielend, verwoestend.
sub voce, z. ond. vox.
Succáde. f. (v. h. lat. succes, sap), dik
gekookt fruitsap; ingemaakte vruchten,
enz., in natte en droog e gedaante.
succedéren. lat. (succecdère, v. sub en
cecdére, eig. onder iets komen of gaan, ingaan), opvolgen , volgen in ambt, regering, erfenis enz.; ook vel uitvallen, geluk
slagen, goed van de hand gaan; suc--ken,
'

cedaan (lat. succedanëus, a, um), opvolgend, plaatsvervangend; suecedanéus, rn.
een plaatsvervanger, z. v. a. v i c a r i u s;
succedanéum, n. hetnoodrniddel, de noodhulp; Pharm., een middel, dat men in de
plaats van een ander kan geven, als heb
ongeveer dezelfde krachten , een-bend
surrogaat ; succes , n. (lat. successus) , het gelukkig gevolg , de goede
vooruitgang, uitslag of afloop, het geluk,
de bijval; successie, f. (lat. succesdo),
de opvolging, volgreeks, inz. troonsopvol-
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ging van regenten, ambtsopvolging; erfopvolging; de erfenis, nalatenschap; s n c
of opvo!--cesipodr,g.fngingspoedcr, d. . giftpoeder, vergift, in zoo
verre het soms is toegediend om cme erfenis meester te worden of troonsopvolgi ng
te bewerken; succéssieverdrag, z. pactum
.cuccessorthm; universele successie,
erfenis van bet gansche vermogen; singuliere succéssie , erfopvolging in
cene enkele of bijzondere zaak; successio
ab inteslãto , de wettige of natuurlijke
erfopvolging zonder testament; s. exclusva, uitsluitende opvol g ing; S. feuclalis,
de leensopvolging; s in caj)zta, erfopvolging volgens (ie hoofden, d. i. in gelijke
deden ; S. pact'iti'a, de verdragsgewijze
erfopvolgin g ; S. sinsultana. gemeenschappelijke opvolging; successief (lat. successvus, a, urn) en als adverb. ook successive, allengs, langzamerhand, opvolgend,
onmiddellijk volgend, op of na elkander
volgend; suCcéssor rn de opvolger, ambtsopvolger, erfgenaam ; troonsopvolger; s u ccessor allodiãiis , opvolger of erfgenaam
van een vrij goed; s. fear/aus, een leensopvolger; successorntm edIctum, n. verordening, uitspraak of vonnis omtrent de
erfopvolging.
Succie, f (v. Ii. lat. succus, vocht, sap),
het zuigen van tegennatuurlijke vochten
uit het iigchaam door bloedzuigers.
Succin, succioaat , z. succinurn.
succinct, lat. (succinctus, a, urn, van
succingre , opschorten , opgorden), eig.
opgeschort; kort, beknopt, incengedrongen,
bondig, kernachtig; succinctorium n. een
gordel, inz. aan de priesterkleeding; een
breukband.
succniuin, a.

lat., of fr. succin (spr.

suuksdng), ni. de barnsteen het amber;
succinaat. n. uw lat.,

barnsteenzout, barn

steenzuur zout ; succiniet, m. cone soort
van granaat van harnstecngele kleur.
SuccuIbus in. nw lat., z. v. a. incubus.
suceulént, z. ond. succus.
succumbéren. lat. (succurnbre), onder
liggen; bezwijken, onder doen ; verliezen
( een proces); succunibéntie, f. nw lat.,
liet bezijken, onderdoen; in casuni saccurnbentiae, Jur., in geval van bet verlies

des regtsgedmgs.
succurrérefl, lat. (suecurrre, v. sub en
currre, loopen), te hulp komen, bijspringen, bijstand verleenen, helpen; succurs,
fl1. uw lat. (fr. secours), de hulp, bijstand,
versterking, ondersteuning;
g; inz. hulptroepen; succursalen, pl. (succursãles, seil.
ecciesthe), hulp- of bijkerken; vgl. filiaal.
succus, m. lat., liet sap, vocht; Pl.
succi; succus gastrcus, het maagsap ;
succus inspissãtus, dikgemaakt sap; iets
in succurn et sangumnern veranderen, in
sap en bloed doen overgaan, d. i. het zich

SUFFIGEREN.

geheel eigen maken; succulént (lat. sueculesttus, a. urn), sappig, saprijk; voedzaam, krachti8; succuléntie, f. nw lat.,
de sappigheid, saprijkheid; voedzaamheid,
krachtigheid.
succussörisch , nar lat. (v. h. lat. saccutre , opwaarts schudden) , opwaarts
schuddend , stootend , schokkend , h. v.
S uceussorische beweging v. eene aard-

i)eving, in tegenst. met undulatorisch.
Sucserie, f. fr. (v. sucre. suiker), cane
suikerraffinaderij; suikergoed, suikergebak,
banket.
&iclamina, pi. nw lat. (v. li lat. sudãre,
zweeten ), Mcd., hitte- of zweetblaartjes;
darIum, n. lat., de zweetdoek; het zweetbad; sudtie. f. (lat. sudatlo), het zweeten;
sudatorLam, 11. een zweetbd, ecne zweetkast; sudorifrurn, n., pl, sudorifëra, uw
lat. (v. Ii. lat. suclor. zweet), Med., zweetmiddelen, ook sudorifca.
sudétto, it. (spr. soe—; v. su, boven,
en detto = lat. dictus etc., gezegd), boven
gemeld, boven gezegd; als subst. de b ove n gen oemde.
Sudorifera, sudorifica, z. onci. suclainina.
Sudra, z. soecira.
suegliato of svegliato. it. (spr. soeèljdto ;

v. sveglidre = ii-. eveiller, opwekken),
Muz., vrolijk, opgewekt, levendig.
Sueldo, in. 5P (spr. soeëldo; = it. soldo,
fr. sosz , v. ii. lat. solidus). eerie spaansche
rekenmunt, = 12 dineros, doch van
ongelijke waarde; ook eerie goudrnunt,
ongeveer = I dukaat.
Suëven, pl. (lat. Suvi). een öud -duit
volksstam, later Z w a b e n geheeten.-sclie
Suffaus , in. naam van een' middelmatig', maar verwaand' en bedilziek', hekelend' (lichter in het oude Rome; van
daar soms voor een bediller., vitter.
Suffëten (heb. sc/zojfttim), pl., de
hoogste overheidspersonen in het oude
\ Carthago, ongeveer z. V. a. de consuls te
home.

sufficit, lat. (v. sufficre, verschaffen;
toereikend voorhanden zijn), het is genoeg
of voldoende; liet sufftcit, als subt. het
toereikende., genocgzame, voldoende; sufficiént (lat. sufficiens), toereikend, genocgzaam, voldoend; sufiueiéntie,.f. de toereikendheid, genoegzaarnheid ; su ffi sánce,
f. (spr. snfizvings'), de trotsche zelfgenoegzaamheid, zelftevredenheid, het zeifbehagen, de ingebeeldheid, laatdunkendheid,
eigenwaan; su ffi iáut (spr. sufi:ánçj), zelfgenoegzaain, ingebeeld, trotsch, ingebeeld,
laatdunkend; voldoende, geuoegzaam, toereikende; een suffisant meusc li, een
ingebeeld, verwaand, laatdunkend mensch.
sufflgiren, lat. (suffigre), onder of
achteraan hechten, aanvoegen ; suffixum,
n., pl. suffixa , Gram., cane aangehan-
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Sujet, fl Ir. (spr. suzji; v. h. lat. subje'ctum, vgl. subject), het onderwerp, de
stof van eene rede, van een geschrift, van
een kunstwerk enz. ; de onderdaan, onderzaat; dc aanleiding, gelegenheid, oor-,
zaak , reden ; Muz., de hoofdvoorstelling,
z. V. a. thema ; een slecht sujet, een
slecht menseh; sujetten pl., de gezasuffoquéren, lat. (suffocare), verstik
mentlijkc dienstdoende personen, het perken; suffocatie, f. de verstikking.
Suffragum. n. lat., pl. suffragïa of soneel b. v. van een tooneel.
Sukmana, poolsch (v. sukno, laken,
suffragëu, dc stem (in eene verkiezing),
de uit grof laken vervaardigde boerenrok
kiesstem, goedkeuring; suffragut sanctö
ruin de voorbede, voorbidding der hei- der Polen en Galliciërs.
Su1amth, hebr. (v. sc/tdlrn, vrede,
ligen ; suffragéren (lat. suffragari), iemand door zijne stein begunstigen, tot een lieu ?), vrouwenu. : de vredelievende.
Sulfur, suffer of sulphur, n. lat., de
ambt verkiezen, bevorderen, aanbevelen;
zwavel, een bekend enkelvoudig, niet me5uffraganus of suffragaan, m. nw lat.,
ieder tot zitting en stem geregtigd me- tallisch ligchaam; sulfur aurãturn antidelid van een collegie van geestelijken; nionii, goudzwavel, roodgeel zwavel-antimonium; 5. praecipitatum, neêrgeploft
inz. de aan eenen aartsbisschop ondergeschikte bisschop-, suffragaan bisschop, zwavel, ook magisteriurn sulfuris sulfas
ammoniae, in. nw lat., zwavelzure amwijbisschop.
moniak, (Glauber's) geheime salammoSuffüsie, £ lat. (suffuslo, v. suffundre,
onder gieten), de ondergieting, uitstorting, niak; s. lixvae, zwavelzure potasch (d iionderlooping (b. v. van bloed); suffuslo plicaat- ofpolychrest-zoiit); sulcornae, Med., de verdonkering van het fãten, pl., z. v. a. vitriolen, zwavelzure
hoornvlies in het oog; suffusio sanguinis, zouten; sulfis arnmonzae. m. zwaveligzure
ammon jak ; sulfëten, pl., zwaveligzure
uitstortinei van bloed.
suggereren, lat. (sugger?re, eig. onder zouten ; sulfuride, f. zavel -verhinding,
brengen, onder leggen ; ook ophoopen, inz. zwavelmetaal; sulfuréren, lat. (salverhoogen; v. sub en ger?re), iemand iets furare), zwavelen, met zwavel verzadiinblazen , ingeven , aan de hand geven, gen; gesulfureerd, gezwaveld; sulfureus
insteken, influisteren; hem overhalen, be- of suiphureus (lat. sulfurasus, a, urn),
zwavelig, zwavelaehtig , zwavel bevattende;
praten, verleiden; suggéstie, f. (lat. sugsulfurãtie, f. zwavelig, verbinding met
gesUo), de influistering, inbiazing, heimelijke ingeving enz.; suggestief, nw lat., zwavel.
Suline, f. een wit blanketsel der turkingevend, inboezemend, bepratend, verleidend; suggestieve vragen, strik- sche vrouwen.
Sultan, m. arab. (sultan, d. i. eig. iievragen des regters aan den aangeklaagde,
d. z. zulke, waarin de te bekennen daad- vigheid hevige opwekking, v. salita, hard,
zaken reeds zijn opgesloten ; suggéstus, hevig zijn; vervolgens magt, inz. koninkljke; koning, vorst), deturksche magthebm. verhevene optrede, spreekgestoelte.
sugilléren, lat. (sugillãre), bont en her, beheerscher, groote heer, keizer, ook
blaauw slaan ; ook bonen, beschimpen, groot-sultan ; sultan-achrned , sultanbespotten; sug il lãtie, f. de uitstorting, on- mehemed; sultan-scum, drie der voorderlooping van bloed onder de huid, het naamste moskeën in Stambul (of Constanbloedgezwel, de blaauwe plek; eene be- tinopel); sultáne, f. naam van de gemalinnen en dochters des turk. keizers; suFschimping, bespotting.
tâne, f. ook eene turk. vrouwenkleeding
Suicent, z. swicent.
van rijke stof gemaakt en van voren open,
Suicide, m. nw lat. (suiccla; fr. sui
dde), een zelfmoordenaar, zelfmoorder; gelijk de turk. vorstinnen dragen ; een
groot turksch oorlogschip; eene turk. goudsuicidum, n. de zelfmoord.
munt, ook sultanmne, f. ongeveer 7 gold.
sul juris (zijn), z. ond. jus.
suite, f. fr. (spr. swiet' v. suivre, vol- waard ; sultane-assaki, 1. chasseki of
gen), het gevolg, de begeleiding, stoet, hhasseki (arab. kinisseki suitdn) , z. chasnasleep van een' grooten heer; de volg- seki sultane-valicle (arab. wdlideh, d. i.
de barende, v. walada, baren), de moeder
reeks van kamers, de voortzetting, zamenhang, rij, reeks; de suite (spr. (V swiet'), van den regerenden sultan; ook eene der
voornaamste moskeën in Stambul; sultáop de rij af, achter elkander, achtervol
ninth, grootheerlijk , oppermagtig, dwinterstond, dadelijk ; en suite (spr.-gens,
ang—), vervolgens, daarna; suivánte, f. gelandisch. tyrannisch, willekeurig.
Sumach , m. arab. (surnrnôkh , hoog,
(spr. swiwdngt') , de begeleidster, volgjuffer, kamenier, kamerjuffer, halve ver- lang zijn), ook smak, de looijersboorn in
Z. Europa, en zijne bladen , beziën, loten,
trouwde.
Ven lettergreep, een aanhangsel achter een
woord (in tegenst. met pr fIxu m).
Suflumént, n. (lat. suffimc'ntum) reukwerk om te branden, berooking.
Suffisülurn, n. lat., een witte, vierkante,
lange sluijer of kapsel der vestaalsche
maagden, wanneer zij offeranden deden.

-

,

-

;

-

;
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wortels en bast, die tot looi- en verwstof,
ook ter bereiding van het c o r d u a a n
(z. a.) gebruikt worden. Men wil, dat de
C 0 p a I go rn van cene soort van sumach,
den copal-sumach komt (z. copal).
Sumãter, m. Muz., een naam, dien men
aan zekere stormwinden geeft. welke in de
nabijheid van S t' ni a t r a ontstaan.
Summa, f. lat. (v. summus, a, urn, de
of het bovenste,.hoogste, voornaamste; van
daar summa; scil. res, de hoofdzaak; vervolgens het geheel eener zaak), de som,
het verzamelgetqt geheel, beloop, bedrag,
de inhoud; in summa, in h. geheel, in 't algemeen, te zaruén genomen; summa summãrum, de som der sommen, het geza
mentljk bedrag, alles in alles, alles te zamen of bij elkander genomen; ad summum
inde som; summair, summarisch, nw lat.,
of summier, naar den hoofdinhoud, volgens de hoofdzaken, zaamgevat, afgekort,
beknopt, bondig; summarhsm, n. lat., Pl.

de kosten, onkosten, uitgaven; sumtibus
petentis, Jur., op kosten van den aanzoe
ker; saint. publicis, op openbare of 's lands
kosten; sumtueus (lat. sunnptuösus , a,

summaria ofsummarTën,

opgave van den

hoofdinhoud; de korte inhoud van ccii geschrift; ook een priester-overhemd, koorof misgewaad; summéren, nw lat , zamen
tellen, optellen, de som opmaken, tot een
geheel zamen trekken; summãtie of summering, f. het zamentrekken, optellen, bijeenrekenen, vgl. additie; - summa
observantth, onder brieven afgek. S. 0.,
met de grootste of meeste hoogachting;
in summa çjradu, in den hoogsten graad,
op de hoogstmogelijke wijze; ad summum,
op zijn hoogst, hoogstens;summum bonum,
n. het hoogste goed; summum jus etc.,
jus summus episcópus, de hoogste bis;

schop (in evangelische duitsche staten de
vorst); summiteit, f. (lat. summtas), de
top, kruin, tinne, de grootste hoogte of
oppermagt.
Summãnus, m. lat., bijnaam van Pluto
bij de Romeinen. als opperste gebieder over
de in a a e S of zielen der overledenen.
summarisch, summarium , summe
sumrniteit, summum, summus enz.,-ren,
z. ond. summa.
summutéren , lat. (summutare), wis-

selen, ruilen, verruilen, veranderen.
Sumtie of 1. sumptie, f. lat. (v. sumre,
nemen), eig. het nemen; de aanneming,
vooronderstelling; Gram., een voorwaardelijk voorzindeel tot een bepaald wordend nazindeel, bij voorbeeld: indien ik
niet wist -, dan—; bij der.k.,het
nemen en gebruiken van de gewijde hostie
door de mispriesters; sumtorum, n. nwlat., een lepeltje voor den avondmaaiswijn
in de gr. kerk; sumptum, n. eig. het geno
mene; mid. lat., een afschrift (copie), in
tegeost. met het origineel; van daar
eeoc tweede afgifte ofuitvaardiging in de
pauselijke kanselarij, als de eerste verloren
is geraakt; sumtus of 1. sumptus , pl. lat.,

urn), kostbaar, kostelijk, prachtig, weijisch;
sumtuositeit, f de pracht, kostbaarheid.
de groote en prachtige vertering of
Uitgave.
Sun, m. eeoc voorm. pommersche rekenmunt, = schelling lubsch.
Sunna, f. (arab. sunnalt), gezit; handel- en levenswijze; Muhamed's redenen en
daden. als goddelijke wet voor zijne aanhangers; van daar sunnieten, z. ond. schii1

ten en op malakieten.
Sunna, f. noord. Myth. , de godin der

zon, wier broeder 3I a na of de maan is.
sao conto, it. (vgl. conto), voor zijne of
eigene rekening.
Suovetaurilia, P1 lat. (van sus, zwijn,
ovis, schaap, en tauris, stier), hetzoenoffer,
dat hij de oude Romeinen na eene afgeloopen volkstelling in gebruik was, en dat in
een zwijn , een schaap en een rund bestond.
super, lat. voorz.: over, in sommige zamenstellingen ook met nederduitsche woor
den , b.v. superfijn.
Superabundântie, f. nw lat. (vgl. abun-.
dantie). fr. sui-abondance, overvloed, zeer
groote overvloed, overtolligheid; superabunddnter, ten overvloede.
,

superarbitréren, nw lat. (vgl. arbitréren, onder arbiter), over iets beslissen

uitspraak doen.
superascendéren , nw lat. (vgl. aseenderen), overstijggen , overklimmen.
Superätie, z. ond. superéren.
superbe, fr. - niet superber - (supérbus, a, um), eig. trotsch, hoovaardig, hoog-

moedig, fier; prachtig, kostbaar, aanzienlijk, voortreffelijk, heerlijk, zeer schoon;
superbiloquéntie, F. grootsprekerij, praal
-lianzerj.
Supercargo, z. ond. cargo.
Supercathólisch , lat.-gr., overdreven

katholijk.
Supercherie , f. fr. (spr. supersj'rIe),

bedrog met list gepaard, schelmerij, vaischheid, streek.
Supercessn, pl, vrijsprekingen.
superciliëus , lat. (superc iliösus , a,
Un?, v. supercilum, n.wenkbraauw, oneig.
voor ernst, trots), te ernstig, somber, gestreng; trotsch, aanmatigend, laatdunkend;
superciliositeit, f. nw lat., aanmatiging,

laatdunkendheid.
supereminént , lat. (super-eminen.s,
vgl. elninéren), bovenuit stekend, verre

overtreffend, alles te hoven gaand; supereminentie, f. de hoogere waarheid, hoogste rang, voorrang.
supererogéren , lat. (super-erogare,
eig. overmatig uitgeven of uitbetalen, vgl.

SUPERERVEN.

suPERPosl'rIE.

erogéren, nw lat. ook: superogatief han
meer doen dan noodij, is of piiij•t-deln,
gebiedt, ten overvloede geven of doen, day
maat doen overloopen; supereroga ie, f:
de overplig,t, de ruirnscliootsehe, te ver gedrevene pligtvervulling. overdrijving; opus

intendéren), een opperopziener, kerk- of
schoolopzigter in een district; superintendentuur, t: het ambt, de waardigheid, ook
de woning en liet district van eenen opper-

supererogatiónis of o. supererogaturn, n.
een overvloedig , overtollig goed werk; bij
de scholastieken : de verdiensten der heili gen, die zij zich verwerven door de goede
werken, welke de nienschen boven de van
hen geoorde mate doen.
superéren, lat. (superare), overstijgen,
overschrijden ; overtreffen, de meerdere,
sterkere, rnagti ,ere zijn; super tie, f. (lat.
superatïo), het overstijgen, overtreffen,
de voorrang; E%str. het meerdere van den
loop eerier planeet, datgene, wat zij zich
;

sneller beweegt dan eenre andere.
Superficïes, f. lat. (v. super en fades,
z. a.). de oppervlakte; 1ruitenzijde; Jur., liet
hoveni;ei orzw. ales, wat op de oppervlakte
eens gronds of bodems gebouwd of geplant
is; superf cialiteit, f. nw lat. , de oppervlakkiglieid, ong rondigheid ; superfieiarius, ris. Jur., de bebouwer van eens
anders grond , hij . die grond en bodem
van een ander bebouwt en liet daarop
gebouwde of geplante tegen eene jaar
he betaling of erfpacht mag ge -lijkse
(lat. superficialis,-bruiken;spfcël
e, fr. superficiel), oppervlakkig, niet gron dig, b. v. s u p e r f i c i ë 1 e kennis, opper
geringe kennis.
-vlakige,
Superfijn, lat. -nederd., overfijn, buitengemeen of l)ijzonder lijn, e x tr a -f ij n.

Superflu,um, n.. pl., superflua, lat. (v.
super-lucre. over vloeijeu), iets overvloedigs, overtolligs, de overvloed, liet teveel;
superfiva non nocent, liet overtollige, de

overvloed schaadt niet, beter te veel dan
te weinig.
Superfwtatie, f. nw lat. (vgl. foetus),
de overbevruchting, over- of nabezwangering, het ontvangen van neer dan één
foetus in den moederschoot olp verschillende tijden; ook een welige wasdom, de wee!derige plantengroei.
Superhumerile, n. nw lat. (v. super en
liurraérus. de schouder), eene soort van
priesterlijk kleed, z. v. a. p a 11 i u m ; de
ephod derjoodsche hool;epriesters.
Superieur enz., z. oud. superior.
Superimpree gnatie, f. nw lat. (vgl. impraegnatie enz.), overbezwangering, z. v. a.

superfoetatie.
Superhnduot, n. nw lat. (v. super-inducére, eig. daarover trekken), Bene buiten-

gewone belasting, bijbelasting, die opgelegd wordt, wanneer de gewone belasting
niet toereikt om de staatsuitgaven te dek
-ken.
Superintendént, m. uw lat. (v. superintendére, over iets het opzigt hebben; vgl.
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opziener, het oppertodzig t.
Superinventaryum. ► i. nw lat. (vgl. inventari ), de overvoorraad; datgene ; wat
een pasliter aan landhuishoudelijke zalen

verbeterd of vermeerderd heeft.
saaperier, lat. (compar. v.superus, ver lieven, hoog), de of liet boogere, voornaniece; fr. superieur, hooger, verhevener,
meander, voornaam, voortreirelijk, uitstekend, sterker, mad,tiger, overtreffend; de
superior, lat., of superieur, fr. In. de opperste, eerste, oudste, meerdere, voornaam
kloostervoogd, vader of-ste,ovrman;d
pater van een klooster; liet superieur, liet
overwigt, (le overhand, bv. een supericur
ol) ieora<.iilrl Li e b 1) e n , d. i. de overhand
olp stern (rebben, hem de baas zijn; superiorateit. $. nov lat. (fr. superiori-te), de meer -

derheid, overinaft, overhand, liet overwipt,
voorregt, voorrang, meerdere voortrelfclijkiieid, het hooger gezag ; superioritas
territorialis, de oppernaakt van den landheer -.
Superlatïvus (scil. grades) of superlatief m. lat. Gram., de overtreffende trap,
hoogste graad, z. graad; in superlatzvo, in
den hoogsten graad.
Superlucrátie, f. nw. lat., (v. super en
l-ucrunt, winst, voordeel), overshot, zuivere winst.
Supernatántie, f. nw lat. (v. li. lat.
supernatáre, overheen zweininen ), Med.,
overvloed, overvolheid van vochten.
Supernaturalismus of supranaturalismus, n. nw lat. (vgl. naturalismus), liet
bovennatur.rrgcIootz, de bovennatuurleer,
het openbarint sg eloof, liet geloof aan eene
onmiddellijke, boven natuurlijke, boven den
toets der u enschelijke rede verhevene goddelijke openbaring; in tegenst. met naturalismus en rationalismus; supernaturalíst, m. een openbaringsgeloovil;e, iemand, die aan openbaringen gelooft
(in tet enst. met naturalist en rationalist).
•
Supernumerarius; m. lat. (vgl. numerus enz.), of supernumerair, fr surnumerair, een overtallige, iemand, die boven
het gewone of bepaalde getal van beambten, bedienden enz. is aangesteld; supernumerair, boven het gewone getal, boventallig.
superorthodóx, lat.-gr., 1. hyperorthodox (z. a. ); superoxygénisch, z. gehyperoxygeneerd ond. hyperidr®sis.
Superpórten, pl. nw lat. (`au het lat.
super Aorta, boven de deur), deurstakkers,
versieringen of schilderijen boven deuren.
Superpositie, £ lat. (v. superponhire,
daarover zetten), over • of opelkanderzet108
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ting, opelkanderpassing, b. v. van figuren

de aanvulling van eenen hoek tot 2 regte
hoeken; in supplementurn, ter aanvulling,
volledigmaking; suppletörisch of als adverb. suppletorle, nw lat., aanvullend,
toevoegend, volledigmakend, als toçvoegSe1, bij 'wijze van aanhangsel.
supplicéren (lat. supplicãre , eig. neder knielen, de knieën buigen, v. sub en
plicäre , vouwen) , fr. supplieren (supplier), ootmoedig bidden, aanzoeken, een
smeekschrift indienen, snieeken ; supplicant of fr. suppliant, een aanzoeker, verzoeker, bidder, indiener van een verzoekschrift, requestrant; Jur., wie eene
supplicatie (z. a.) voordraagt; suppli
cãtie, f (lat. suppilcatio), de verootmoediging, inz. voor God, een dankfeest, boeten bededag bij de oude Romeinen; thans
gew. z.v.a. suppliek, n. (fr. supplique, £),
eene ootmoedige bede, smeekende voor-

In de meetkunde.
Superpropórtie, f. nw lat. (vgl. proportie), de tevergaande verhouding, oververhouding overmaat.
Superpurgtie, f. nw lat. (vgl. purgl -

ren enz.) , eene te sterke, bovenmatige
zuivering of afvoering ; superpurgatief,
overmatig zuiverend.
Superrevisi f. nw lat. (vgl. revicleren enz.), de herhaalde riaziening, het

nogmaals onderzoeken, inz. v. rekeningen.
supersaturéren , nw lat. (vgl. sature
ren) , oververzadigen ; supersaturätie, f.
oververzadiging.
Superscriptie, f. nw lat. (v. superscri
bre, daarover schrijven), het bovenschrift,
opschrift.
supersedéren, lat. (supersedëre, eig.
voor iets zitten), zich van eene zaak outheffen, haar uitstellen, verschuiven, nalaten; supersedatief, barb. lat., uitstelbaar;
supersessie, f. nw lat., het uitstel.
Superstitie, f. lat. (superstitlo), het
bijgeloof, dwaalgeloof; superstitiëus (lat.
superstitlôsus, a, urn), bìjgeloovig.
-

Supertunica, f. nw lat. (vgl. tunica),

een overkleed, overrok, inz. de van goudstof gemaakte voor eenen koning v. GrootBrittanje bij zijne krooning.
Supinum, n. lat. (v. supmnus, a, urn,
rugwaarts gebogen), Gram., de doel- en
cigenschapsvorrn der lat. werkwoorden,
dien men in het nederduitsch door te of
om te uitdrukt; supintie, f. lat. (cupi
natio, v. supinãre, rugwaarts buigen), de
terugbuiging, rugwaartsdraaijing; het liggen op den rug; inz. de beweging van
het spaakbeen om de ellepijp, waarbij de
rug der band benedenwaarts is gekeerd;
supinktor, in. uw lat., de achteroverkan
van 2 spieren, welke die be--telar,nm
weging volbrengen.
-

Suppedanum of supp1antanum, n.

uw lat. (v. IL lat. sub, onder, en pes,
voet , planta , voetzool) , Chir. . eene
pap aan de voeten ; suppiantaal -mid
delen voetzool-middelen; suppeditéren,
lat. (suppeditare), eig. onder den voet geven; aan de hand doen (b. v. een hulpmiddel), over geven, aanbieden, behulpzaam zijn, verschaffen, beschikken, leenen,
bijspringen; supplantéren (lat. supplantare), den voet ligten , iemand onderkruipen, doen vallen., hem verdringen.
suppléren. lat. (supplere fr. su.ppléer),
aanvullen, voltallig, volledig of volkomen
maken, bijvoegen, hijdoen, erbij denken;
suppléant, rn fr., een aanvuller, plaatsvervuller, plaatsvervanger, hij, die eens
anders plaats in diens afwezigheid vervult;
supplement, fl. lat. (supplernénturn), een
aanvulsel, toevoegsel. aanhangsel. bijvoegsel en volledigmaking van een boek; Math,
;

stelling, een verzoekschrift, aanzoek; Jur.,
herhaald onderzoek van het remçt eens beklaagden na eene voor hem nadeelige uitspraak; supplicüm, n. lat,, fr. supp1ice
eig. het nederknielen, ootmoedig bidden
of verzoeken; de lijfs- of levensstraf, doodstraf, teregtstelling, marteling, misbande-

hng.
supponéren, lat. (suppon?re), fr. supposeren (supposer), onder leggen, onder

schuiven; vooronderstellen, aannemen, vermoeden, meenen, gelooven, daarvoor houden , wanen; suppostum, in. het vooron
derstelde , aangenomene ; supposta of
suppositita, ondergeschoven dingen; suppositie, f. (lat suppositio), de onderschui
ving; vooronderstelling, aanneming, bet
vermoeden, de gissing , de aangenomen
stelling (h y p ot h es e); suppositio partus,
de ondersehuiving van eenen pasgeborene;
s u ppositorun'i, n. Med., eene steek- of
zetpil; suppositorium utertnurn, zetpil voor
de baarmoeder.
supportéren, fr. (supporter), dragen,
ondersteunen , onderstutten , schragen
verdragen, lijden, dulden ; support, in-.
( spr. supôr), steun, steunsel, stut, ondersteuning, hulp, bijstand, onderstand; supportable, fr., verdragelijk, lijdelijk, dragelijk, draagbaar.

Supp6rto, m. it. , interest op wissel voor
de maand en den dag.
s upposéren , suppositie, suppositum
enz., z. ond. supponeren.
supprimeren, lat. (supprzrnre, V. prernre, drukken), onderdrukken, dempen,

inhouden; weglaten, uitlaten, doorstrij ken;
verbergen, verheinielijken, achter houden;
afschaffen, opheffen, vernietigen, te niet
doen; suppresso nornEne, met verzwijging
van den naam; suppressie, f. (lat. suppress'o), de onderdrukking, terughouding,
o)stopping van stoffen, die ontlast moeten
worden; verheimelijking, verzwijging, ach-

SUItTUR.
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terhouding verheling; afschaffing, opheffing.
suppuréren, lat. (suppurãre, van p12s,
gen. puns, de etter), etteren, etter geven,

zweren, dragen, rijp worden; suppuran
en suppuratief, in. bevorderings-ta,pl.
het etteren; suppurãtie, f.-midelnvor
Med., de ettering, zwering.
supputéren, lat. (supputäre, v. putare,

berekenen, meenen, gelooven enz.), reke
non, narekenen; over rekenen, eenen overslag maken, overleggen; supputãtie, f. de
narekenirig overrekening, overslag,
supra, lat., boven, bovenop, op; ut su
pTa , als boven; supranaturalismus, z. su
-

-

peru—.

Suprëmus , n. lat. (suprëmus, a, urn,
super!. v. suprus, a, urn, boven), de opperste, hoogste; suprematie, f en supre
n. nw lat., het opperopzigt en de-mat,
opperniagt, in'z. van den paus over de
bisschoppen en kerken; ook het regt van
oppermagt in kerkelijke zaken, dat zich de
koningen van Eugeland (en ook kouinginnen, die zulks door geboorte waren) hebben toegeëigend.

zul., fr. (spr. suur; v. h. lat. super),
over, op ens., in zarnenstellingen zooals
surcharge, surporte enz. (z. a.).
Sura, £ een geestrjke drank, uit het
sap van de kokosuoot bereid.
Suraclschjy, pl. tnrk., benaming der op
europeaauschen voet georganiseerde artil-

leristen.
Surcharge, f. fr. (spr. suursjarzj' vgl.
charge), overlast, overlading; surchargeren (Ir. surcitarger), overladen.
Surcoup, m. f. (spr. suurkóe; vgl. coup),
in het kaartspel : een' hoogeren troef inleggen of inbannen, het leggen van een'
hoogeren troefop den troef van een ander,
de overtroeving; surcoupéren (fr. surcouper), met een' hmgeren troefiemand eenen
slag afnemen, overtroeven.
Surditeit, £ lat. (surthtas, v. surcius,
a, urn, doof), de dooflieid, h. slecht gehoor.
Sureniini of surre emini, in. turk., de
aanvoerder der pelgrims of eener karava
ne naar Mekka; hij wordt door den sultan
;

benoemd.
Suren, pl. arab. (sing. sad/e, eig. teeken, spoor; eeretrap, graad), de afdeelin gen of hoofdstukken van den koran, 115
in getal.
Surface, f. fr. (spr. suurfdss' ; vgl.
face), de oppervlakte, buitenzijde.
Surintendánt, m. fr. (vgl. intendant),

een opperopziener (superintendant); sur
intendance, f. (spr. suuréngtangctdngs'),

het oppertoezigt.
Surlo of zurlo, rn een gewigt in Alepp0, ongeveer, = 63 ned. ponden.
Surenulot, fl1. fr. (spr. suurrnuló van
mulot, veidmuis), de groote woudrat.
;
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surnumerair, fr. (surnumilraire), z. v. a.
supernumerair.
Suron, n. fr. (vgl. het sp. sera, seron,
groote korf ter verzending van koopwaren),
eene oostindische ongelooide ossenhuid tot'
het inpakken van cirooge waren , b. V.
amandelen, indigo enz.; zulk eene goederen baalzelvc.
Surplis, m. fr. (spr. suurpil; ontstaan
uit sur -pelisse), het koorhemd der r. k.

geestelijken.
surplomb, fr. (slr. suurplóng; V. plomb,
lood; eig. over het lood tilt), scheef hellend. overhellend, niet loodregt
Surplus, in. fr. (spr suurpl'á; v. plus,
meer), het overschot, overblijfsel, overige,
de rest.
Surporte, n. fr. (spr. suurport', d. i. cig,
boven de deur), Piet., het deurstuk.
surprenéren (spr. snur—; fr. surprendre), verrassen, overvallen, overrompelen;
verbazen, verwonderen, ontstellen ;
prenánt (spr. suurpr'ndng) , verrassend,
verwonderlijk , wonderbaar, zonderling,
verbazend; surprise, f. (spr. vuurprIez').
de verrassing, overrompeling, overval; de
bevreemding, ontsteltenis, verbazing, dwa
hug, het verzien, de overijling.
Surra, f. turk. (= arab. surd/i, teeken,
z. sure), de stempel niet het keizerlijke
naamcijfer.

Surre emini, z. suremini.
surrogéren, lat., 1. subrogéren (z. a.);
van daar surrogaat, n. nw lat., een plaatsbekleeder, iets, dat men in de plaats van
een ander ding stelt of gebruikt, plaats-

vervangend middel.
Sursal , eene algemeene belasting bij
de Turken.
Snrsát, iii. turk. (ook sersdt; zamengesteld uit de beide iwperatieven sur en
sdt, d. i. voer uit en verkoop), eene aan
de kooplieden gegeven schriftelijke vergunning tot uitvoer en verkoop v. granen.
Surséance , f. fr. (spr. suursedngs'; van
surse'oir, uitstellen, verschuiven) , uitstel, opschorsing, termijn , verlengde betalin g stermij n.
sursurn, lat., opwaarts, in de hoogte;
sitisum corda! lat., de harten omhoog,
verheft de harten ! in de r. k. kerk eene
opwekking tot (le gemeente, die daarop

antwoordt : habimus ad domnum , d. i.
wij hebben ze tot den Heer (gerigt);
sursumvêrsie , f. nw lat., de opwaartsheffing, inz. der oogen, kortzigtigheid.
Surtout, n. fr. (spr. suurtóe), cig. een
overallesheen, een groote overrok, overjas;
een tafelstel, dat suiker, zout, peper enz.
bevat.
Surtur, m. oud -noordsch (van het ijs!.
surtr, deensch sort , zwart), Myth., een
reus, gewapend met een gloeijend zwaard,
die in Muspeiheim (z. a.) regeert en een
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post zetten, iemand schorsen, voor eenen
onerzoeiiljk vijand der Asen is:
tur-brand ( ijslandsch surtar-brandi ), tijd lang buiten dienst stellen; Mere., de
eene in IJsland evondene deifstof, die betalingen staken, uitnellen; iets in sus
voor versteend hout wordt gehouden en peflso laten, het onbeslist, hangende. in
waaruit men koicn brandt.
twijfel, onuitgemaakt laten; suspésie, f.
de vertraging, opschorsurveilléren, fr. (surve il 1e', Spr SUUT- uw lat...,
weij-; v. veiller, waken), over iets Wa- ting, afbreking, stremming; onzekerheid,
ken, het bewaken , een waakzaam oog daar- besluiteloosheid, twijfel, bedenkelijkheid;
op houden, opzi8t hebben, ach t geven, toe- tijdelijke dienstontzetting, am btsherooving,
zien; surveillance, f. (spr. suur'weijdnçjs'), schorsing; Log., eene figuur waardoor men
het opzigt, toezigt, de bewaking , vaak
de verwachting der toehoorders gespannen
zaarnheid; inz. het toezigt dec policie; surhoudt, eene korte schorsing. afbrcking der
veillant, m. (spr. suurweijdnçj), een toe- rede; suspensief, uitstellend, opschortend,
vertragend; suspensoriurn, n. Med., een
ziener, bewaker; swrvejllé, ni. (spr. suurweije'), een bewaakte, onder toezigi. ge- draagband, breukband.
Suspicie, suspicieus, z. ond, suspect.
stelde.
sustentéren, lat. (sustentãre) , onderSurvenance f. fr. (spr. suurw'ndngs'),
steunen, onderhouden, voeden, verzorgen,
Jur., eene onverwachte, ônvoorziene tus
sclienkomst; survenant (spe. suurw'ndng), verplegen; sustentãtie, f. de ondersteuonverwachts, ouvei-moed; overvallend, als ning, ouderhouding, verpleging, verzorging, het onderhoud.
subst, m. een onverwachte gast.
sustinérez, lat. (sustinëre) of souteneSurvivánce, f. fr. (spr. SUUrwiWdflys; V.
survivre , overleven) , de overleving
ren) fr. soutenir (spr. soe—), eig. onder- of
beloofde opvolging van iemand in geval ophouden, ondersteunen; verdragen, lijmen hero overleeft; het legt van een' per- den; hewei'eii, staande houden, van gevoe
soon op te volgen in zijn ambt na diens len zijn, IfiNnen, denken, verdedigen
verstaan; sustine et abstine! lijd en mijd!
dood; vgl. expectantie.
ver-draag er ontbeer; sustenü, n. het beSusánna, hehr. (sciulschan, sc/rd sc/ranna/t, lelie), vrouwenn. : de blanke, lelie- 'weerde, de meening, bet gevoelen, dat iemand voorstaat.
reine.
Sutschu, eene soort van sterken drank,
siTpiéren, lat. (suscipre), opnemen,
die in 0. Indië uit rijst wordt bereid.
op zich nemen, aan of over nemen; suscép
Suttieh of sutti f. pl sutties (naar
tie, 1'. (lat. susceptio), de overneming, outvang aannemiug, inz. van eene geestelijke eng. schrijfwijze, v. h. sanskr. sati, d. i.
eig. de goede, deugdzame vrouw, v. sat,
ordening; susceptibel, uw lat. (Ii-. suscep
t'Ible), ontvangbaar, vatbaar om zekere waar, goed enz.), in Indië: Weduwen, die
'wijzigingen te ontvangen; gevoelig, prik- zich niet liet lijk van haren man laten
verbranden of levend begraven. (De verkelbaar; susceptibiliteit, f de ontvang i-igting -zelve heet in het l)ali : satya.)
baarheid; ontvankelijkheid , vatl)aarheid
Sutür, £ (lat. sutüra; v. sure,naaijen),
gevoelijheid, prikkelbaarheid, ligtgeraakt(le naad, voeg, verbinding, h. v. van de
heid.
beenderen der hersenpan, van de lippen
sustitéren, lat. (suscitãre), verwekken,
eener wond:pl. sutüren, naden, voegen.
berokkenen, aanrigten, stichten; opwek
suum cuqUe, lat., aan ieder het zijne,
ken, aanporren, opeischen, opruijen, aanstoken; suscititie, f. opwekking, aanspo- elk, wat hem toekomt; suus cuique mos,
ft zijne wijze van doen.
elk heeft
ring, aandrijving, opruijing.
Suze, z. Susette.
Susétte, f. ofSuze, a. vrouwenn.: verk.
Suzerain, al. Ir. (spr. suuz'réng), de opvan Susanna.
sus ]Jfinervam (docet), lat. sprw., eig. perleenheer; suzerainiteit, f. (fr. suerai
het zwijn leert Minerva, d. i. de dommere neté), de opperleenheerschappij, opperleen
onderwijst den vijze, het kind den Va- heerlijkheid.
Suziers, 1)1., naam caner nauhamedaander. of het ei wil 'wijzer zijn dan de hen.
suspéct, lat. (suspe'ctus, a, urn, v. sus- sche secte, die gelofte van barmhartigheid,
picre, d. i. cig. van onderen af aanzien; ook jegens de dieren, heeft gedaan.
svegliato, z. suegliato.
vervolgens verdenken), verdacht, in kwaad
svelte, fr., it. sveito, slank, spichtig;
vermoeden. in verdenking; suspivie, f. (lat.
Piet., Vrij, ongedwongen, los en zwierig,
suspicIo), de verdenking, argwaan; suspistout, koen, met los penseel.
cii:us (lat. suspiciösus , a , 'urn), verdenSwaga (bengaalsch sô/rdga ; sanskr.
kend, argwanend, wantrouwend, argwaan
sub/rag a ), z. borax.
ofverdenking koesterend.
Swanboy, m. eng., de zwanenbaai, cane
suspendéren, lat. (suspenc1re), eig. ophan8eri ; versch uiven , vertragen, onbeslist eng. zeer zachte en fijne haai.
Svvanenburgen, pl., naam, dien men in
laten, opschorten, b. v. zijn oordeel; voor
een' bepaalden tijd uit een ambt of eenen Nederland vaak aan de makers van bol-

.

-

-

-

-
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klinkende, hoogdravende, maar zinledige
verzen geeft (naar S v a n e n b u r g , die
zich door zijrte bombastische verzen
eene blijvende vermaardheid heeft verwor
ven).
Swan-pan ., rn. de reken -machine of rekenaar der Chinezen, bestaande niL balletjes, die met koperdraden op vcrschei
(lime kolommen zijn geregen, waarvan de
eerste de eenheden, de tweede de tienhe
den, de derde de honderdheden enz. aandnidt. Dezelfde decirnale opklirnrning ne
men zij in acht bij de maten, gewigten,
munten enz.
Swántowit of Swántewit, m. slavisch
(v81. het poolsch swienty, heilig, en wid,
het zien), het heilige licht, bij de Slaven
en Wenden een god der zon en des oorlogs.
Swarga, m. md. Myth., het paradijs der
Indiërs, het verbljf, door de goden en vergode menschen bewoond. Het is het rijk
van Jndra, en ligt, gelijk dat van Brahma,
op eerie der krunen van den berg Merou.
Swastika, f. md. , een geheimzinnig
teeken , dat men op cenen persoon of
eene zaak maakt e om die geluk aan te
brengen.
Swedenborginen of swedenborgisten,
Pl., aanhangers van het swedenborgianis
of swedenborgismus , de mystieke-mus
en theosophische leer eener school, die den
naam van nieuw Jeruzalem aanneemt en
zich grondt op eene openbaring . die de
Zweed Swedenbor
g (gest. 1772) zou ontvangen hebben. De swedenborgianen zijn
Vrij talrijk in Zweden, Duitschiand, Engeland en de Vereenigde Staten.
Swicént rn eene soort v. rooktabak v.h.
west-i d. eiland St. Vincent (v. a. uit
het eng. sweet scent, d. i. aangename geur,
ontstaan).

z. v. a. yaws (z. a.) ofsicösis indith; vijg
achtige wratten aan den aars en in dcii omtrek van de schaamlippen; sycomantie, fE,
het waarzeggen uit vijgebladeren ; sycomore, £ (gr. sykómoron, v. sykon, vijg, en,
moron , moerbezie; skónoros, 1 moerbezieboom), de moerbezie- of adamsvijg, de
wilde egyptische vijgeboom en zijne vrucht;
sycophant, m. (gr. sykophdntës, v. pltaíacm, wijzen, aantoonen), eig. een vijgenaanbrenger, vijgen-verklikker, die in Athe
nen hij de regering aanbragt, wanneer iemand tegen het verbod onverimposte vijgen uitvoerde of verkocht; in 't alg. een
aanbrenger, verklikker, veriader, oorblazer, pluimstrijker, kwaadspreker (vgl. c alum n i a n t en chicaneur); sycophantie, f. de aanbrenging, verklikking, oorblazerij enz.; sycophântisch, verklikkend,
aanbrengend, pluimstrijkend, kwaadspre
kend.
Syeniet, m. eene uit veldspath en hoornblende gemengde korrelachtige deifstof
(naar de stad S y e n e in Opper-Egypte);
syenietporphyr, m. porphyr (z. a.),
welker grondstof uit syeniet bestaat.
Syferts, in. eene oost-friesche rekenmunt, = 1 cent ruim.
Syllabe, f. (lat. syllába, v. Ii. gr. syllabë d. i. eig. zamenvatting), klankver
eeniging, woordlid, lettergreep, drbinding van vele letterklanken tot eene eenheid, in 't algemeen ieder woordlid, dat
met eene stembeweging wordt uitgesproken; syllabarïuzn, n. nw. lat., een ABCboek; syI1abéren letters te zamen of bij
lettergrepen uitspreken, spellen; syllabering, £ de lettergreepvorming, het uitspreken, plaatsen der lettergrepen; syllábisch,
(gr. syllabikós, ë, ón) lettergreepsgcwijs,
in of volgens afzonderlijke lettergrepen;
syllabis ch gezang, zulk een gezang,
waarbij elke noot met eene lettergreep

SyalIsmus, z. sialismus.
Sybariet, in. gr., cig. een bewoner der

oud-gr. stad Sjbáris in Beneden -ltaijë,
die wegens hare weelde, verwijfdheid en
goee sier berucht was; van daar in 't algemeen voor wellusteling, weekeling, verwijfde, aan zingenot verslaafde; sybaritisch, weelderig, weckelijk, verwijfd, vertroeteld, wellustig; sybaritisrnus of sybarismus, n. de weekelijke, weflustige levenswijze; verfijnde wellust, de volslagen vertroeteling.
Sybris , m. gr. Myth. , een monster,
dat in eene spelonk van den berg Pernassus huisde en menschen en dieren
verslond. Het werd door Eurybates gedood.
Sycöma, n. gr. (v. .ry/èon, n. vijg), Med.,
een vijgvormig vleeschuitwas vijgzweert-.
jes, vijgwratten, eene h e r p et i s C h e ruwlieid der oogleden, welker inwendige oppervlakte met knobbeltjes is bezet, die naar
vijgkorrels geljkeii; sycösis, f. de vorming
der vijgwratten ; ook vijgwrattenziekte,
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overeen komt; sI1abico-ideogthphisch,

slechts lettergrepen en woordbeelden
schrijvend (gelijk b. v. de chinesche taal).
Sy1Igon, m. gr. (syllégon, v. sylWyein,
zamen lezen), een verzamelaar.
Syliëpsis , f. gr. (van syllambdnein,
zamen nemen , vgl. syn—), Gram., de
zamen vatting van velerlei voorwerpen
door één woord; zamentrekking van twee
lettergrepen tot eene ; Log., de figuur,
waardoor de rede of de uitdrukking meer
aan onze gedachte dan aan de spraakkunstige regelen beantwoordt, b. v. het i s
zes ure, in plaats van: het is het
z c 5 d e u u r ; ook het gelijktijdig gebrui
ken van een woord in den .eigentlijken en
den figuurljken zin.
syllogiséren, gr. (syllogIdzesthai , van

syn, z. a., en logIdzesthai, rekenen, besluiten), ijeen rekenen, in den geest zamen
vatten, gevolg trekken, besluiten, gevolgb

SYLPIIE.
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trekki o g en bcsbiiten of sluitreden ma-.
ken; syllogismus, n. (ge. sqllogisrnós),
eerie slui trede, vormelijke of redekunstige
gevolgtrekking, bestaande uit 3 voorstellen: het hoofdvoorstel of meerdere voorstel
(m ( jor), het ondervoorstel of mindere voorstel (minor), en het besluit (conclus'o);

beelden, beeldenstorm; symbololatrie, f
de vereering der zinnebeelden ; overdreene vereering der symbolische boeken;
symbolologie, f. leer der kenteekenen,
£
inz. van ziekten; symbolomachie,bestrijding der zinnebeelden; strijd tegen de
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•

•syllogismus contrdctus, lat.

eene zamengetrokken sluitrede, waarin het minderbegrip slechts kort aangeduid is en de
vooronderstellingen volkomen aangegeven
zijn, b. v. Cajus is als mensch
S t r felij k ; syllogIsmu cornütus, eene
jehoornde sluitrede in welkei meerdere voorstel het nazindeel veefleclig is
men bedient zich vaak daarvan om de tegenpartij te toonen, dat zij iets ongerijinds
heeft beweerd); syll. crjptus, eene bedekte sluitrede, waarin cciie der pnemissen
ontbreekt; syllogistiek, f. fr , de leer der
sluitreden aanwijzing om sluitreden of
redekunstige gevolgtrekkingen te maken;
syllogistisch, in den vorrn eener sluitrede,
daartoe behoorende.
Syiphe, in. (v. h. gr. sulpIi, mot?),
fabelachtige luehigeest (vgl. e le in e
ta i r -F, e S t C [5); syiphIcle 1. vrouwelijke
,

,

(

.

,

,

luchtgeesE.
Sylvéster , sylvester-avonci, z. silvester

.

Symblephäron, n. of symbiepharôsis,
f_ gr.j syn en blepharon, ooglid), Med.,
de vergroeijing van het ooglid met den

oogappel.
Symbool of lat., symblum. n. (v. h.
gr. syrnbölon , v. symbdllein, zaaien werPen of zanien brengen, vergelijken, besluiten, gevolg trekken, raden enz), een
teeken, waaruit men iets besluit of kent,
kenteeken rnezk, onderscheidingsteeken;
zinuebeeld, zinnelijk teeken voor een begrip; een afgesproken of bepaald mondeling teeken (p a r o o 1), leuze, wachtwoord;
de ljlipreuk, zinspreuk; gelooUsbelijdenis
(syrnlsöium ^td i) ; symbolum apostolicum de apostolísche geloofsbelijdenis;
symbolisch, zinneheeldi g ; ook de symboliek of de symbolische boeken
betreffende, daartoe behoorende; symbo
lische boeken, boeken of geschriften over
gelooisbeljdenis beljdenisschrften van
eene godsdienst-partij, die datgene bevatten, wat hare leer van andere onderseheidt
symboliek, f. de leer der zinnebeelden;
ook het onderzoek en de verklaring van
de leerstellingen der christelijke kerk; de
wetenschap v. de belijdenisscisriften (symbolische boeken) eener kerkelijke partij;
symboliséren, verzinnelijken zin nebeeldig
voorstellen in zeker verband met iets
,

,

,

,

staan, verwant zijn, bij elkander passen;
symbolismus, n. de vereeniging, toetreding, zamenwerking van velen tot één doel;
symboloclastiek, £ of symboloclâsmus,
0. het vernielen of verbrijzelen der zinne-

v

'

symbolische boeken.
Syinmchus, gr. (s/mmachos, v. syn
en mdcltë, strijd), mansn. : een medestrijder.
Symmetrie, f. gr. (symmetrIa, v.
en me'tron, maat), de evenmaat, gelijkmatigheid, de overeenstemirung of de afgemeten verhouding van de deden eens
gebeds ; symmetrisch (gr. ijrnrnelros,
on), evenmatig, gelijkmatig, overeenstemmend, evenredig; symmetriséren, evenmatig, gelijkmatig maken, iii eene behoorljke verhouding brengen.
Symmicta, pl. gr. (symmiktd), gemengde dingen, een mengelmoes, allerlei, inz.
gemengde opstellen. kleine geschriften.
Sympásma, n. gr., z. .v. a. catapasma.
Sympathie, f. gr. (syinpdtheia, v. syrnpat/tes, medelijdend. ; vgl. pathos), het
medegevoel, de overeenkomst en betrekking van inborst en neiging tusschen
personen, in 't alg. het gevoel, waardoor
men deel neemt aan de smarten en vermaken van anderen, vederkeerig gevoel,
medelijdendheid, deelneming, natuurlijke
zielenverwantgevoelsovereenstemming
schap, geheime neigin g , aantrekking tot
een ander; de gewaande geheime of in 't
verborgen werkende kracht en invloed van
het eene ligehaam op het andere enz.
,

sympathëtisch, medegevoelend, gelij kgewaarwordeud, deelnemend; geheimkraeli
tig, geheimwerkend; sympathetische cu—
ren, genezingen door de gewaande geheimvolle kracht van ligchamen die geene
-

,

artsenijen zijn; sympathetische inkt, geheime of wonder -inkt, welks trekken niet
dyleljk, maar eerst na zekere teweeggeragte veranderingen (b. v. door middel
de warmte of ook door h. papier in eene vloeistof te doopen enz.) zigtbaar worden; sympathetisch poeder, z. poudre de sympathie; sympáthisch, Med. medelijdend,
mcdevoelend, aan het lijden of de gewaar
wording van een ligchaamsdeel enz. deel
nemend; sympathiseren , met iemand gelijke gewaarwordingen, gevoelens, neigingen hebben, mede gevoelen, mede lijden,
overeen stemmen.
Sympépsis, f. gr. (vgl. syn en pepsis) 5
Med., eig. de zamenkoking, verkoking;
vertering bereiding der vochten in het
,

menschelijk ligehaam ; Med., de zoogenaamde rijpwording of rijpheid van een

ettergezwel.
sympetálisch, gr. (v. syn en ptálon,
z. a.), Bot., met de bloembladeren verbon
den of zaarngewassen.
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Symphonie, f. gr. (symp/ionia v. sym
cnp/tönë, toon, stem), de zamenstemming,
;

zamenklinking, zarnenklank, overeenstem
ming , welluidendheid ; een vecistemmig
rnuzijkstuk voor speeltuigen, ook sinfonie
(it. sinjonla); symphönisch (gr. syïnpith-

no5 on), zamenklinkencL zanenstemmend;
,

symphonIst, rn. hij, die symphoniën zet

( componeert), ook die ze uitvoert ; sym
phoniast, m. een toonzetter (componist)
voor het kerkgezang.
Symphorësis, f.

gr (v. symphorën, za-

men dragen), de bijeenbrenging de ohoo
ping, inzonderheid van het bloed of andere
vochten.
Symphsis, f. gr. (v. symp/tyein). zamen
groeijen), Med., de vergroeijing, de onbe
wegelijke vereeniging van twee beenderen
door eene kraakheen- ofpeesachtige zelfstandigheid beenderverbinding; symphysiotomie f. de scheiding der schaambeen.
deren in den schaaniboog; symphtisch
zamengroeijend, de zamengroeiji
ng
bevorderend ; symphtum , n. iets zamengegr eids , vervassens ; ook : smeerwortel,
waalwortel, eene geneeskrachtige plant.
;

o

Sympisis, f.

gr. (v. sgrnpiédzein, za-

men drukken), het zamendrukken, persen; sympiesométer , in. een luchtdrukkingsmeter, eene soort van b a r o m e t e r.
Symplegáden , pl. gr. (sympigddes,
van syrnple'ssein, zarnen slaan), Myth., twee
tot elkander slaande rotsen ofeilanden bij
de invaart in de Zwarte zee in den thracischen Bosporus, welke Orpheus door zijn
snarenspel onbewegelijk zou gemaakt hebben.
Symplôce, f. gr. (symplökë, v. syrnpWicein, zamen vlechten), de ineenviechting,
zamenknooping; gedurige herhaling of zamentrekking van woorden.
Symposion of symposium, n., p1. symposien, gr. (sympós'ion, v. syinpinein, za-

men drinken , smullen) , een gastrnaal,
eene smulpartij, een driukgelag; symposiárch m. de bestuurder of voorzitter van
een gastmaal.
Symptoom, n. (gr. symnptöma, cig. toeval; v. syinpIptein, zamen vallen of zamen
treffen, zich toedragen), aanwijzing, kenteeken , voorbode , omstandi1heid . inz.
ziekteteeken , ziektetoeval , -verschijnsel
of -omstandigheid, waaruit men tot den
volgenden gang der ziekte besluit; symptomâtisch aanwijzend, kenteekenend, tot de
symptomen eener ziekte hehoorende; ook:
van kwade beteekeriis (b. v. symptomatisehe buikloop); symptomatische behandeling, zulk eene, die slechtstegen
de symptomen, niet tegen de ziekteoorzaak
is gerigt; symptomatographie, f. beschrijving der ziekteteekenen en -toevalleri
symptomatologie , f. de leer der ziekte,
leer van de aanwijzingen en toevallen in
.,

,
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bijzondere ziekten , vgl pathologi e;
symptösis, f. het zamenvallen; Med., de
invalling of zarnentrekking der vaten na
ontlastingen, b. v. na eene bloedvloeijing,
na de maandstoriden; de vermoeidheid en'
zwaarte der ledematen, versiapping.
syn, -, voor eene 1 syl -, voor Ii, m
en p sym -. voor 5 en z sy -, gr. voorzetsel in vele zamenstellingen, beteekent:
met. te zarnen. te gelijk, gemeenzaam (=
lat. cum, con
Synactica, pl. gr. (v. syndgein, zamen
brengen ), Med., zanientrekkende middelen;
synáctisch. verzanielend, zanientrekkend.
Synagöge, f. gr. (synagöge, v. syndgein,
zamen brengen), de vergadering, gemeente, inz. de jodenschool, jodenkerk,jodentemp synáxis, f de vergadering, zaaienkomst, inz. kerkelijke.
Synallagma, n. gr. (v. syn-alidssein,
met iemand iets ruilen . wisselen enz.)
een wederzijdsch verdrag; synallagmátisch wederzijdscb, onderling verbindend
Synaloiphe of synahnphe , £ gr. (synaloipItë, V. syn-alelpitein, zaaien saidten), Gram. , het zamenvloeijen, ineensmelten of vereenigen van twee klinkletters of tweekianken aan liet einde van
het eene en het begin van het volgende
woord, b. v. deze aarde alleen, uitge
spruiten: de ez a a r da 11 ee a
Synanastomisis, f. gr. (vgl. anastomo
Med., iimonding, verbinding of za--si),
menhang der bloedvaten.
Synánche, f. gr. (v. syn en dnc/sein,
toesnoeren), Med., de keelontsteking, ontsteking van de inwendige oppervlakte des
slokdarmshoofds, ontsteking van den raak;
synánchisch. de keelontsteking betreffend,
die hewe,kend of daaruit voortkomende
Synarche, f. gr. (synarcitla, van syndrcltein,
e med heerschen). de medeheer
gemeenschappelijke regering. -scliapj,
Synarthrösis, f gr. (vgl. arthrosis en
diartlirosis), Med.„ gewrielitsverbinding,
de onbewegelijke vereeniging der beenderen, gelijk b. v. die van het bekkeneel.
,

Synathrcesis, f. of synathrcesmus, m.

gr. (syndthrosis, synathroissnós, v. synathrojdzein, verzamel(,n), Med., de opeenhooping of verzameling van vochten en
dgl.; val. congestiez Log., deophooping,
b. v. van bewijsredenen enz.
Synaxis, z. oud. synagoge.
Syncámpe, f. gr. (synkampe, buiging.
V. synkdmptein, zaaien buigen) , Med..
een zeer buigzaam gewricht, inz. het eileboogsgewricht.
Syncatathése, F. gr. (syn-katat1ssis),

overeenbrenging van de meening des eenen
met die des anderen; goedkeuring of bijval, aan het gevoelen van een ander geschonken.
Syncategorma, n. gr. (vgl. kategorie
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enz.), het in gemeenschap met anderen
van Benen persoon of eene zaak gezegde;
het stopwoord , om b. v. een vers vol te
maken; syncategórisch, beperkt, bepaald.
Synchondrósis, f. gr. (van chóndros,
kraakbeen) , de kraakbeenvereeniging ,
kraakbeenband, de onbewegelijke zamen voeging van twee beenderen door kraakbeen of banden; synchondrotomie, f. de
scheiding of doorsnijding van de schaambeensvereeniging bij moergelijke geboorten.
Synchronismus, m. gr. (v. synchronos,
gelijktijdig. V. chrónos, tijd), de gelijktijdigheid, tijdszamenloop, de zamenstelling
van gelijktijdige gebeurtenissen in de geschiedenis ; synchronistisch, gelijktijdig;
synchronistische tabellen, historische tafelen, waarin de gelijktijdige ge
beurtenissen bijeen gebragt zijn.
Synchysis, f. gr. (v. syn-chéein, zamen
gieten, mengen), Med., vermenging of versmelting, h. V. van inwendige oogdeelen;
ook ontmenging, de oplossing van het glasachtig ligchaaEn (des oogs) ; Gram., ver
ging der te scheiden woorden, verplaat--men
sing van woorden, waardoor de orde in de
deden eens volzins wordt festoow d.
Syncope, f. ga. (synkópe, v. synkóptein,
zamen slaan, in stukken slaan; afkorten,
zamen trekken). Gram., de woordverkorting;, zamentrekking van een woord door
wegwerping van eene midden- lettergreep
of van eene klinkletter (b. v. m e ê d o ogen, voor mededoogen, dierbre voor
di er bare); Blue., het aanslaan van eenera
toon in een ligt maatdeel en het aanhouden daarvan tot op het volgende zware
maatdeel; Med., de plotselinge magteloosheid, onmagt, fïaauwte, waarbij het ver
zinnen geheel opgeheven en-mogendr
pols en ademhaling zeer zwak is; syncopéren, zamen trekken (een woord door
weglating van eene of meer letters); syncopist , m. de woordverkorter, af korter,
zamentrekker; syncóptisch, krachteloos,
onmagtig.
syncránisch, gr. (vgl. cranion), Med.,
met den schedel verbonden.
Syncrásis, f. gr. (vgl. erasis), de zamenmenging, vermenging.
Syncratie, f. gr. (v s yn-kraté in, mede
heerschee), medeheerschappij, Bene staats
krachtens welke het volk door-inrgt,
zelfgekozene middenpersonen aan de uit
hoogste magt aandeel neemt.-oefnigdr
Syncretismus, m. gr. (synkretismós, v.
krëtídzein, als een Cretenzer of bewoner v.
Creta spreken of handelen?) , de veree..
niging van twee strijdende partijen tegen
eengin derden vijand; inz. de vereeniging
of overeenbrenging van verschillende geloofspartijen , godsdienst- of geloofsvernmenging, vereenigingszucht ; syncretist,
m. een vereenigingsstichter of overeen-

-

brenger van tegenoverstaande geloofspar
, godsdienstvereeni er, geloofsverrnen--tijen
ger; syncretistisch, vereeni ;send, overeen
-brengd,lofsvi.
Syncrisis, f. gr. (v. syn-krínein,,zai-nen
stellen, vergelijken, bijeen houden), de
vergelijking, vergelijkende beoordeclinv ;
syncrítisch, vergelijkend, zamenstellend;.
syncritica, pl. Med., verbindende of ver
-enigd
geneesmiddelen.
Syndésis, f. gr. (v. syn- deein, zamen
binden), liet zarnenbinden , de binding ;
syndésrnus , m. het verband, gewrich tsverband; syndesmitis, f. de ontsteking der
banden of 1 i g a m e n t e n; syndesmographie, f. de beschrijving der banden; syndesmotogie, I de bandenleer, leer van de
banden der menschelijke beenderen; syndesnnológisch, tot de bandenleer behoorende; syndesmopathie, f. liet lijden of de
ziekte der banden; syndesmopharyngeus
(stil. nusculus) , in. Anat. , de bandkeelspier , een gedeelte van de onderste
toesnoerende spier van het keelgat; syndesmotom e, f. de leer van de ontleding
dezer banden.
Syndicus, m. lat., pl. syndici (v. lr. gr.
syndkos, d. i. voor het geregt bijstaand,
pleitbezorger; v. syn en díké, relt enz.), een
stads- of raads-gevolmagtig;de , lands- of
stads- pleitbezorger , burger-voorstander ,
woordvoerder, raadgever, regtsverdediger
van Bene stad, hoofdman van een gilde enz.;
ook schrijver van den staatsraad, geregtsschrij ver; titel van de 4 eerste regenten der
republiek Geneve, stadsregter; syndicaat,
n. uw lat., het ambt of de waardigheid van
syndicus; eertijds te Geneve het,ambt van
stadsregter.
Syndrome, f. gr. (syndromé, v. drómos,
loop), eig. zarnenloop ; het zarnentrelfen ,
zamenloopen van vele omstandigheden
Med., de ophooping van vele ziekte- toevallen, de gezamentlijke ziekteverschijnselen.
Syndyásmus, in. gr. (syndyasmós, v.
syn-duadzein, paren), paring, koppeling,
verbinding tusschen twee voorwerpen; de
bijslaap.
Synecdoche, f. gr. (synekdoché , van
s, j n- ekdechesthai, mede opnemen, opvat ten of verstaan), eig. liet medeverstaan
Log. , de woordenwisseling, eene figuur,
door welke Trien het meerdere te kennen
geeft, terwijl men het mindere zegt of omgekeerd, of door welke men'het geslacht voor
de soort of de soort voor het geslacht, het
geheel voor het deel of het deel voor het
geheel neemt, b.v. honderd zielen voor
honderd mensehen, cie stervelingen voor de m e rt,s c h e n enz. ; synecdóchisch, woordverwisselend, op zulk eene
wijze gesproken.
Synecdrónie, f. gr. (v. syn en ekdromé,
het uitloopen), Gram., het gemeenschap -

SYNECHISCH.
pelijk uitloopen of uitgaan van verscheidene woordbegrippen uit één punt.
synéchish en synéotisch , gr. (syncchës, es, en synektikós , , on, v. syne'c/iein, zamen houden, bevestigen, vasthouden), Med., zamenhoudend, zamenhangend; blijvend; synechie, f. (gr. synecheia), zamenhang ; Med., ziekelijke verbinding of vergroeijing, inz. van het regenboogsvlies, hetzij naar voren met het hoornvlies of naar achteren met het beursje van
de linze; s y neeheiologie, f. de leer van den
zamenhaiig der dingen, van de duurzaamheid der dingen in dc ruimte, of van
den zamenhan g der stof.
Synecphonësis, f. gr. (v. syn-ekpitonemn,
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menschelijke taal ;. aanwijzing van de ver'wantschap der talen uit de wortelwoorden
van gelijken klank en gelijke beteekenis.
Syngrpha. f. lat. (v. li. gr. syngrap/zë,
V. syn-grápliein, opschrijven, schriftelijk
opstellen), een handschrift, eene schuldbekentenis, een schuldbrief; syngraphie, 1'.
de kennis der schrijvers.
Synizsis , £ gr. Gram., z. synmresis;
Med., de sluiting van den oogappel.
synneuröss, i: frr. (van syn en neuron,
pees, band enz.), verbinding of vereeni
van twee beenderen met peesachtige-gin
banden of vliezen.
Synöcha, £ gr. (synoclie, zamenhan8. v
syn-éc/sein----; vgl. synechiseli, Med., eene
aanhoudende koorts, welke eenige dagen
afwisselend toe- en afnemend duurt; synchus , m. eene ontstekingskoorts; bij

te geljkuitspreken). de zamentrekking der
lettergrepen , vereende uitspraak van gescheiden geschreven klinkletters of lettersommigen ook: rotkoorts.
grepen van een woord.
Synode of lat. synMus, f. (v. h. gr.
Synedruonta, pl. gr. (V. syn-eclrenen,
zamen zijn), Med., de niet wezentlijke snödos, v. syn, en /todós, f. weg, gang),
verschijnselen eener ziekte (in tegenst. met de zamenkomst, bijeenkomst, vereeniging
of vergadering, mi. van geestelijken in
S y m p to m e n).
Synedrnm, n. gr. (synéth'ion, v. syne - religie- of kerkelijke aangelegenheden; aldros , zanenzittend, v. /te'dra zetel), de gemeene kerkvergadering.inz. hij hervormraadzitting of raadsvergadering; inz. het den (vgl. concilie); synodaal, die vergade
voorm. joodsche geregtshof of de hooe ring l)etreffencle, van haar uitgaande; syraad te Jeruzalem, nit 72 leden bestaande, nodaal-clecreet, besluit eener algemeene
ook sanh&lrin, m. hebr.; synedriuns cccle- ke r kvergadering; synodische maand (v. Ii.
gr. synódion, het zainentreffen van de
siasticurn, de kerkenraad.
Synergie, f. gr. (synergIa, v. synergós, maan met de zon ten tijde der nieuwe
mede arbeidend, v. e'rgon, werk, arbeid), maan), de volledige duur van eene maans
de medearbeid, medewerking, hulp; syner- verwisseling of de omloopstijd van dc eene
gëtisch (v. synergëmn , mede arbeiden), nieuwe maan tot de eerstvolgende nieuwe
behulpzaam, medewerkend; synergismus, maan, nl. 29 dagen 12 uren 44 minuten;
m de medewerkingsleer of de leer van de synoc1ieten, pl., z. v. a. oonobie ten.
synoniem, gr. (synönfrnos, on, v. syn
vrije medewerking der menschen tot hunne
verbetering en zaligheid; synergist, n. een en ónyina = ónoma, naam), eig. van g eaanhanger van die leer , een medewerker lijke benaming of heteekenis, zinverwant,
tot zijne bekeering; synergistisch, in die in beteekenis gelijkende; sinonmon of
leer gegrond of daarop betrekkelijk, b. v. synoniem, n., pl. synonma of synoniesynergistische oneenigheden in men, zinverwante woorden, zulke woorden,
die dezelfde beteekenis hebben of die in
de 16de eeuw.
Synësis, f. gr. (v. syniënzi, eig. ik breng liet hoofdbegrip overeenkomen en slechts
te zamen; dan: ik verneem, vat, begrijp), door bij of neven begrippen onderschei
hegripvermogen; verstand, beleid, oordeel, den zijn, b. v. droefheid, verdriet,
wijsheid; Gram., die woordvoeging, waarbij hartzeer, kommer, smart, leedwe
niet op het woord, maar op de meening of zen enz.; synonymie, f. de zinverwants hap, gelijkheid of overeenkomst in bede gedachte van den volzin of de uitdrukking wordt gezien ; synesus, m. een teekenis; synonymiek, f. de leer der zinverwantschap, verzameling en verklaring
schrandere, verstandige wijze.
van zinverwante woorden.
Syngenesie of syngelAësis, f. gr. (synSynopsis, f. gr. (vgl. opss), het overge'nësis, V. syn-gmnesthai zamen ontstaan
zigt; eene schets, een ontwerp, kort beof zijn), het inedeontstaan, gelijktijdig ontstaan;, syngenesa, pl., zamengegroeide grip eener wetenschap, uittreksel; synopplanten, ivelker helmknopjes tot een hol tisch, bij wijze van overzigt , beknopt,
kokertje zijn zamen gewassen, uit welks ope- ontwerpmatig , kort, bondig, zaamgevat;
ning van boven het stawpertje uitsteekt, synoptici, pl., benaming, die men aan de
zaadhelrnigen (de 1 9de klasse in het stel- 3 eerste evangelisten geeft, omdat hunne
berigten zich tot een overzigtelijk geheel
sel van Linnuus).
Synglösse, f. gr. (v. qlössa, tong, taal), laten zamenvoegen.
Synosteographie, f. gr. (vgl. octeogragezamentljke taal; onderzoek naar den zamenhang van de begrippen en vormen der phie enz.), Med., beschrijving der been-

-
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sylloop.

verbindingen ; synosteologie, f. de been
(lerverbindingSieer, gewrichtsleer: synoteotomie , f. scheiding of ontleding der

aaneenknooping, voortgang van het eenvoudige tot het samengestelde, overgang v.
de beginselen tot de gevolgen; in tegenst.
met analysis; Chem., de zamenstelling
van een ligchaam uitzijne gescheidtne elementen; Pharm., de zamenstelling der geneesmiddelen;synthétisch, zamenstellend,
verbindend, in tegenst. met analytisch
s y nthetische methode, de leerwijze,
die van de gronden tot de gevolgen leidt,
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beendcrgewricliten ; synostösis, f. beender
verbinding, aaneengroeijing van twee beenderen door de verbeening van de kraakbeenachtige zelfstandigheid, door welke zij
verbonden waren.
Synovia, f. gr.-lat. (v. Ii. gr. syn en lat.
ovum, ei, eistof). ledewater , gewrichtswater; synoviaal -klieren, gewrichtsklieren;
synovaa1 beurs , het vlies. (lat het gewricht omgeeft en bet gewrichtswater af-

zondert.
SynsarcösIs of 1. syssarcösis, f. gr. (v.
syssarki2n, met of door vleesch vereenigen,
V. Syfl en sarx. gen. sarkds. vieesch), Med.,
de verbinding van vleezige deden of van
beenderen door vleeschdeelen.
Syntágma, n. gr. (v. syn-tdssein, zamen voegen). het zamengestelde, eenverzamelwerk, verzameling van allerlei schriften, opmerkingen enz., een allerlei; syntagmatThus, m. een verzamelaar, zamensteller, rangschikker; syntkis, f de zamenvoeging, schikking, inz. Gram., de zamenvoeging, rangschikking, ordelijke plaatsing der woorden , woordvoeging: de leer
der woordvoeging, de regels van de zamen
stelling der volzinnen (periodenbouw) volgens de regelen der spraakkunst; syntactisch, zamenstellend of rangschikkend,

woordvoegend, tot de woerdvoeging behoo
rende, daarin gegrond.
Syntàsis, f. gr. (v. sgntemnen, inspannen), inspanning, spanning; syntatca. Pl.,
spanningwekkende middelen.
Syntaxis, z. ond. syntagma.
syntéctisch, gr. (syntektikós, ë, on, v.

syntëkein, eig. zamen smelten, oplossen,
verteren), Med. verterend. uitterend; syn-

tecticopra, f. eene uitteringskoorts; syn, L de tering , uittering , inz. bij

téxis

oude lieden.
Syntenösis, f. gr. (v. te'nön, band. pees),
Med., de verbinding door gewrichtsbanden,
inz. der knieschijf.
Synterésis, 1. gr. (v. syn-tërein, mede
bewaken), Med., het bewaren, behouden;

synteretiek, f. de behoudingskunst , de
kunst om de bestaande gezondheid te onderhouden.
Syntexis, z. ond. syntéctisch.
Synthëma, n. gr. (sjni/ieiria, v. syntithe'nai, zamen stellen, verbinden; .cyntI-

ihest/iai, afspreken), een afgesproken teeken , eene korte, duistere spreuk, Nvelker
zin men schier als een raadsel moet gissen;
het verdrag; synthematisch, op verdragen
berustend; synthematographie, f. het geheimschrift, aanwijzing om zich door afgesprokene teekens zoo duidelijk als door eene
taal uit te drukken; synthésis of synthése,
f. de zamensteling, begripsverbinding- of

ook synthetismus, n.
Syntomie, f. gr. (syntomla, v. synte'nznein, zamen snijden, besnijden, afkorten),
kortheid, korte, beknopte uitdrukking.
Synulotica, pl. gr. (v. synuiôtikós,
toeheelend), geneesmiddelen, welke de vorming van het likteeken bevorderen.
Synusiásten, 1)1., leden van eene secte,
die slechts één wezen , eene natuur in

Jezus Christus aannam.
Syphflis, f. (in de middeleeuwen v. h.
gr. ss, zwijn, en phjlo$, lief, gevormd.
De naam schijnt het eerst voor te komen in
het latijnsche gedicht van Hieronymus
Fraeastoro 1530, getiteld Sy p h i 1 is, doch
als eene reeds gangbare benaming, die de
dichter van zijnen verdichten held, cenen
herder Syphilus, afleidt), Med., de.
ziekte, venusziekte (z. ond Venus); syphilitisch, met die ziekte behebt,
daartoe behoorende (ve n e r s c h, v enenek) ; syphi li den, pl., venerische huidziekten; syphiloclinïcum, n. eene geneeskundige inrigting voor dezulken, die aan
dc venusziekte lijden; syphilomanie, f.
eene soort van hypochondrie, waarbij de
lijder zich zonder oorzaak voor venerisch

houdt.
Syrgma, n. gr. (v. syrIdzein, $yrittein , fluiten) , het fluiten , gefluit, de
fluittoon ; syrigmus, m. Med., het fluiten,
de fluitende of suizende toon in het oor,
het oorgesuis; syriginophonie, f. de piepende stein; syrinx, f. jr. (ijrinx, gen.
sfringos), buis, pijp, roer, spuit, roerpijp,

lierdersfluit, pansfluit; Myth., eene najade,
die de vervolging van Pan (z. a.) ontvlugtte en in riet veranderd werd; aan dit
riet ontlokte de wind liefelijk klagende
toonen, die het hart van Pan troffen
waarom hij zich daaruit bene fluit sneed,
aan welke hij den naam van syrinx gaf;
Med., eene fistel, pijpzweer; syring, f.,
lilac ; syringotomie, f. Med., de kunstbewerking van de pijpzweer, fi stelsnede;
syringotooni, m. het fi stelmes, een mes
om de pijpzweer te opereren.
Syrma, n. gr. (v. sfrein, slepen), een
ouderwetsch sleepkleed, inz. op het tooneel.
Syrmiiea, f. gr. (syrmala, v. syrmós,
het braken), Med., eenbraak- en afvoe
ringsmiddel; syrniaismus, n. het gebruik
van een sterk buikzuiverend middel.
Syroop, z. siroop.
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in, slepen;
Syrte, f. gr. (ijrtis, v. sfre
spoelen, slibben), zandbank, gevaarlijke
plaats in zee, ondiepte; syrten, pl., twee
gevaarlijke zandbanken aan de noordafrikaansclie kust.
Syssarcösis, z. synsarcosis.
SyssitTën, P1 gr. (syssitia,

V. ITI. sing.
.vyssItion, v. syn en silos, spijs), gezel
schapsmaleri, cetvereenigiogen , gemeenschappelijke maaltijden, inz. hij de oude
Spartanen.
Systálsis, f. gr. (v. cy-ste'llen, zamen
trekken), het zarnentrekken, vernaauwen;
systáltisch, zamentrekkend, terugdrijvend.
Systsis, f. gr. (v. syn-histánai ,
Stëfl(t1, zamen stellen, zamen staan), opof zamenstelling ; verceniging, zamenvoeging, rangschikking systeem, n. (gr.
.vystërna), eig. het zaniengestelde ; een
gebouw, stelsel, doelmatig zamengevoegd
geheel, zamenhang van gelijksoortige dingen, b. v. werelds y steem, wereidge
-bouw,znesytm,zonegbuw,
zonnerijk, zonnestelsel: een wetenschappelijk leergebouw, leervorm, leerbegrip- of
leerstelsel; noten-systeem, de 5 notenljnen de toonreeks ; Anat. , eene verzameling van ligchaamsdeelen, die ten aanzien van hun maaksel en hunne verI ig ing
een eigen geheel uitmaken, h. v. het z eH U Y 5 t e 1 s e 1 ; systematisch, in een geheel, tot eene kunst of wetenschap gerangschikt of zamengesteld, stelselmatig,
ordelijk en zamenhangend, wetenschappe
lijk (b. v. boek, voo!dragt); systematisé
ren , wetenschappelijk rangschikken of
zamen stellen, in wetenschappehjken zamenhang brengen ; systematismus , n.
het -wetenschappelijk rangschikken , de
kunst of de grondslagen daarvan, ook de
neiging daartoe; systematologie, f. (Ie leer
van de wetenschappelijke zamenstelling of
rangsch ikking, stelselleer; systeniatomathe, f. de overdrevene zucht om alles tot
een stelsel te willen brengen.
Systole , f. gr. (v. cyste'llein; vgl. cgstalsis), de zatnentrekking van liet hart en
de slagaderen, waardoor liet bloed wordt
voortgestuwd (in tegenst. met diastole);
de hartspanning; Gram. de verkorting,
lettergreepverkortin, korte uitspraak eencr
lange lettergreep; systélisch, door zamentrekking veroorzaakt.
Systréphe, £ gr. (v. sy-strép/tein, zamen draaijen ) , zamendraaijing; verdraai
gezwel; systréphisch , door ver--jing;Med.,
draaijing (van een lid) veroorzaakt.
Systlon of systl, n. gr. (v. syrt, zamen, en st5los, zuil), Arch., een gebouw,
eene zaal, waarvan de zuilen slechts twee
zuildikten van elkander staan; basaltjas
pis; systyltn, Pl, zuilgangen, kolomzalen; syst1isch of systyleus, naauvzuilig,
met digt bijeen staande zuilen.
;

-

,

SyzygIe, F. gr. (sycizygla, d. i. zamenvoeging in het juk. tweespan V. Sfl en
dzygón, juk) , Astr., de zamnenkomst en
tegenschijn , zamenstand en tegenstand
( conjunctieen oppositie) van eene
planeet met de zon of van twee planeten
met elkander; de tijd van nieuwe en volle
maan ; Gram., z. v. a. c o nj u ga t i e; ook
(le weglating van eene middenlettergreep;
Poet., z. v. a. d i p o die.
Szekso. n. onzuivere (glauber en kenkenzout bevattende) soda.
Szelong of Schelong, in. poolsch (=
5 h e 11 i n g), een poolsche schelling.
Szlachcic, z. schlachzitz.

Szopa, m. poolsch (spr. cjopa), eig. raad

of raadzaal, een groot houten gebouw, dat
aan liet einde van het veld Kolau werd
opgerigt en waarin de gezamentlijke poolsche adel te paard vergaderde om eenen
koning te verkiezen.
Sznury, ni. poolsch (spr. vjnoerie, eene
veld- of landmaat. in Polen, =- niorgen
of morg, of 598,4980 miederl. roeden.
Szoatak, im poolsch (spr. zjost—; eig.
een stuk van zessen , van szesc, zes),
eene rekeninunt in Polen,
wi poolsche
gulden of 6 cent.; in Hongarije ongeveer
121 cent.

Ip
T. afkorting van de lat. namen Titus,
Tullius; ook v. tenor, titulo. tomus, tutti (z. die woorden); t. a., z. testanTullus of

tibus actis; t. a. p., ter aangehaalde

plaatse; T. T., = travaux forcès, Ir. (spr.
teawóforseI), gedwongen arbeid, T. P., =
travaux a perpe'taite (spr. trawó zaperpe-

twité), levenslange dwangarbeid ( voorin.
braudmerkteekens op den schouder dec
veroordeelden); T. T , = totus tans (z. a
Taadi! , arab., marktgeld, eene belasting op winkels en kramen bij de moslems.
Tabak, ni. (sp. tabaco, it. tabctcco, Ir.
tabac, eng. tobacco, hoogd. toljack of toback), eene bekende plant, welker toebei'ei'ie bladen, na gesneden, gekerfd, geraspt oftot poeder te zijn gebragt, gerookt,
gekaauwd (gepr uimd) of gesnoven worden;
zoo geheeten naar de provincie Tabaeo
of Tahago opSt.Dorningo, waar ditkruid
in 1496 het ee'st gevonden werd v. a. was
in (IC taal van Hayti tabaco de naam van
het gereedschap of de pijp, waaruit de inbooilingen de bladen der plant rookten (z.
ook nicotiana); tabaco, rn mexicaanselie rooktabak, roet amber en specerij-.
cmi gemengd tabagie, f fr. (spr. taba
zjie), eene tabakskamer, vertrek of herberg voor de tabaksrookers, rookgezelseliap;
tabatière, 1 (spr. tabatjér') , snuifdoos;
;

;
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boite c tabac (spr. boat' a tabd), tabaks-

buila, tafel), een tafereel, eene schilderij, afbeelding, afschetsing; schildering; ontwerp,
lijst; rol., register, tabel; bord, schoolbord;
tableau vivânt (spr. —wiwáng), een levend beeld, de voorstelling van een tafereel
door levende personen.
Tablétten, pl. fr. (tablettes, v. h. sing.
tablette , plankje, bordje , tafeltje) , het
schrijfboekje, memorieboekje; tabletterie,
f. ingelegd werk kunstschrijnwerk of
kunstdraaiwerk; tablettier of tabletier,
in. (spr. —ijé), een schrijnwerker, kunstdraaijer, inlegger.
Tabor, in. hehr. (thdbôr, eig. breuk,
steen, v. h. chald. titabar, breken), een
berg in Galila; van daar in 't boheernseh
en horigaarsch : eerie versterkte hoogte,
vaste plaats, wapenburg, legerplaats; mi.
de door Ziska tot wapenplaats voor de Hussieten ingerigte bergveste (nu stad) in Bo
de hussieten ook tabo--liemn,arwk
r i C t e n genoemd werden.
Tabou, m. (spr. taboe), naam van een
bijgeloovig gebruik, dat door geheel Po
lnsië heerscht; het bestaat in eene soort
van vervloeking, die door de priesters of
aanvoerders over eenen persoon of eene zaak
wordt uitgesproken; ook kan ieder het tahou opleggen aan zijn eigen goed, zijn
huis, zekere spijzen enz., waarvan hij zich
daardoor het gebruik ontzegt; het woord
wordt ook als adject. gebezigd: b. v. de kon ing der Sandwicbs-eilandeu was taboti.
Tabouret, fi. fr. (spr. tabouré; waarsch.
ontstaan uit taboulet vgl. tabulet), een
zetel, stoel zonder leuning; ook eene soort
van iloretstof met veelkleurige bloemen.
tabtila, f. lat., plank, tafel, inz. schrijftafel; tabulae, pi., schriften, papieren, oorkonden, rekeningboeken ; tabula rasa, f.
eig. eene geschaafde, gladgeboende wastafel, een onbeschreven blad; tabularus,
m. een schrijver, boekhouder; tabulaat,
n. (lat. tabulãtum, van tabulãre, een met
planken belegde bodem, het plankwerk in
kamers; eene planken gang in een klooster;
tabulatuur, £ uw lat., de naauwkeurigste
orde en regelmaat; Muz., aanduiding der
toonen door letters en cijfers in plaats van
noten.
Tabulchana, m. turk., de militaire begeleiding, die de sultan aan ieder zijner
officieren toestaat.
Tabulét, n. (v. h. mid. lat. tabulëta,
kleine tafel), een ligt houten kastje met
schuifladen, eene mars, marskraam; van
daar tabuletkramer, een marskramer,
rondtrekkende kleinhandelaar, die zijne
waren in zulk een kastje ronddraagt.
Tabum, z. v. a. ichor (z. a.).
Tabunen, pl. russ. , paardernarkten,
waarheen de Tartaren hunne paarden ten
verkoop brengen.
Tacamahaca, z. takamahak.

doos.

Tabac-eski, n. turk, de opziener over
het porselein in het serail.
TâbaIa f. (arab. tabi, keteltrom), een
trommel der negers.
Tabardillo, m. sp., eene kwaadaardige
koorts die de Europeanen inde zuid -ame
rikaansche koloniën aantast.
Tabárro , m. it., een mantel, overrok
( roquelaure) , ta bb er d; eig. een kleine
mantel der ital. harlekijns; van daar ook
een gemaskerd persoon in die kleeding in
Italië.
Tabatière, z. ond. tabak.
Tabaxir ,, (tabaschir), n. port. (oorspr.
perzisch), oostindische bamboessuiker of
riethonig.
Tabel.. f. (v. h. lat. tabeila, verkiw. van
tab Ila, plank, bord, tafel), de tafel, overzigtstafel, een blad, waarop de zaken of personen methodisch zijn gerangschikt, om ze
met een' oogopslag te kunnert overzien, b.v.
historische, genealogische, chro
nologisehe tabellen, lijsten of tafels
ter overziening v. de geschiedenis, afstamming, tijdrekening, - geschiedtafels, geslachttafels, tijdtalds; tabellarus, in. lat.
een brievenbode, overbrenger van brieven;
tabellãrisch, nw lat., in den vorm v. eene
tabel, in vakken afgedeeld, tabelvormig;
tabellariseren , in tabellen brengen.
Tabérne, f. lat. (tabérna, fr. taverne),
de kraam, winkel, kroeg, het wijnhuis, de
herberg; tabernakel, m. (lat. tabernacliturn), de tent, but, inz. die, waarin hij de
joden de bondsark bewaard werd, de loof-.
hut, looverhut; bij deR.K. het sakraments
huisje, een te rn pelvormig kastje, waarin de
monstrans met de gewijde hostie wordt
bewaard; het feest der tabernakelen, bet
loofhuttenfeest, het vijfde van de voorname
feesten der joden dat den 1 5den van de
maand tisri (5 october) wordt gevierd.
Tabes, f. lat., Med., de tering, uittering;
tabes dorsãlis, de rugge- of ruggegraats tering; t. ossum, de beendertering; t. pulnonãris, de longtering; tabescéren (lat.
tabescre) , uitdroogen , verdorren, uitteren, uitmergelen.
Tabis, fr. (spr. tabI) of tabin (it. tabi,
tubino, eng. tabby), tabijn, gewaterd tal'.
table, f. fr. (v. h. lat. tabula, de tafel,
disch; table d'hote, f. tabi' dóot'), de her.
bergierstafel, open tafel in logementen en
spijshuizen; table ronde (spr. —róngd'),
ronde tafel, eene fabelachtige ridderorde in
Oud-Engeland; zij telde 24 ridders, vier
namen gegriffeld staan -op eene ronde marmeren tafel, die sedert 1480 te Winchester wordt bewaard; ook in 't alg. voor tournooi; een ridder van de ronde tafe I, iron. voor: een vriend van lang tafelen.
Tableau, n. fr. (spr. tabló; v. b. lat. ta-

;
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tace , lat. (v. tacëre, zwijgen ). zwijg!
stil! tace'ndo, z wijgend 2 door of met zwijgen; tacet, Muz., hij (zij, het) zwijgt, aan
wijzing, dat eene partij moet zwijgen terwijl
de andere zingen; tacYtus, a, urn, en als
adverb. tacite , stilzwijgend of zwijgend,
geheim ; tacita Itypotheca, £, z. h y p
theck; tacu8 conse'nsus, m. eene stilzwijgende toestemming , inwilliging door
stilzwijgen; ex Tacto of uit Tacitus
antwoorden (eene woordspeling met
tacitus, zwijgend, en TacItus, den naam
van een' b e roemden torn. geschiedschrijver), d. i. zwijgen of niets weten te antwoorden, b. v. op de bij een examen voorgestelde vragen; tacitûrn (lat. tactiknus,
a, urn), stilzwijgend, van zwijgenden aard,
stil, karig in woorden, geheim; achterhoudend; tacitûrnen, pl., leden eener secte
van wederdoopers, die zich het stilzwijgen
tot eenen godsdienstpligt maakten; taciturniteit, f. (lat. taciturnitas), de stilzwijgendheid, geheimhouding.
Tachyblastie, f. gr. (v. tac/es, snel),
snelkieming, snelle ontwikkeling; tachyblástisch, snelkiemend; tachydroom, in.
een hardlooper; tachydromie, i het hardloopen, de snelloop; tachyepseet, m. een
snelkoker, gesloten kookpot; tachygraaph,
In. een snelschrijver; tachygraphie, f.
de snelschrijfkunst, het snelschrijven; tachygraphisch, snelsehrijvend ; tachypy
r on, n. een snelontbi'ancler, 'verktuig om
snel vuur te ontsteken; tachythanatos,
snelstervend, sneldoodend.
tacite enz., taciturn enz., z. ond. tace.
Tact of takt, m. (v. h. lat. tactus; van
tangre, aanraken), 1)het aanraken, bevoe
len, betasten, liet gevoel, de tastzin, het
tastvermogen; oneig. fijn gevoel, zuiver en
zeker oordeel in zaken van smaak en de
gebruiken der wereld; 2) Muz. (in deze beteekenis waarseh. van het grijpen of aanslaan der snaren ontleend) , de tijdmaat,
toonmaat, gelijkmatige tijdverdceluig, regelmatige beweging (b. v. bij den clans);
ook eene afzonderlijke tijdmaat of toonafdeeling in eene gelijkmatig verdeelde toonenreeks; taetme ter, z. v. a. chronometer of metronoom; tactiel, voelbaar, tastbaar, waarneembaar; tactiliteit,
f. nw lat., voelbaarheid; taetéren, detijdmaat aangeven, de maat slaan.
Tactiek, f. (gr. taktike, cli. eig.de kunst
der rangschikking, v. tdssein, inorde plaatsen), de kunst of wetenschap der krijgswendingen ofkrjgsbewegingen (evolutiën),
de kunst om een leger in de wapens te oefe
nen en in slagorde te stellen, de krijgskunde, legerstrjdkunst, wapenkunst, oneig. dc middelen, die men gebruikt, de
weg; dien men inslaat, om in eene of andere
zaak te slagen ; tacticograaph , m. de
schrijver cener tacticographie, f. of ver-

handeling over de tactiek; tactïcus, in.
een wapen- of krjgskundige; tactisch, tot
de krijgs- of wapenkunst behoorende.
Tacijik, m. naam, dien dc hedendaagsehe Perzen zich zelven geven , ontleend
aan dien, welken de oude inboorlingen van
Bueharije droegen, nl. Taidschi.
teediëus, lat. (taediösus, a, urn v. tae
durn, afkeer, tegenzin, verdriet), valge -

ijk, vervelend, verdrietig, langwijlig, lastig, bezwaarlijk; trndiositeit, f. nw lat., de
walgelijklieid, langwijliglieid, langdradig.
heid.
Tael, z. tail.
Trnnarus, m. lat. (v. Ii. gr. TaInaros),
eig. eene stad en een voorgebergte in Laeo
nié, met eene spelonk, die men voor den
ingang der onderwereld hield, van daar
voor de onderwereld, het doodenrijk.
Teena, f. , pl. tienën lat. (taena, pl.
taeniae), band, lint, haar- of hoofdlint,
inz. de oude offerbanden ; de lintworm;
teeniclïum, n. nw lat., een lintje, bandje;
een kleine lintworm.
Taf, n. (fr. taffetas, it. taffeta, van het
perz. tâfte/t, d. i. eig. gesponnen, geweven,
deelwoord van tdften, draaijen, spinnen),
eene ligte, gladde zijden stof.
l

Taflia oftafia, m., z. ratafia.
Taguan, m. N. II., de groote vliegende

eek hoorn.
Tahvil-calemi, m. turk,, de staatskanselarij.
Tail oftael, ook tale, rn maleiseh en javaanseh, een goudgewigt van 16 mas of 4
pâub, = cattyofO,0375ned. pond ;
eene rekenrnuni in 0. Indië: in China = 10
mas ofbijna 3 gl. 60 Ct.; in Japan= 10 mas
of ongeveer 1 gl. 571 et.; in Siam = 4 tik a 1 s of ongeveer 4 gl. 72 een courant.
tailléren, fr. (tailler, spr. taij—; mid.
lat. talliare, it. tagliare , van d e e 1 en,
hoogd. theilen, oudd. tailjan), eig. snijden , aan stukken snijden , snoeijen enz.;
kaarten doorschudden en afnemen; taille,
f. (spr. taif'), de snede van een kleed; de
ligcbaamsgestalte, wasdom des ligehaanis,
vorm van het bovenlijf; inz. het gedeelte
van het ligchaans en van een kleedingstuk
tussehen de heupen en de borst (onderscheiden v. s t at u ur, dat eig. de hoogte
des ligehaams aanduidt, terwijl taille
den vorm, de snede, gedaante daarvan uitdrukt); in het kaartspel, inz. in het pharaospel, het afnemen of keeren der kaarten
ons te zien wie wint of verliest; ook de gezamentlijke kaarten, die afgenomen word
den; in het muntwezen de verdeeling van
een mark goud ofzilverin eene zekere hoeveelheid gelijke stukken; taille douce(spr.
—does') , eene koperen of stalen plaat,
prent of plaat in koper ofstaal gegraveerd;

taille fausse (spr. —fooss') het valsch
afnemen der kaarten; taillanderie, f. (spr

TAJASSU.
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ta jangd 'rie ), snijdende ijzerwaren of gereedschappen; tailleur, m. (spr. talj'--),
een snijder, kleermaker; bankhouder in het
pharao -spel ; taillon , m. (spr. taijóng`,
naschatting (vgl. accijs); taillure, f. (spr.
ta jour' ), borduursel op bete ;sets.
Tajassu (waarsch. brazil.), z. pekari.
Takamahak , n. een geneeskrachtig ,
welriekend hars, dat uit O. en W. Indië
komt, het oost -ind. van cacophyllum tacannhaca is geelachtig groen, liet west-ind.
v.fagara octandra li tbruin.
Takel, m. nederd. (naar men wil verwant aan tijgen , tij en, trekken) , het
hijschtouw aan den mast van een schip ;
een zamengesteld katrol; takelagie. takelaadje, f. het takelwerk, touwwerk van een
schip; een schip takelen, liet vereischte

10 talenten zilver: 2) oneig. als het ware
het toegewogene, toebedeelde, het aanvertrouwde pond (bijbelsch), de gave, natuur
natuurlijke aanleg, vatbaarheid en-gave,
bekwaamheid, kunstvaardigheid, kunst vermogen.
Taleth, taleth gadol of 1. tallith, hebr.
(rabbijnsch tallith, v. Ii. hebr. talal, bedekken), dejodensluijer, tempelsluijer, het
vierkante hulsel, waarmede de joden bij
het gebed in de synagoge zich het aan
-gezit
bedekken.
Tali, ra. ind., een halssieraad, dat de
Indiër zijne vrouw bij liet trouwen omdoet
en dat zij tot aan zijnen dood draagt.
talio, f. lat., de vergelding, beantwoording; jus taliónis, z. ond. jus ; talionssysteem, in liet lijfstraffelijk refit: liet leerstelsel, dat op den grondslag der wedervergelding berust.
Talipes, m. nw lat., de horrelvoet.

870

touwwerk daaraan bijbrengen.
Taklidi, ni. turk., eig. de omgording
van den sabel van Osman in de moskee
Ayub, de krooning des sultans.
Takos, m. Bene rekenmunt in uratte
= 2,1 ropij of on ; eveer 5 ct.

Talaar, m. (v. h. lat. talaris, e, tot op de
enkels, tali, reikende of afhangende), een
lang plegtgewaad, sleepkleed, koningsmantel; lang opperkleed der r. k. geestelijken; talariën, pl. (lat. talaria), de gevleugelde schoenen van Mercurius of aan de
beelden van dien God.
Talapoin, m. priester van Fo (z. a.) bij
de bewoners v. Siam, Laos en Pegg, ecOOe
soort van bedelmonniken, ongeveer wat in
China de bon z e n zijn; ook een zeer kleine
oost - indische aap.
Talaro, m. it., daalder, eene venetiaansche zilvermunt, die in de Levant koers
heeft, o itren t = 2 [ 1. 50 ct.; te ii.agusa =
1 gl. 90 ct; in Egypte = 2 V1.10 et.

Talirïon of taleron, n. ,

pl . taliria, ta-

lera, nw gr. (talërion, van daalder, it,
tállero), eene nieuw grieksche zilvermunt,
ongeveer = 2 gl. 42 ct. courant.
talis, lat., een zoodanige, zulk een; qua
talis, z. ond. qua; taliter quali'ter, lat.,
zoo zoo, middelmatig, eenijzins, eenigermate, zoo wat.

Talisman, n). arab. (waarsch. v. h. gr.
telos, telesma, wijding , inwijding), een
tooverkrachtig voorwerp, dat met bijgeloovige formaliteiten onder eene zekere c o n s t e 11 a t i e (z. a) vervaardigd is; eene metalen figuur, waaraan de astrologen ingel)eelde krachten toeschreven; een toovermiddel, tooverheeld. tooverring enz.; vgl.
a m u l e t, talismánnisch , tooverachtig;

vgl . magisch .
Talk, talksteen, m. (v. t a 1 F, t a l k,

t i s c h talent 60 minen of 6000 draclimen, =26,1780 ned. pond; liet groote
attische talent deed 80 minen ; liet
egyptische of corintische deed 13attisch talent of 100 mintin; -- het zilveren attisch ofeuboïsch talent wordt
vóór de tweede eeuw vóór Christus geschat

het hardste vet der slagbeesten; v. a. van
arab. oorsprong), eene weeke, vetachtige
steensoort van groenachtig witte kleur ;
talkaarde, bitteraarde, z. magnesia.
Tallevanen, pl. fr. biere., benaming der
steenen potten , waarin men uit sommige
oorden van Frankrijk de boter verzendt.
Tallipotboom, in . een palmboom met
verbazend groote bladeren op liet eiland
Ceylon en in Malabar.
Tallith, z. taleth.
Talmud , m. liebr. (rabbijnsch thal-nas'd, d. i. eig. mondelinge leer, mondeling
onderrigt; v. lamed, leergin, zich oefenen;
limmad, leeren, onderwijzen; van daar talmid, dc leerling), liet wetboek der nieuwere
joden of de tusschen de ede en Ede eeuw
bijeen ebragte verzameling van joodsche
overleveringen en wetten , welke de ge
wetenschap der joden, het-liern
goddelijke en menschelijke relt bevat. Zij
bestaat uit de m i s c h n a (ra bb. iiii tch-

op 2575 gl . , na dien tijd op 245 gl.;
een talent goud deed naar attisch gehalte

z. V. a. deuterósis,, v. h. hebr. scha-

Talassus of Talassi^us, m. de god des
huwelijks, die sedert den sabijnschen maag
te Rome vereerd werd (ontleend-denrof
van den naam eens jongen Romeins, voor
wien eenti der sabijnsche schoonen werd geschaakt).
Tale, z. tail.

Taleb, m. turk . (ar ab. td lib, deelwoord
van talaba, zoeken), eig. een zoeker, onderzoeker, navorscher; een student; een geleerde.
Talent, n. (lat. taléntum. v. h. gr. tálanton, eig. weegschaal, gewigt), 1) bij de
oude Grieken en Joden: een bepaald gewint
en eene geldsom; als gewigt gold liet a t-

náh , d. i. eig. herhaling, verdubbeling,
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nah, zich veranderen, herhalen, nl. herha
ontvouwing van de goddelijke wet),-linge
welke den eigentlijken tekst of grondtekst
bevat, en de gemára (gemdrd), welke
de verklaring van den tekst, de opheldering der verschillende gevoelens en de heslissing van deze bevat, en ook bij uitsl ui
talmud heet, joden, die den tal -ting
aannemen , heeten talmudisten of-mud
rabbinieten , in onderscheiding • van de
kareeers of karaïeten , die hem en alle
mondeling overgeleverde stellingen ver
-werpn.
Talon, m., pl. talons, fr. (spr. talóng;
van het lat. talus, koot. bikkel, hiltik),
de hiel, verzenen ; hak van den schoen;
Mil., het vooruitstek der. buitenmuur aan
bastions ; een spadevormig gereed
bij gypswerk; in liet kaartspel: de-schap
stok, de overschietende kaarten, stokkaar ten, koopkaarten, die na het rondgeven of
verdeelen nog over blijven; talonnier, m.
(spr. talonje), de vaandelschoen, de bus of
scheede, waarin de talon of liet beneden
vaandel bij het dragen ge--eindvaht
stoken wordt.
Talpa, f. lat., de mol; talpa oftalparia,
f. nw lat. Med., liet molshoofdgezwel; de
spekbuil aan liet hoofd.

burino of tamburéllo (sp. u = oe), m. een
tam boerij n, kleine trommel, handtrommel, beltrommel, een trommel met één vel
en bellen; een naai- of borduurraam ; ook
een spaansche en zuid-fr. dans , waarbij '
de danser zich-zelven met de tarnhoerijn
begeleidt; tamboerijn-steek, de haaksteek; tambouréren, borduren, haken ;
tamboureer- naald, haak- of borduurnaald.
tam diu, lat., zoo lang; iron. e e n tam
d i u, een manneke naaut elijks zóó grout.
tamer est laudánda voluntas, lat., toch
is de wil te prijzen.
Tamis, m. fr. (spr. tanií), Gene haar9
zeef; ook eene geglansde wollen stof; tamiséren (fr. tamiser), zeven, doorzijgen,
ziften.
Tampon, m. fr. (spr. tangpóng; mid.
lat. tappus, sp. tapon = stop ; sp. tapar,
toestoppen), de stop, tap, prop bij kanonnen;
Med., een stopsel of eerie prop van linnen
i e), dat inde natuurlijke-plukse(cbar
en ziekelijke openingen des ligchaams
wordt geduwd om het bloeden te stillen;
tamponéren (fr. tarnponner) , met zulk
eerie prop sluiten, toestoppen ; tamponade, f. de sluiting met eenen tampon.
Tamtam , m. waarsch. een klankna-bootsend woord) , een turksch muzijkinstrument in de gedaante eener Gymbaal
(de 1 oo der Chinezen), dat met eenen stok
geslagen wordt.
tanden , lat., eindelijk ; tandem bona
causa triumphat, eindelijk zegepraalt de
goede zaak; tandem, m. eng., eene soort v.
open cabriolet, uit Engeland in Frankrijk
ingevoerd.
Tanfana of tamfána, f. Bene godheid
der oude Duitschers, en een tempel of woud
van die godheid in Westphalen.
Tang, m. Mere. eene soort van oost-indisch neteldoek.
Tanga, eene rekenmunt te Goa van 60en van 48 r e i s of ongeveer 1 gl. 33 ct.
en 1 gl. 7 ct.
Tangas, pl., benaming een-er soort van
barken in de indische wateren, met plaats.
voor 100 man.
tangéren , lat. (tangére) , aanraken
treffen, indruk maken; vermelden, aan
gewagen; tangént, m. (v. h..-stipen,va
lat. deelw. tángens, aanrakend),. de aanrakingsstift, het hamertje aan snarenspeeltuigen en speelwerken; tángens of tan génte, f. Math., de raaklijn., eene regte lijn,
die eerie kromme (b. v. eenen cirkelomtrek)
slechts in één punt raakt, zonder die, ver
wordende, te snijden; d e tá n g e n s--lengd
van eenen (door twee stralen ingesloten) hoek of boog is de loodlijn (perpendiculair), die op het einde v. den eenen
straal wordt opgerigt en verlengd wordt
tot aan liet punt, waar zij de verlenging v.

Talpatsch, z. tolpatsch.
Talus, m., pl. tali, lat., koot, beentje;

speelkoot, bikkel, teerling, dobbelsteen ;
nw lat. ook glooijing, helling; en talus,
fr. (spr. ang talu), hellende glooijende,
schuin; talutéren., hellend maken, glooijen.
Tamánda of tamándua, m, (sp. tamaneloa), de miereneter, mieren beer, een tandeloos zoogdier in Z. Amerika.
Tamarinde, f. lat. tamarindus indica,
V. h. arab. tamr-hindi, d. i. indische dadel,
V. tamr, dadel), de oostind. zure -dadelboom of zonneboom en zijne geneeskrach
peulvrucht ; tamarindenmerg (lat.-tige
pulpa tamarindvrurn) , het zuurachtig
zoete merg , tusschen de vliezen van de
peulen liggende, hetwelk in de apotheken
gebruikt wordt.
Tamarisk of tamariskenboom (lat. ta marix , tamariscus ; gr. myrike), een
struikachtige hoorn in het Oosten en in
z. Europa, welks zoutrijke asch in Frankrijk tot looijen en verwen gebruikt wordt.
Tamboula, f. (vgl. tambour), een trommel der negers van het hout des trommelbooms of tam bouls.
Tambour, m. fr. (spr. tangbóer. gew.
támboer; it. tamburo, port. tarnbor, sp.
atambor, kennelijk van oosterschee oor
vgl. het arab. tebl, erz. temnbel,-sprong;
trommel; arab. en perz. tumbu'r, tienbar ,
tantbur, d. i: eerie soort van cit.her en de
trommel), eig. de trommel, gewoonlijk de
trornmelslager , tamboer, trommelaar;
tambourin, n. (spr. tangboeréng), it. tam-
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den anderen straal raakt; de lijn, welke
door die verlenging des straals tot aan de
doorsnijding van de tangens geboren wordt,
heet de S C C a n s van den boek; tangenti
aa1-kracht de kracht, door welke deplaneteri in de tangens van bare baan trachten voort te snellen of zich van de zon te
verwijderen; tangibel, aanraakbaar; voelhaar; tangibiliteit, f. nw lat., de raakbaarheid; voelbaarheid.
Tani, ni. de fijnste bengaalsche zijde.
Tankrëd, oudd. mansn., z. Danlired.

Tannin, m. fr. (spr. taJung v. tanner,
;

zwarte metallisclie delfstof, uit tantalumzuur, mangaan- en ijzeroxyde bestaande.
tact d tant, fr. (spr. tang a tang), gelijk op, even veel (in het spel); wij staan
tant i tant, wij hebben heide evn veel
punten, even veel partijen, ons spel sLaat
gelijk.
Tantarella, f., 1. tarantella (z. a.).
Tante, f. fr. (v. h. lat. amIta, eng. aunt),
de moei, vaders of moeders zuster; e e n e
1 a 5 t i g a t a n t e , een onverdragelijk wijf.
Tantey-wortel, m. een vleezige wortel
met sponsachtigen , ligtbruinen bast, als
geneesmiddel gebruikt.
tantum, lat., zoo veel; genoeg; in t an
turn, Jur., op ieder deel, zoo ver bet strekt;
tanti, zoo veel waard, van zulke waarde;
tanti non est, 't is de moeite niet waard;
tanti poenitëre non erno, tot dien prijs
koop ik het berouw niet; tantiéme, f. fr.
( spr. tangtjérn'), het aandeel, toekornend
deel.
Tao, m. een der chinesche namen v.
Opperwezen; de volmaakte rede, beschouwd
in hare daden, de wet; taossees, pl., naam
van de leden eener wijsgeerige godsdienstsecte in China , die den Schepper onder
den naam van Tao aanbidt; hunne
godsdienstgevoelens hebben veel overeenkomst met die der boeddhisten ; tao -te
king, m. woordelijk : het boek der opperste rede, titel van het voornaamste werk
van Lao-Tseu, een' chineesch' wijsgeer.
Tapabor ,, m. fr. (bedorven uit cap d
bord), eene reismuts, veldmuts met over de
ooren nederslaande kieppen, karpoetsrnuts,
regenkap.
Tappage, n. fr. (spr. tapdazj'; v. taper,
slaan, klappen) , het geraas, gedruisch,
gestommel, opsch udding, leven ; tapagéren,razen, leven maken.
Tapanhoakânga , n. cig. negerhoofd;
een mengsel of conglom eraat van ijzersteen
in N. Amerika.
Tapazoui, pl., naam van zekere dweepzieke vromen, die zich het vreesselijkst ligchaamslijden tot een spel maken en zich
ijzi ngwek kende boetedoeningen opleggen.

looijen), de looistof, eene bijzondere zelfstandigheid, die men vooral in de run of
eikenschors vindt (z. v. a. scytoge
-n
i u m.
Tansa , eene tartaarsche zilvermunt,
ongeveer = 60 cent.
Tan -si, pl., geletterden of geleerden in
Tonquin , die al de lagere graden zijn
doorgeloopen.
Tant1us, m. gr. ( Tantalos) , een fabelachtige koning in Phrygië, de starnva
der der Pelopiden, die door overmoed, verraad en vooral door wreedheid tegen zijnen
eigen zoon Pelops de goden had he1eedigd.
In de benedenwereld was hij gedoemd tot
eene straf, bestaande in het lijden van den
ondragelijksten honger en dorst , die hij
vruchteloos zocht te stillen niet de schoone
vruchten, die boven zijnen mond hingen, en
met het heldere water, waarin hij tot aan
den hals was geplaatst; oneig. een rijke
vrek, iemand, die in den schoot des overvloeds gebrek lijdt; tantalus-beker, Phys.,
een beker, waarin een bevel zoodanig is
aangebragt, dat, wanneer men daaruit wil
drinken, al het vocht van onderen wegvloeit; doorgaans wordt de hevel verborgen door eene kleine figuur, die Tant a1 u s voorstelt, tot wiens lippen het vocht
rijst alvorens weg te vloeijen; tantaliden,
Pl., de afstammelingen van Tantalus, inz.
Agamémnon, Menelâus en lNiôhe;
ook het geslacht der mineralen , dat het
tantalum (z. o.) bevat; van daar tantá
lisch, naar de straf v. Tantalus gelijkende,
onbevredigd naar iets hongerend of dorTapeinösis , tapinésis of tapinése, f.
stand, vergeefs naar iets verlangend; ook gr. (tapeintsis, v. tapeini2n, vernederen,
wordt het woord gebruikt van een oxyde tapeinós, ë, on, nederig, gering, slecht),
en v. cenzuur. doorhet tantalum (z. o.) vernedering , verootmoeding ; Log., vervoortgebragt, en van de zouten door dit zachting der uitdrukkingen.
tapéren, fr. (taper), de haren met de
oxyde gevormd; tantaliseren, tandtergen,
kam opstrijken, opkuiven en krullen, ook
door misleiding de lusten prikkelen, vruchteloos doen smachten of watertanden, niet touperen (z. a.).
te bevredigen begeerten inboezemen; tanTapijt, f. (v. Li. gr. tapes, gr. tdpetos,
lat. taper, tapeturn, Ir. tapis, lioogd. tatàlum of tantaah n. een in 1801 door
Hatchet ontdekt eenvoudig metaal (door pete; oorspr. misschien v. h. perz. tabselt,
Eckeberg, die in het 18 0 vond, dus ge- tabeli); kamer- ofvloerkleed, ook wandhe-.
noemd, omdat zijn oxyde in zuren, die het dekking, behangsel, een gewerkt tafelomgeven, als daarin onoplosbaar zijnde, kleed ; van daar i e t s op h a t t a p ij t
zich niet verzadigen kan), ook c o 1 u m bi- b r e n ge n , iets voordragen , ter overweging voorstellen, tot het onderwerp van het
U m; tantaliet, m. ook columbiet, eene
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gesprek maken, op de baan., ter tafel, ter
sprake brengen ; opwerpen ; op het t ap ij t z ij n, onder handen zijn, behandeld
worden, aan de beurt liggen ter eerste behandeling; le ti-apis brute, fr. (spr. —tapi
bruul'), eig.het tapijt brandt, uitdrukking,
die men bij liet spel bezigt, wanneer een
der spelers vergeten heeft i n t e z e tt en ; tapisséren , fr. (tapisser, spr. tapies—) , behangen, overtrekken,, bek.leeden (met tapijten, behangsels enz.); tapisserie, f. tapijtwerk, behangsel, hehangerswerk , karncrbekleedin(c ; eene soort van
borduurwerk , naar gewerkte tapijten gekende; tapisseur, m. (barb. fr. ), kamer
lijkende;
behanger, tapijtwerker.
-bekldr,
Tapir, rei. braz.. of anta, m. sp. en port.,
het waterzwijn, dewoudkoe, aamerikaansch
rund met snuitvormigen neus, het grootste
landdier iri Z. Amerika.
Tapissendis, m. fr. (spr. tapiesanydi),
Mere., beschilderd katoen met doorloopende kleuren.
Tapsel, m. gestreept grof oostind. katoen, meestal van blaauwe kleur.
Taptoe, f. ned. (v. tap, tapperij,
eig. de herberg- of kroeg -toe), het getronlmel, dat des avonds de soldaten naar hun
nachtkwartier roept, en weleer den tappers
gebeod te sluiten.
Tara of tarra, f. sp. (v. h, arab. tarak,
d. i. eig. wijd, ver, v. ta/tara, wegwerpen,
verwijderen) , Mere. , de aftrek, hetgeen
voor de verpakking (vat, zak enz.) van het
bruto gewigt wordt afgetrokken ; vgl.

maken , in opschudding brengen) , Med.,
stoornis, wanorde, onrust, roering, inz. in
het onderlijf; ook eene ligte ontsteking van
het bindvlies des oogs; taraxácum, m. of
leontódon, de leeuwentand , boter- of
hondsbloem, een zeer Heilzaam gewas (leontodon taraxácum, zoo geheeten, omdat
liet, bij groote giften gebruikt, roering in
het lijf en buikloop veroorzaakt).
tardéren, lat, (tardãre, fr. tarder), talmen, dralen, sammelen, vertoeven, vertragen. verwijten, ophouden, lang uitblijven;
tardcindo of tardáto , it. Muz. , dralend,
slepend; tardif, fr. (spr. tardief) , lang
traag , dralend, nalatig; laat rijp,-zarn,
zich laat ontwikkelend; tardigráden, pl.
nw lat. , lanuzaamloopers, í;raaggangers ,
luidieren, naam van zoogdieren, We door
de bewerktuiging hunner voeten slechts
zeer langzaam kunnen loopen; ook eene
soort van infusiediertjes; tardigrádisen
langzaam voortgaande; tardiloquéntie, f.
het langzame spreken; tarditeit, f. lang
traagheid; tardo, it. Muz., lang -zamheid,
talmend.
-zam,

net

t o; tara- of tarra-rekening

, de

berekening van de tarra, van het zuiver
gewigt eenex waar vóór hare inpakkin g in
vaten, kisten enz., aftreksrekening; tareren, het gewigt van de verpakking bepalen
of berekenen.
Tarabat, m. een klepper of ratel, waar
kloosterlingen van sommige orden-med
des nachts tot het gebed gewekt werden.
Tárant, m. eene met den e n z i a a n
verwante plantensoort ; blaauwe ta
rant (swertia perennis, L.).
Tarantula, f. (v. h. it.

tarantola), eene

vergiftige spin in Italië , inz. bij de stad
T a ra n to; ook in het warme gedeelte van
Azië en Amerika; tarantismus, tarantuAísmus, m. nw lat., de tarantula-beet of
-steek en de vermeende daardoor ontstane
slaapziekte die enkel door veel beweging,
inz. door dansen kan genezen worden, de
tarantula -dans , danswoede , dansziektes,
;

St. Vitus -dans; tarantella, it. of taran-

télle, fr. f. een volksdans en de daarbij behoorende wijs, inz. op Sicilië en in Calal)rië, naar de stad Taranto benoemd.
Taras of tarras, m. (vgl. het bobeernsch
taras, bolwerk), voorheen eene soort van
grof geschut.
Taráxis, f. gr. (v. taradssein, oproerig
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Tare of tarre, eene malabaarsche zilvermunt, ongeveer 2 ct. courant.
taréren, z. ond. tara.
Target , n. eng. (spr.

tdrdzjit), het

schild der schotsche bergbewoners, schotsch
schild, beukelaar, t a r t s e h e,
Targum, m. chald. (eig. verklaring, v.
targëm, verklaren, vertolken; vgl. dragoman), pl. targumen, de oude overzettin gen der bijbelsche boeken v. h. Oude Testament in de chaldeeuwsche taal.
Tan, m. palmbrandewijn uit. 0. Indië.
Tarief, m. (fr. en eng. tarif; it. tariffa,
sp. tarifa, v. h. arab. tarif, verklaring, narigt, aanwijzing, v. araja, kennen, inzien;
verklaren, aanwijzen enz.), de warenlijst,
goederenlijst, warenaanslag, prijsopgave,
eene lijst, die den prijs van zekere waren
of wel de in- en uitgaande en doorvoerregten opgeeft; in 't algemeen bepaling v. kosten, ontgelden enz. ; tol - tarief. tollijst ,
tolaanslag ; munt - tarief, muntaanslag
of munttafel over de verhoudingen vergelijking van de munten ; tariferen (fr.
tarifer) , tot een tarief brengen, vast-

stellen.
Tarin, tarino, z. taro.
Tarini, in. een westindische boom welks
hout als verwstof wordt aangewend , onecht brazilie -hout.
Tarja, f. sp. (spr. tareka), pl. tarjas,
eerie spaansch-navariesche rekenmunt
= koper - reaal.
Tarma, f. it. (eig, mot, mijt), een e-

wigt in Venetië, = 3 scrupel.
Taro, tarino, tarin, m. it., Bene reken-

munt: op Malta = 1 2 s c uld o of ongeveer
9 cent.; op Sicilië = zl, scudo of omstreeks
1

21 cent.; te Napels = „ ducdta di reá no of
110
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3- cent. ; eene landmaat in Parma =
b io 1 i a of 5,13 vierk. ned. roeden.
Tarók. n. (it. tarócio, pl. taroccid, fr.
tarots), het zevenkoningsspel, een waarschijnitk uit Egypte afkomstig kaartspel
met 78 bladen, waaronder22 taroks of
troeven, onder welke de XXI. de pa gat
en de excuse de gewigtigste matadors
zijn; alle andere bladen, die niettot de ta
roks en figuren behooren, becten ladons;
tarok-hombre, a. een uit tarok en l'bomnbre zamengesteld spel, l'hornbre met tarok -kaarten, dat in de plaats v. Ii. eigent
gekomen.
-lijketaros
Tarókan z. kalikerlak.
Tarolos, m. eene turk. zilvermunt
I VI. 50 et. FUW.
Tarra, z. tara; tarras, z. taras en tras.
Tarn, eene korenmaat te Algiers, ongeveer = 22 ned. kop.
Tarsus, 111. gr. (tarsós, in 't alg. breede

vlakte), de voetzool voetwortel; het kraakbeen der oogleden; tarsophmen, n. Med.,
een gezwel aan den voetwortel, aan bet
kraakbeen der oogkdcn.
Tartaar,, m. in de middeleeuwen een

verzamelWOOr(l (collectief) voor verschei
dene krijgshaftige volkshorden in MiddenAzië, tegenwöordig een met de Turken verwante volksstam in de noordelijke, aan de
Zwarte zee gelegene landen; zij zijn wegens
hunne snelheid en plaatselijke kennis beroemd, weshalve zij in Turkije als cou
ri e r 5 gebruikt worden.
Tartaglia, m. it. (spr. —Idijia; v. tartagl'iáre, stotteren, stamelen), een karaktermasker v.h. napolitaansche volksblijspel.
Tartan, m. schotsch, bonte geruite wol
len ofzijden stof: ook de schotsche mantel.
Tartáne , f. it. (tartdna , Ir. tartane),
eene soort van \kleine schepen met éénen
mast, voor de vischvangst Oj) de kusten
der Middellandscbe zee.
Tartärus, m. lat. (v. h. gr. Tdrtaros,
het dooden- of schimmenrijk, de onderwereld, ook 0 r c u s ; inz. de onderaardschc
strafplaats der titans en doemelingen, de
hel, in tegenst. met elrsium; Chem., de

TATOUEREN.
Tartuffe, in. (fr. Tartufe; spr. tartthtj'),
eig. de naam van een' schijnheiligen hui
chelaar, die de hoofdpersoon is in een beroemd blijspel v. M 11 è re (de naam is
ontleend van het oud-fr. tartuffe = Çruffe,
truffel, paddestoel, niet zinspeling op de
bedektheid en ondoorgrondelijkheid v. h.
karakter), van daar in 't alg. een huichelaar, schijnheilige, schijnheilige bedrieger
en booswicht , een goddelooze fijnman;
tartufferie, f. schijnheiligheid, huichelarij,
valsche vroomheid; tartuffiséren, huiche
len enz.
Tas, m. (fr. tas), hoop, stapel, inz. van
hooi, koren; tassen (fr. tasser, entasser),
ophoopen, opstapelen.
Tascodrugieten, pl., eene montanisti-

sclie secte der 2de eeuw in Phrygië, die
een voortdurend stilzwijgen voorschreef.
Tasis, f. gr. (tásis, v. temnein, uitstrekken, spannen) , de spanning, uitzetting,
uitrekking.
Tassao, m. port., in de zon gedroogd
rundvieesch, als jagtvoorraad in Z. Ame-

rika.
Tasse, f. fr. (it. tazza, sp. taa, uit liet
arab. en perz. tuis), een kopje, eene kleine
schaal, drinkschaal, inz. voor warme dran
ken.
Tasten, pl. hoogd. (v. tasten, it. tastare, fr. tater, aanraken), de toetsen (fr.
touches), klaauwieren, klavieren, claves
aan orgels,forte -pianoos enz. ; tasten -instru
xnenteu, draai- ofblaasspeeltuigen, die met
toetsen of kleppen zijn voorzien; tastatuur,
f. (it. tastatüra); het toetsbord, klavier of
greepwerk (vgl. claviatuur, manuaal en pedaal); tastosolo, it., hetaan
der enkelvoudige bastoonen, zondçr-slan
accompagnement; tastiéra, f. het toetsbord; sulla tastiéra (spr. soella—) betee
kent hij strijkinstrumenten, dat de snaren
zeer ver van de kam moeten gestreken worden.
Tatar-aga, ni. turk., de directeur der
courier -posten.
Tatianisten, pl., cane gnostische secte,
in de 2de eeuw door satianus uit Assy
rië gesticht. ook Teverianen en en era-

wijnsteen (vgl. cremor tartan); tartarus
albus, witte wijnsteen; t. boraxãtus, horax -wijnsteen; t. crudus, raauwe wijnsteeri;
t. depurãtus, gezuiverde wijnsteen; t. emetcus of stibiãtus, hraakwijnsteen, wijnsteenzure antimonium -potasch ; t. ferritus, ijzerwijnsteen t. ruber, roode wijnsteen; t. solubilis, oplosbare wijnsteen; t.
vitriolãtus, onzijdige zwavelzure potasch
(ook duplicaat of* pOlTchrest -zout);
tartarisérefl, met wijnsteen zuiveren; tartarieteil of tartrãten , pl., wijnsteenzure
zouten.
Tartine , f. fr. (verwant met tarte,
taart), een dun sneedje brood, eerie boter-

snuffelen, zich om kleinigheden bekommeren; ook waauwelen, kletsen, al te wijdloopig verhalen; tatillonage , f. (spr. tatieljondazj') , snuffelarij , kleingeestigheid;
gesnap, gerel, gewaauwel; tatonnéren, ft.
(tdtonner), rondtasten; Piet., eene onvaste
hand hebben, met vreesachtige ol schroomachtige hand werken; weifelend handelen.
tatouéren (spr. tatoe—; eng. to tattoo,
tattow; V. po1nesischen oorsprong: in de
taal van Tonga tattau, van de LMarquisas

ham.

tatu, van Tahiti tatau, dat in 't alg. tee-

ticten geheeten.
tati ll onéren, fr. (tat illoner , spr. tatie&—; V. tâter, aanraken, voelen), rond-
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ken, teekening, schrift, schilderwerk en,
gelijk het nieuw -zeelandsche tutau, tellen,
rekenen beduidt), het ligchaam met verschillende figuren beprikken, over welke

ken; taxätum, in. het geschatte, bepaalde;
pro taxãto, (iets overnemen) voor bet geschatte of den gesehatten prijs; taxatie,
i: (lat. taxatio), de prijs- of waardebepaling, schatting of 'aardering eerier zaak
aanslag, ook taxéring; taxãtor, rn nw lat.,
een schatter, prijszetter, waardebepaler.
Taxis, f. gr. (v. tdssein, stellen, schikken), in 't alg. rangschikking, plaatsing;
inz. de slagorde, het gelid; ook eene legerafdeeling ; Chir., de kunstmatige terugbrenging van de uit hunne natuurlijke
ligging gewekerme deelen, bv. van eene
breuk door enkele zamneudrukkin g daarvan; taxiârch, em. (gr. taxIarc/zos), aanvoerder eener groote legerafdeeling veldoverste; taxiarchie, f. de post van zulk
eermen aanvoerder , het aanvoerderschap;
taxiderniie, f. (juister derrno- of derm a to tax i S, V. derma, huid), eig. liet
schikken der huid. liet kunstmatig opvullen der dierenhuiden ; øok de aanwijzing
om dieren naar» den regel op te zetten en
te bewaren; taxiologïe en taxionomie, I.

men vervolgens een kleurend vocht wrijft,
gelijk vele wilde volkeren in Amerika en
op de eilanden der Zuidzee doen.
Tatu, m. port. (sp. tato; waarsch. oorspr.

brazil.), z V. a. armadil.
Taureador, n. (v. h. gr. taure'a doro,

v. tauros, lat. taurus, stier), eig. een vel
van runderleder; eene zweep, geese!, bullepees.: tauriliën, lat. (taurilia). en taurobo1ën, gr. pl., stierenoffers ter eere van
Cybele of Bhea; taurocólla, f. fr. (v. /cólla,
lijm), stierenlijm, uit de pooten, ooren en
pezen van het rundvee, de beste dierenlijm; tauromachie , f. het stierengevecht,
de kunst om stieren te bevechten; taurophaag, m. een stiereneter; taurophönus,
m. stierendooder , bijnaam v. hercules ;
taurus m. het 2de der 12 sterrebeelden
van den dierenriem.
Taut, z. Thot.

Tautacismus, m. uw lat. (v. li gr.
tauto, zamengetr. uit to auto, liet zelfde),
Log., hinderlijke gelijkluidendheid v. digt
bijeenstaande lettergrepen of woorden, of
ophooping van gelijkluidende of in klank
naar elkander te veel zweemende plaatsen;

tautochrône, f. gr. Math, z. v. a. isochrone (z. a.) ; tautochrónisch , gelijktijdig,
gelijkdurend; tautochronismus, n. de gelijktijdigheid ; tautográm, n. een gelijk-

lettergedicht. met dezelfde aanvangsletters der regels of woorden; tautologie f.
(gr. tautologia) , de onnoodige herhaling
van het reeds gezegde, woordverspilling,
woordherhaliug; vgl. p 1 e 0 11 a 5 m is s; tautológisch, hetzelfde zeggend, gelijkheduidend, onnoodig herhaald; tautometrie, f.
de gelijkmatigheid , stipte en slaalsche
herhaling van dezelfde versmaten; tauto
phonie, f. de voortgezette herhaling van
denzelfden toon, gelijkluidendheid.
taveléren, fr. (taveler), Piet., spikkelen. vlekken.
Tavern, f. eng. (spr. tévvern), z. v. a.
het fransels. taverne = taberne, z. a.; ook

de tegenwoordige naam van zekere openbare
eetinrigtingen te Londen, waar men zeer
goed en tamelijk goedkoop bediend wordt.
Tavoletta oftavolôzza, f it. (v. tdvola

= lat. tabula), het verwbord, palet.
Taxe , f (v. h. mid. lat. taxa, en dit
waarseh. v. h. gr. taxis, schikking, bepa
hug), de vastgestelde prijs, sehatting- prijs,

(Ie leer der. rangsehikking.
Taxus, rim. of taxisboom

(gr. tdxos, lat,

taxus), de ijpenboom, ijp (met vergiftige
eigenschappen).
Tay-tuc, m. de titel, dien in China de
vermoedelijke erfgenamen der »kroon dra
STCII.

tch— [russisc/ie, turksc!te en indische
woorden, die soms, vooral door de Franschen, met deze nanvangletters geschreven worden, zoeke men op tsch—].
Te, benaming van vele nmijnfornuizen
van den vorm eerier T, ow ecuig werk
te doen springen; ook een winkelhaak van

den vorm der T.
Teatotaler, onregelmatig voor teetotaIer (z. a.)
Tecadon , f. (gr. tëkedön, v. tèkein,
smelten, zich oplossen enz.), tering, uittering.
Technematotheek, f. gr. (v. técltnma,

iets »kunstig bewerkts, kunstwerk, van
technãn, kunstig arbeider), te'chnë, kunst),

eerie kunstkamer, kunstverzarncling; technick, f. (gr. teclmnikë, v. techiie, kunst),
in 't alg. kunst- en handwerks- bedrijvig,
heid; uitwendige kunstmatig meid of kunst-

bedrevenheid, kunstvaaidigkic id, handgrepen; kunstleer, leer der kunstregelen, leer
van de regelmatige behandeling v. Ii. uit-

vendige (materiële)dee l der beeldende kuitsten ; de kunsttaal, kuns twoordenleer; technLus, ni. een kunstkenner en kunstoefe-

naar, kuristervarene, kenner en umtoefenaar
waarde-aanslag, waardebepaling, prijsvoor
schrift of prijszetting, de broodzetting; de der uiterlijke kunstregelen ; technisch (o-r.
belasting, liet hoofdgeld; taxa stoke, mid. tec/zizikós, e, on), kunst- of l»sandwei'kmatig, tot de kunst beboorende, vol g ens de
lat., z. v. a. jura stolue; taxeren, lat. (ta
xüre), schatten, waarderen, de waarde of »kunsttaal; technische uitdrukkingen (lat»
den prijs bepalen; aanslaan, eene belasting termini technici, vgl. terminus), kunstuitopleggen; ook beschuldigen, berispen, wra- drukkingen, kunstwoorden, eigenaardige
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benamingen van voorwerpen, die bijzonder
aan eene kunst of aan een bedrijf toebehoo
ren, de eigene bewoordingen van eenekunst,
een bedrijf of handwerk; technische verzen,
die gemaakt zijn om het geheugen te ondersteune n , geheugenrijmen ; technicismus, n. nw lat., behandeling volgens de
voorschriften der kunst; technoglyph, m.
gr., een kunstig gesneden steen; techno.
lith, rn een kunststecn, eene kunstige
steenmassa; technologie, f. de kunstieer,
kunst en handwerksbcschrijvinr of -geScl1iedefliS , bedrijfskunde , bedrijfsleer ;
technológisch, kuustbeschrijvend, bedrij fskundig, tot de kunst- of bedrijfsgeschiedenis behoorende; technopaegnon, n. eene
kunst-aardigheid, kunstig speelwerk , inz.
een gedicht van kunstigen, moeijelijken
vorm, b. v. met regels, waarvan de beginen eindletters iets bijzonders beteekenen.

heimelijken; tegumént, a. (lat. tegume'nturn), in 't algemeen hedekking; inz. huidvlies, vliezir bekleedsel.
Teint, n. fr. (spr. téng; van teindre =
lat. ting?re, yemen), de kleur, tint, gezigts- of huidskleur; Piet., de graad van
sterkte, dien men aan de kleuren geeft;
huid, vel; teintuur, f. (spr. tengtiiur),
verwing, het kleurend vocht, de vloeijendc
verwstof, de verwing , kleuring (vergl.
tinctuur), oneig. de oppervlakkige kennis ; de indruk, dien eene goede of kwade

gr. (v. tek-

Tècmârsis of tecmárse, f.

maIrdn, aanduiden, kenmerken uit kenteekens vermoeden, v. tekmar, kenteeken),
het gissen, vermoeden of opmaken uit kenteekens; inz. Med., de gissing, het vermoeden over de verborgene ziekteverschijnselen of -toevallen.
Tecnoctonie , f. gr. (v. téknon, kind),
kindermoord; in het strafregt: de kindermoord, dien eene moeder aan haar pasgeboren kind begaat; tecnogonie, f. de kinderteling of verwekking, kinderwording,
;

ook tecnopceie.
tecte, lat. (v. tegre, dekken), bedekt,
overdekt, verborgen, geheim, heimelijk,
onder de hand; tecto nomine, met bedekten, verzwegen naam; tectuur, f. de bedekking, het bedeksel, de papieren bedekking
van een waszegel, van een artsenijgias enz.
tectisch, gr. (tektikós, ë,

on, v. tëkein,

smelten), smeltend, oplossend.
Tectoniek , f. ge. (tectonikë, eig. de
kunst des houtwerkers: tektön), de kunst
om op houten of metalen voorwerpen beelden aan te brengen
Te -Deum of Tedéum, n. (v. de lat. aanvangswoorden: Te Deum lauclô:mus etc.
d. i. U, 0 God I loven mij enz. ), de ambrosiaansche lofzang, door den heil. Ambrosius, bisschop te Milaan, in de 4de
eeuw gemaakt en door Luther in het duitsch
vertaald; in 't algemeen een lofzang, inz.
bij behaalde overwinningen.

tédieus, z. tiedieus.
Teetodâler, of gew. teetotaller, m. eng.
(spr. tie—; niet V. tea, thee, derhalve niet
teatotallers; maar v. h. iersche teetotal,
geheel en al), benaming van de matigheids
vrienden , of leden van de matigheidsgenootschappen in Ierland, die zich alle bedwelmende dranken, geenen uitgezonderd,
onbepaald en onvoorwaardelijk ontzeggen.
Te fterdar, z. defterdar.
tegtren , lat. (tegre), bedekken, ver-

opvoeding achter laat.

Tekie, turk. (teltkIe), een klooster van
derwischen, monnikenklooster in Turkijë.
Teko, rn naam, dien men op Banka
geeft aan het kind van eenen Chinees en
eene Maleisehe.
Tekst, rn (v. h. lat. textus, eig. het
geweefde ; vervolgens in het algemeen zamenvocging, van texre, weven enz.), de
zamenhangende woordverbinding van eene
rede of een geschrift, de grondtaal, h. hoofdgeschrift, hoofdwoord eens schrijvers, in
tegenstelling met de aanmerkingen, noten, kantteekeningen , glossen enz. ; inz.
cene bijbelsche grondspreuk , bijbelplaal s,
de grondslag, grondstofeener leerrede; v.
daar oneig. eene vermaning, teregtwijzing, bestraffing, b. v. iemand den
tekst lezen, hem zijnen pligt voorhouden, doorhalen enz. ; de woorden van
een zangstuk, in tegenst. met de muzijk,
b.v. opera -tekst, tekstboek enz.;
ook de benaming eener soort van drukletters tusschen paragon en augustijn
(. drukietters) ;

textuur, f. lat. (textü-

ra), het weefsel , zamenvoegsel, de verbinding, schikking, wijze van aaneenvoeging
der moleculen of zamenslellende deelen
van een ligehaam.
Tela (perz. tild, goud), een perzisch
goudstuk, van de waarde eens dukaats,
dat in den aanvang van ieder jaar en bij
veranderingen van de regering geslagen
'wordt.
Telàmon, rn gr. (telarnãu), een lederen draagriem, bandelier ; Med., een unnen band, inz. tot ondersteuning en tot
dragen ; telaznönen, pl. Arch., draagbalken, dragers, lastdragers, mannelijke heelden, die een gebindte dragen.
Telegraaph, m. gr. (v. tële, ver, veraf),
een verschrijver, een werktuigin 1793 door
1 a C h a p p e te Parijs uitgevonden, waardoor men met bepaalde teekens berigten in
de verte mededeelt; telegraphéren, met

den telegraaph berigten mccle deelen; telef. de verresehrijfkunst, de wetenschap der telegraphen ; telegráphisch, tot
die wetenschap behoorende; telelaal, m.
( van lalëiu , spreken) , een verroeper,
seheepsroeper; telelatie, f. de verrespraak,
de kunst om naar verren afstand de stem
graphie,
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over te brengen ; telephonie, f. de verreroeperij met spreekbuizen; telephrasie, f
de verrespreekkunst ; telescoop, n. (van
skopëin , besch ouwen) , een verrekijker,
inz. spiegelverrekijlier, een groote verrekijker met een' M'ekaatsenden spiegel.
Telemáchus. gr. ( Teleinac/tos), WaUSn.,
de zoon van Ulysses (z. a.).
Teleobranchiën, pl. gr. (van télJos, a,
on , volkomen , geheel, en bránchion,
vischkieuw), kraakbeenvisschen met volkomene kieuwen of met kieuwbedekkin
en kieuwvliezen.
-gen
Teleologie, f. gr. (van télos, n. doel,
oogmerk), de doelleer, leer van de eindoogmerken der dingen en der doelmatigheid In de inrigting der wereld; teleologisch , het doel of de doelleer betreffende, daarmede overeenkomstig.
Telephïum, n. Med., eene boosaardige,
ongeneeslijke zweer (naar men wil van
Telephus, een' zoon van Hercules, die
daaraan zonde geleden hebben) telephisch , moeijelijk genezend, kwaadaardig.

Telephonie enz., telescoop, z. ond.
telegraaph.
Telésma, a. (van liet gr. telmn, voleinden) , de voleinding; een toovermiddel
(vgl. talisman).
Telesphirus of telesphoor, m. gr. (te-

lesp/tóros, tot bet doel brengend, volein
dend, van télor, doel, en plte'rein, dragen, brengen), de voleinder; Myth., de
god der genezing, de ziekte-eindiger, gewone begeleider van /Esculaap en van
Hygiea, naast ie bij als een kleine
knaap met eene muts op het hoofd en in
eenen mantel gehuld verschijn-L.
tel est noire plaisir, fr. (spr. tel é not'

plézier), dat is ons genoegen, zóó gevalt
het ons, zóó willen wij het; in de kanse
larij taal der oud-fr. regering het slotformulier der verordeningen enz.
telle queue, fr. (spr. tell'kéll'), z. v. a.
taliter qualiter (z. a.).
Telline, f. gr. (tellmnë), eene soort van
vlak, tweeschalig se li elpdier; tellinieten,
Pl., versteeningen daarvan.
Tellus, f. lat. (gen. tellüris; de aarde,
aard g odin, Gaa, z. a.); telliirisch, nw
lat., aardsch, tot de aarde behoorend, van
hare kracht of werkzaamheid uitgaande;
tellurIsmus, n, het aardgeheel, aardwezen;
de natuurkracht der aarde, het aardstelsel;
ook z. v. a. dierlijk magnetismus ; tellu
rIum n. een werktuig tot aanschouwelijkmaking der aard- en maanbeweging;
ook z. v. a. tellurium-metaal, een in 1782
door Muller ontdekt bijzonder metaal,
naar het antimonium gelijkende.

Telijn , f. de her der oudnoordsche
zangers.
temére , lat., toevallig, zonder overleg,
op goed geluk af; temére litIgans, moed-

willig twister of procesvoerder; temerãir
( lat. te'rnerarYus, a, urn , fr. teine'ra'ire),
onbezonnen , onbedachtzaam, vermetel,
koen, euvelnioedig; temeriteit, f. lat. (temetitas) , de onbezonnenheid, vermetlheid, onbesuisdheid, roekeloosheid; tenieitas lztigán(li, moedwillige strijdzucht.
Temin, in. (turk. timin), eene rekenmunt te Algiers en Smyrna, ongeveer 7,1 ct.
courant; in laatsigen. plaats het twaalfde
r

van den piaster.

Temonatcum, n. uw lat. (van het lat.
temo, m. dissel), disselgeld.
Tempe, n. gr., eig. een meer grootsch
en wild, dan bekoorlijk en aangenaam
dal tusschen de bergen Olympus en Ossa;
van daar in 't algemeen een schilderachtig oord, lustoord.
Tempeest, n. lat. (ternpe'stas , f., it.
ternpesta), een storm, onweder, inz. zee-

storm.
Tempel in. (v. Ii. lat. templurn, n.
oorspr. eene afgezette heilige plaats), een
godshuis, aan de godsdienst (inz. de
heidensche en joodsche) gewijd gebouw,
onderscheiden v. kerk; ook een groot
gebouw te Parijs, dat in 1222 als woning
voor de tempeliers gebouwd werd, en later door de gevangenschap van Lodewijk
XVI bekend is geworden; tempeliers (mid.
lat. templarij) , ook tempelridders

eene door de kruistogten in
1119 ontstane geestelijke ridderorde, die
van koning Boudewijn 11 van Jeruzalem
eene woning in de nabijheid van den
voorm. joodschen tempel verkreeg, en in
den aanvang der 1 4de eeuw door paus
Clemens V en Philippus den schoone van
Frankrijk werd opgeheven en uitgeroeid; de
teinpeiheeren,

uitspattende levenswijs dier ridders heeft
aanleiding gegeven tot het sprw. : drinken als een tempelier, onrriatigdrinken, zuipen.
Tempera, of a tempera -schilderij,
tempera-platen enz. , it. (van témpera,
d. i. eig. ieder vloeibaar mengmiddel voor
drooge verwen), zulke, waarbij de kienren met de melk van jonge vijgenloten
en met eigeel zijn gemengd; tempera al
secco, schilderij op drooge wanden.
temperen, temperéren , lat. (temperare) , matigen , verzachten, minderen,
beperken; in de ijzersmelterijen: gegoten
waren door gloeijing tusschen koolpoeder
en beenderasch weeker en taaijer maken,
haar de brosheid benemen; getemperde lucht, gematigde, matig warme
lucht; tempereer- of temper-oven,
een koeloven; tempereer -poeder,
koelpoeder; tempërans , n. Med. , een
koelmiddel, verzacbtend middel ; pl. ternperanUa ; temperament, n. lat. (teinpe-.
rarne'nturn) , eig. een verzachtend, matigend middel , middenweg, bemiddeling,
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tusschenkonist, matiging; inz. de eigenaardige bloedmenging; of de verbinding
van het geestige en ligehamelijke in den
mensch, waarvan zijne wijze van gevoelen
en denken afhangt, de blijvende, doorg aande toestand van het gevoelvermogen,
de natuurlijke gemoedsstemming, natuur
natuurneiging (de vier temp e--anleg,
ramenten: het cholerische, sanguinische, phlegmatische en me1 a n eb o 1 i s e li e); ook levendige zinnelijk
overhelling tot wellust. b. v. veel-heid,
temperament hebben, veel aanleg
tot zinnelijkheid of wellust hebben; tem
(lat. teinperantia), de mati--peránti,f.
ging, matigheid, in g eto g enheid; temperatuur, f. (lat. temperatura), de matiging , verzachting ; de warmtetoestand,
warintegraad, inz. der lucht, luchtsgesteldheid opzigtelijk warmte en koude,
droogte en vocht.
Tempéstaas, pl. (vgl. tempeest), Piet.,
onweders of stormtalereelen, schilderstuk
stormen en onweders voorstellen,-kendi
zeestormen ; tempestatief, nw lat. (fr.
tempetatif) of tempestueus, lat. (tem
pestuósus, a, urn), stormachtig, buijig ;
oneig. bulderend, razend en tierend, twistziek ; tempestóso, it. Muz. , onstuimig,
stormachtig, zeer hevig; tempête, f. fr.
(spr. tangpét'), een storm, onweder; een
-

stormachtige dans.
tempestief, lat. (tempestivus, a, um, v.
tempus z. a.), tijdig, te regter af bekwamer tijd, ten gelegenen tijde, van pas,
ter snede.
Tempête, z. ond. tempestaas.
Tempo. n., pl. tempi, it. (v. h. lat.
tempus), de regte tijd; de tijdmaat in de

toon- en danskunst; Mil., afgemeten beweging, handgreep ; a tempo , it. of de
tempóre, lat., tijdig, volgens de tijdsom
te regter tijd; al tempo of-standighe,
al rigóre di tempo, Muz., naauwkeurig
of gestreng naar de tijdmaat of den tact;
tempo cómmodo , Muz. , in gemakkelijke
tijdinaat, in regte beweging; tempo di

hallo, in dansbeweging; tempo di polacca,
in de beweging der polonaise; tempo di
prima (parte), bewegin g v. h. eerste gedeelte; tempo giusto (spr. —dzjoesto), Muz.,
de regte, gepaste maat volgens den aard of
den geest van het stuk; ook in gepaste
beweging; tempo rubáto, z. rubato tempo;
tempi ,passati ! verledene tijden ! dat is
voorbij ; dat hebben wij gehad ! temporekening, z. v. a. conto di tempo (z. a.).
temporaal, lat. 1), _ (temporális, e, V.
tempus, pl. tempora, de slapen), Med.,
tot de slapen behoorende; t e m p o r a a 1arterie, f. de slaappolsader; 2) z. ond.
tempus.
temptéren , temptatie

tentatie (z. a.).

, 1. tenteren

Tempus, n., pl. temp $ra, lat., de tijd,
tijdvorm van een werkwoord (vgl. p r wsens, praeteritum en futurum) ;
tempus clausum, besloten tijd (vasten- en
adventtijd), waarin het bruiloftvieren ver
ad tempus, voor eenen tijd lang,-bodenis;
voorloopig; ad tempus vitae, levenslang,
voor het geheele leven; de tempóre, z.
ond. tempo; ex tempore, zonder dralen,
op staanden voet, voor de vuist, zonder
bezinning; pro tempóre, afgekort p. t.,
thans , heden , voor het tegenwoordige;
tempora mutantur et nos rnutámur in
illis, lat. sprw., de tijden veranderen en
wij veranderen met hen; temporaal (lat.
temporális, e) of temporeel (fr. temporel), tijdelijk, wereldlijk, vergankelijk,

aardsch; temporaliën, pl. (temporalia),
wereldlijke voordoelen, inkomsten, die de
geestelijkheid geniet ; temporair (lat.
temporarius, a, um), voor eenen tijd ,
voorbijgaand, niet duurzaam, veranderlijk;
temporar'ium, n. iets vergankelijks, onbestendigs; temporiseren (!r. temporiser),
op den tijd zien, zich naar den tijd schik
zich naar den loop der tijden of de-ken,
tijdsomstandigheden voegen; eenen meer
gi.instigen tijd afwachten, dralen, talmen,
opschorten ; de huik naar alle winden
hangen; temporisátie, l " de dialing, ver
geschikter tijden ; tempo--schuivngto
riseur , m. draler, talmer, iemand, die
zich voegt naar den tijd.
temulént lat. (temulentus, a, urn), tui melend, suisebollend, dronken; . temuléntie, f. (lat. temulentia), de dronkenschap,
;

bedwelming, tuimel.
tenábel, fr. (tenable, v. tenir, houden),
houdbaar, verdedigbaar.
Tenaciteit, tenaculum, z, and tenax.
Tenaille, f. fr. (spr. tentli '; van tenir,
houden), de tang, nijptang; Fort., een tangwerk , scl aarwerk, zulk een vestingwerk,
dat twee fa c e s heeft, die een' inspringen den hoek vormen en dienen om cone c o u r
ti n e te dekken; tenailléren (fr. tentsi lier), met gloeijende tangen knijpen of pij ni en; in den vorm tiener wig of kegge at
-

-

punten ; tenaillons, pl. (spr. tents jóng),

Fort., bolwerks-ooren , l u n e t t e n tiener
halve maan , die hare faces dekken en
deze tot eene soort van dubbele c o n t r egarde dienen.
Tenakel, z. ond. tenax. Tenant, m. eng. (spr. tennent), pachter,
pachthoevenaar; leenman.
tenax, lat. (v. tenëre, houden), vasthou

taai; vast, hecht, standvastig, duur--den,
zaam; terughoudend, karig, vrek, deun ;
tenaciteit, f. (lat. tenacitas), het vasthou den, de kracht oin iets vast te houden; de
volharderidheid, hardnekkigheid, vasthou
karigheid, deunheid, vrekheid;-denhi,
ook taaiheid, rekbaarheid der metalen; te-
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nactilum oftenakel, n. de handschrifthouder, nijper der letterzetters, een gespleten
hout om het handschrift, dat gezet wordt,
in vast te klernrnen en het oog des zetters
eene bepaalde rigting te geven ; ook een
hee1meesters-werktuiç , inz. om gezwellen,
die men snijden wiL vast te houden.
Tendak (javaansch tandak, dans, danseres), een javaansch eenvoudig ballet,
door naakte danseressen uitgevoerd.
Tendentie, z. ond. tenderen.
Tender, rn em (v. to tend = attend,
Ir. attendie, wachten, bedienen, begelei
den), het begelcidingsvaartui g van een iinieschip tot overbrenging van bevelen en
tijdingen; ook het aan eerien stoomwagen
toegevoegde voertuig of de kar, die steenkolen en water aanvoert.
tendéren, lat. (tendére), spannen, uitrekken; streven, trachten, doelen, bedoclen, het oog op iets hebben; tendéntie, 1'.
nw lat. (fr. tendance), het streven, de helhing, neiging of rigting naar een doel, dc
strekking of bedoeling, b. v. van een boek;
tensie, I. lat. (tensio), de rekking, spanfling,

nitrekking, gcspannenheid.

tendineus, 11W lat. (fr. tendineux; v. h.
nw lat. tendo, fr. tendon, dc pees), pees
achtig, van den aard der pezen.
tendre, fr. (spr. tangili'; v. li. lat. tener),
teeder, teêr; week, zacht, murw, maisch,
gevoelig, weekhartig, weekelijk, weernoedig; tendre, II. teedere neiging of voorhief
de (een tendre voor iets ofiernand hebb e n); tencJresse, f. (spr. tangdréss'), de
teederheid , hartelijke liefde; zachtheid,
fijnheid, weekheid; tendreté, f. de zachtheid, malschheid, rnurwheid der spijzen.
Tenebrio, m. lat. (v. tenbrae, ph., duisternis), een duisterling, hichtschuw mensch;
bedrieger ; tenebrionieten, ph. nw lat.,
meelkevers , dus genoemd wegens hunne
sombere kleuren; tenebrositeit, f. nw lat.,
de duisterheid, donkerbeid.
te'nero of teneramente, ook con teneróz za, it. (v. h. lat.tener, teeder), i%luz., tee-

der, week, vicijend, hiefehijk, met teeder
hicid.
Tenésmus, n. lat. (v. h. gr. tënesmós of
teinesmós,

V. telnein,

uitrekken, spannen),

Med., stoelpersing, neiging tot afgang; tenesmódisch, door stoelpersing veroorzaakt,
daartoe betrekking hebbende.
Tenette, f. Ir. (v. tenir, houden, vatten),
Chir., het tangetje der heelmeesters en
stcensnijders; ook de steenlepel; tenez (spr.
téne')! eig. houdt! vat aan! ziedaar! hou

vast! daarhebtgij 't!
Tenga, m. eene munt te Goa, pardo xeraphin of 4 gemeene pardo
(z. parcio).
Ten -ka -dal, M. naam van een' der
voornaamste aijoden der Japanezen.
Tennantiet, m. eene soort van zwavel-

kopererts in Cornwallis (naar den beroemden eng. scheikundige Ten n ant , die hi
1815 stierf, benoemd).
Tenontägra , m. gr. (v. tenon , pees,
vlecht), Med., de peesjicht.
Tenor, m. lat. (v. tenëre, houden), de
houding, onafgebrokene voortduring, voortgang; de inhoud ; ook de manier, vorm t
wijs; Muz. (v. Ii. it. tenóre, d. i. eig. wijs,
melodie), de diepe middelstem tusschen a 1 t
en b a 5; tenorist, m. een tenorzanger.
Tensie, z. ond. tenderen.
Tentaculieten, pl. (v. ii. mid. lat. tenta,
fr. tente, tent; verkiw. tentaciTilum), eene
soort van versteende plantdîertjes in de gedaante van kegelvormige buizen.
tenteren, lat. (tentdre), eig. betasten,
bevoelen,angrijpen
a
; proeven , voorproe
ven; in verzoeking brengen, tergen, verlokken verleiden, verzoeken, bekoren,
aanvechten ; beproeven ; tentãmen , n.
proef, voorproef, voorloopig onderzoek,voorexamen; tentãtie, f. (lat. tentatzo), de verzoeking, verlokking, verleiding, aanvechting; tentative, f. fr., de poging, proef, ondervinding; tentãtor, m. lat., een beproe
ver, verzoeker, verleider, aandrijver of aanporder tot het kwaad; tentigo, in. nw lat.,
z. V. a. priapsmus.
Tenufteit, f. lat. (tenuitas, v. tenWs,
C, dun), de dunheid, dunte, magerheid,
fijnheid; armoede, armzaligheid , geringLeid.
Tenüta, f. it. (spr. te noeta; v. tene're,
houden, bezitten, bewonen enz.), 1) een
landgoed eene hoeve; 2) ook tenüte (spr.
tenoete), Muz., een rustpunt in een muzijk
stuk; een toon, dien men eene tijdlengte
aanhoudt; tensilo, aangehouden, gerekt.
Tenzóne, f. it. (v. !. provençaalsch tensôs, strijd, strijd- of wedgezang, eene soort
van vernuftige poëtische spelen bij de provençaalsche dichters.
Teocalli, in. i d., een pyramidale tempel der oude Mexicanen.

Tephillim ofthephillim, p1.,rabbinsch
(v. h. hebr. t/teplzilla/v , gebed), smalle,
zwarte lederen bid -riemen, die dejoden bij
het gebed om hoofd en armen plegen to
wikkelen.

Tephroïet, ni. gr. (v. Up/ira, asch), de
aschsteen, eene aschgraauwe steensoort;
tephromantïe, F. de waarzeggerij uit ascii,
inz. bij de offers.
Tepidarum, n. lat. (. tepdus, a, urn,

laauw), een laauwbad, eene kamer, waarin
laauw gebaad wordt.
Teratologle, f. gr. (v. te'ras, pl. terata,
wonderteeken), de (bijbelsche) wonderleer,
wonderverhaal; teratológisch, de leer van
de wonderen betreffende; teratoseopie, f.
het wonderenzien, b. v. in gewaanden
bloedregen enz.; de wonderverkiaring,
wonderuitlegging.
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handeling bepaalde dag, eertijds dc dagvaart; terminus, in., pl. termini, een behug van cenen Europeaan en eene Mulatin. Paald begrensde , naauwkeurig kenmer
Terebellieten , pl., versteende scheip
kende uitdrukking, woord, inz. kunstuitdieren van (le soort terebélla, £ (v. Ii. lat. drukkiug; hoofdbegrip in eene slu,trede,
terbra, boor).
dccl of lid eerier verhouding; in terinino,
in ipso termzo of inpraefI.xo termino, op
Terebenthine, F. fr., terpentijn; tereLinthe, m. de terpentijnboorn (z. terpen- den bepaaldenofvastgesteldcn dag, ten bepaalden termijn; in terminis (blijven), bint jn).
nen de behoorlijke grenzen; in suis ter-miTerbra, f. lat., de boor, inz..-.als heelnis (laten), bijzijneuitdrukkingen, in zijmeesters -werktuijp vgl. trepaan; tere
pl. uw lat. (terebratülae, boor--bratûlen,
ne grenzen, bij zijn ambt enz.; casus in
ternunis, z. casus; terminus a quo , het
schelpdieren, aurnionshoorns ; terebratu1ieten pl., versteende boorschelpdieren of aanvangspunt of t.ijclpunt, van hetwelk men
animonshoorns; terebrãtie. L de boring, iets moet rekenen, de begintijd, aanvangstijd; t. ad quem, het tijdpuut totop hethet aanboren, h. v. van eeneri boom, om
welk men iets moet rekenen, de eindtijd,
het sap, de bars daaruit te winnen.
eindternijn; t. cicretorius, de tijd der geTerëdo, f. lat. (v. h. gr. terëdön) , de
houtworm, paalworm; Med., z. v. a. spina regtelijke l)esiissiug; t. efflmixns of eldpsus,
s.entosa; teredinen, pl. nw lat., eene soort een verloopen termijn; ante eldpsum termInum, vóór het verschijnen van den tervan versteende boorschelpdieren.
mijn of vóór den verloopen rcgtsdag; postTerella, z. terrella.
Terësis, f. gr. (v. terën, waarnemen, efituxuni terminum, na verloopen termijn;
hoeden enz.), naauwkeurige waarneming, medius terminus, de middenterm, het midden hegip, verb ndingsbegiip, het middelste
bewaking.
Tertrum, fl gr. (tértron), boor, z.v.a. lid in eene sluitrede; t.peremtorius of peremtorische termijn, dc laatste of beslistrepaan (z. a.).
tergum, n. lat, tergo, m. it., de rug, sende regtsdag, de niet te verzuimen terrugzijde, keerzijde; in tel-go, op den rug, mijn, ook t. exclus7vus, z. praclusivc
termij n; t. praefixus, de bepaalde vastop de keerzijde eens wissels (vgl. endosgesteldq termijn; t.probatorius, de tot beS er e n); tergiverséren, lat. (tergivcrsãri,
eig. den rug toekeeren), uitviugten zoeken, wijs gestelde termijn; t. proroçjãtus, een
dralen, aarzelen, slepende houden, op de verlengde termijn; t. solutiönis, de betaallange baan zoeken te schuiven; tergiver
dag, betalings- ofaflossingstermijn; t. techsãtie, f. (lat. terçjiversatw), de uitvlugt, nicus , een kunstwoord , kunstterrn, eene
draling, aarzeling, omweg; tergiversãtor, kunstuitdrukking (pl. termini tec/mnici;
vgl. technisch) ; — terminal ën, Pl.
m. een draler, uitvlugtzoeker, sammelaar.
Teriak enz., z. theriak.
( lat. terminalia), grensfeesten ter eere van
Termen, pl. fr. (v. het lat. terminus), den god Terminus; terminaliter, met
grenssteenen, grenskolommen, grenszuilen. den termijn overeenkomstig; terminéren
Termieten , pl. (fr. termites, termés, ( lat. terminãre), begrenzen, grenzen zettenS eindigen. besluiten, afdoen, voleinden,
V. h. lat. sing termes, tarmes, gen. tarsnIijs, houtworm), buiteniandsche witte mie- uitmaken; afloopen, ophouden, ook van de
ren, houtluizen, eene wegens harelevens
bedelmonniken enz. : een' zekeren omtrek
van in--wijzebondrmkaigest
afloopen, daarin rondzwerven om aalmoezen in te zamelen ofte bedden; terminasecten, die in Afrika in groote maatschappijen leven, zich kegelvormige woningen rus ofterminánt, m. nw lat., eeiï bede!van 10 tot 12 voet hoog uit klei en aarde monnik; terminta, pl. lat. Jur., voleindigde, afgehandelde zaken ; termintie,
bouwen enz.
F. (lat. terminatio), de begrenzing, grensTermijn, terminãtie , terrnineren, z.
zetting, beperking , bestemming of bepa
end. terminus.
ling; eindiging, voleindiging, afdoening;
Terminthus, f. gr. (te'rmint/mos, eig. z.
de uitgang van een woord; terminismu3,
V. a. terpentijnboom) , Med., de bruine,
n. nw lat., de leer der terministen, dat zijn
zwarte pokken, hondsblaren, zwart blaau
we bloedzweren, inz. aan de dijen (zoo ge- dezulken, die gelooven, dat God in en buinoemd wegens dc gelijkvormigheid met de ten de kerk in het leven van eiken mensch
cenen genade-termijn, een' nitersten tijd
terpentijn vrucht).
terminus, ni. lat., de grens, het doel; als van bekeering heeft vastgesteld, na verloop
eigeunaam: Terminus, Je god der grenzen, van welken Hij hem geenerici middel van
grensgod bij de oude Romeinen; van daar berouw ofzaliglieid meer aanbiedt, al blijft
ook zijn leven nog voortduren; terminolotermijn, M. een grenspunt in den tijd, bepaald tijdpunt; ook tijdruimte of uitstel tot gie, f. lat.-gr., de kunsttaal, de kunstwoordenschat, de leer en de verklaring der geop een' bepaalden tijd; inz. Jur., een vastge
stelde regtsdag, de tot eerie geregtelijtme bruikelijke kunstuitdrukkingen van cane
Tercer6n, m., pl. tercerónes of terce-

rns, sp. (v. tercero, de derde), afstamme-

i
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wetenschap, kunst enz.; terminolágisch,
tot de kunsttaal behoorende , de kunst
betreffende.
-worden
Terne, f. (fr. le terne, it. terno, m., v. h.
lat. terne, drie aan drie), een drietal bezette
en uitgekornene nornmers in de getalloterij;
ternair, lat. (ternarius, (L, um, fr. terizai#-e). drievoudig, in drieën, drietallig.
Terpentijn m. (v. h. lat. terebinthïna,
stil. resina ; perz. termentin) , vloeibare
liars of harsí(;e olie van den t e r p e n t. ij riboorn of de terebinthe ( gr. ter•ébint %os,
terminthos) op liet eiland Chio en Cyprus;
ook van de lorken- en pijnboornen , die
minder deugdelijk is. Door overhaling van
den terpentijn verkrijgtmen terpen t ij n ; eest en terpentijnolie, alsook
de bij de destillatie terugblijvende donker
barsi €;e massa co l o p Ii o n i u m.
-rode,
Terpodion, n. gr. (v. térpei n, verkwik
vermaken, en ode, gezang), een door-ken,
J. D. 1I u s e li ni a n it uitgevonden rnuzijkinstrument, waarvan de toongin worden voortgebragt door de wrijving van houtstaven
tegen eenen cylinder, die door een pedaal
in beweging wordt gebragt; het heeft een
klavier van 5i octaaf en vereenigt in zich
alles, wat fluit klarinet, l got, hoorn enz.
aangenaams hebben.
Terpsich $re, f. gr. (v. térpein, vermaken, en cliorós, dans), de danslievende,
Bene der muzen (z. a.).
terra. f. lat.. aarde, land; terra cotta, f. it.
(v. cotto = lat. coctus), eif, gekookte, gebak
i. gebrande aarde, gebrande klei,-ken,d
pottebakkersklei; onderscheiden beeldwerk
uit deze stof; inz. aarden vazen: terra firma,
lat., vastland; terra incognita, onbekend
land: t. foliate, bladerie, schilferige aar
t. n.ovalis, nieuw land, pas ontgonnen-de;
land; t. sigillala, z. bolus ; terrain of
terrein, n. fr.. grond, bodem, plaats, ruimte, plek gronds, inz. Mí1., ten opzigte van
den invloed, dien de grond op de stelling
en beweging der troepen heeft; van daar
de terrein - knnde, terrein -leer
enz.; het terrein kennen, oneig., met
eene zaak, de bijzondere omstandigheden,
de personen enz. bekend zijn ; terrein
Wi n rá e n, grond winnen , vooruit komen;
liet terrein betwisten, zich dapper
verweren; terras, n. de aardwal, aardverhooging, aardheuvel, eene verhevene, van
aarde opgeworpen en met zoden bedekte
plaats; eene vlakte boven op een huis; Pict.,
do voorgrond , b. v. van een landschap ;
terrasséren (fr. terrasser) , aardheuvels
opwerpen, met aarde ondersteunen of ver
trapsgewijs hooger maken; ook ne -sterkn,
grond werpen, vellen of-derwpn,o
doen vallen; oneir;. neêrslaf,•tig maken, den
moed benemen; terrasseerder, m (fr. terrassier), een schans- of walgraver, opwerper van terrassen; terrélla of terrélle, £

nw lat. (verkiw. v. terra), een bolvormige
magneet tot aanschouwelijkmaking van het
aardmagnetismus; terréstrisch (lat. terrestris, e) of terréster (fr. terrestre), aardsch,
wat tot de aarde behoort; globes terréstris,
de aardbol.
terrérea, lat. (terrére) , verschrikken,
eenen schrik aanjagen, bevreesd maken ;
terribel (lat. terribzlis, e, fr. terrible) ,
verschrikkelijk, vreeselijk, ijselijk, vervaar
ontzettend; ijzingwekkend ; territie,-lijk,
f. (lat. territro), de schrikaanjaging, het
verschrikken, bang maken; terror. in. de
schrik; fr. terreur, f. inz. de tijd des schrik
ír. omwenteling; terror pa--bewinds

;
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nicus, z. panische schrik, ond. Pan; terrorismus, n. nw lat., het schrikbewind, re-

gering door schrik, de schriktijd der fr. revolutie v. 1793-1794, gedurende welken
de partij van den Berg (la Montag ne) haar
gezag vist staande te houden door Frankrijk met kerkers en schavotten te overdekken; terrorist, m. een man des sclirikbewinds, een voorstander van die regering;
terroristisch. schrikinboezemend; terroriseren, met vrees en schrik vervullen, verschrikken, schrik aanjagen.
Terrier, m. fr. (spr. terjê; v. terre, aarde), de aardkuil, liet hol of leger van een
dier; de daslioud.
Terrine, f. Er. (v. terre, aarde), een aarden soepschotel, Bene soepkom, soepschaal.
Territorium, lat. (v. terra, land), territoor, n. de grond , bodem, het gebied,
grondgebied, regtsf ebied; territoriale regten, gebiedsreten, grondgeregtigheden,
landsheerlijke regten met betrekking tot
den grond en bodem, inz. in het voorin.
duitsche rijk, de rej ten der landsheeren
in tegenst. met die des keizers en des rijks;
territoriaal systeem, liet stelsel, volgens
hetwelk de kerk als een deel in het gebied
van den staat geheel én al aan dezen is ondergeschikt, in onderscheiding van e pi scopaal en collegiaal systeem.
Terror, terrorísmus enz., z. oud. terreren.
tertius, a, um, lat., de of het derde; tertius, m. de derde, derde schoolleeraar; tertius interven ens, een derde tusschenbeide

komende, een scheidsrrran, scheidsrigter;
per tertíum, door eenen derde, b. v. iets
laten bezorgen; tertia, f. de derde schoolklasse; bij de Duitschers die soort van druk
welke het midden houdt tusschen-letrs,
paragon en augustijn, bijons tekst
geheeten (z. drukletters); tertie of terts, £
(it. terza), Sluz., de derde toon van den
grondtoon af; in het schermen: de derde
stootmanier; Math., het 6Oste gedeelte van
eene seconde; in liet kaartspel: 3 op elkander volgende bladen van dezelfde kleur;
in kloosters de bidtijd van 9 ure des voormiddags af (tertia hor rumra• canonicá111
-
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rrzm); tertia - wissel, een derde wissel, derde gelijkluidend afschrift eens wissels, z.
tratta ond. trasseren; tertrunt, n. het derde; liet tertzum comparatiónis, het vergelijkingspunt, hunt van overeenkomst tusschen twee vergelekene dingen ; terta'um
non dater, een derde of derde geval vindt
leen plaats ; tertiánus, een leerling der
derde klasse ; tertiaan- koorts (lat. fe
tertiána ), eene derdendaagsche koorts,-bris
Bene afwisselende koorts, die telkens op den
derden dag terug komt; tertiair (lat. terta;ar us, cc, um, cuff. het derde bevattende),
de derde plaats in eene volgreeks innemen
tertiaire gebergten, dejong- -de,b.v
ste gebergten, liet aangespoelde land (vgl.
s e c u n d a i r); tertiariërs , pl.. franciskaner- monniken van de 3de klasse; terzét,
n. (v. Ir. it. ter.-étto). een driegezang, triomuzijksluk voor 3 stemmen; terzine, f. it.
drielinr;srijmen, drieregelige. door de rájrnplaatsing zaamverbonden strophen uit vijfvoetige jambische verzen bestaande.
Tertulla, f. in Spanje een avondgezel
kransje, avondpartijtje; de galerij-schap,
in den schouwburg.
Tertulianismus, n. bet gevoelen of leerstelsel der tertullianjsten, aanhangers van
Tertn11iánus, nadia deze de ketterij
der m o n tan i s t e n was toegevallen.
Terzeról, n. (v. li. it ter-eruóle), eerre
zakpistool. kleine pistool, die neen gemakkelijk in den zak kan dragen.
Terzerons. z. tercerons; terzet, terzine,
z. ond. tertz'us.
Tesa, f. eene lengtemaat te Turin; = 5
voelen of 1, 7125 ned. ellen.
Tesbih, ara b. (v. sabalia, bidden), het
gebed; liet gebruik van den rozekrans bij
het bidden, en de turksche rozekrans -zelf.
Teschinen. pl., getrokken buksroeren, v.
T e s c h e n (in oostenrijksch Silezië).
Teskereh, crab. (tedskereli, v. dsakar,
zich heri n neren, vermelden, gewagen), eene
schriftelijke toezegging, een bewijs, eene
schuldlhekentenis; een getuigschrift (c e rt i f i ca a t); turksche ambtsinzetting; teskeredschi-baschi, n. (vgl. Basch) , een
turksch beambte, die de verzoekschriften
leest, de eerste secretaris, eene soort van
vice- kanselier.
tessellirisch, lat. (tessellarïus, a, um,
V. tessélla, dobbelsteen, teerling, verklw.
V. tesséra, vierkant stuk, teerling), teerlingvormig, met dobbelsteenen, geruit; tesselléren, nw lat., mosaïkwerk (z. a.) ver
-vardigen.
Test. m. eng. (v. h. lat. testári, betuig en, getuigen), de Droef; proefeed, de afzweiirig van den paus, een eng. religie-eed,
"aarmede ieder , die een openbaar ambt
wilaanvaarden, betuigt, dat hij gen Ireïmelijk roonmsch-katholijk is; van daar de
test -acte, een wet, welke de afwering van
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r pauselijke opperheerschappij voorschrijft,
{t, vgl. acte.
Testacéa, pl. Iat. (v. testa, aarden pot;
schaal der schaaldieren enz.), schaaldieren; testacieten, pl. , versteende schaaldieren.

Testament, testator, enz., z. ond. testeren.
Testáo of tostao, toston, port., testón,
sp., testóne, it. m., v. lh. sp. en it. testa,
hoofd, kop, omdat de stempel eersen kop
vertoonde), eig. een kopstuk, eene reken
bijna = 30 ct., in Italië-munt,iPorgal
i5 tot 82 ct. waard; ook eene zilvermunt,
onder Lodewijk XII geslagen , geldende
eerst 1.n sous 2 deniers, later 12 sous
6 deniers , en buiten koers gesteld door
Hendrik Ill.
testéren, lat. (testári), getuigen, betui-gen, bekrachtigen, staven; inz. zijnen laat
wil schriftelijk betuigen of vast stel -sten
een testament maken, testantibus ac--len,
tis, afgek. t. a. of t. a. a., Jur. naar luid
der acten, gelijk de oorkonden luiden of
getuigen ; testlto , met achterlating van
eene laatste wilsbeschikking (sterven);
testament, n. (lat. testarnéntzt n., de laat
wil. uiterste wilsbepaling; liet peetti -ste
stuk. dat iemands beschikkingen omtrent
zijne nalatenschap bevat; ook het zoogen.
goddelijke genadeverbond en de godsdienst- oorkonden, waarin dit vervat is; het
oude en liet nieuwe testament, liet
oude en nieuwe verbond, de gelools- of religie --voor schriften; per testarnéntum, door
wettelijke laatste - wilsbeschikking ; testaméntum adpias causas, een testament tot
weldadige stichtingen of godvruclrtil;e oogmerk ingen ; t. destilutum, eery op( n gevall e n of vervallen uiterste wil, door den dood
of de a(tanddoeninf; der erf enan,en ; t.
h
olográphu.,
m een door den erfmaker eigenhandig geschreven testament; t. inoffaciósum , liekielooze wilsbeschikking; t.
invalzdum, een ongeldig testament; t. nuncupat vum, een mondeling testament; t.
1pactitium , een erfverdrag ; t. parénturn
inter libëros . een testament der ouders
onder hunne kinderen of ouderlijke veror,

denin g en; t. reczprócum, wederkeerig testament , erfverbroedering tusschen twee
personen, die elkander wederzijds tot erfgenamen benoemen ; t. rupture, krachteloos
geworden laatste wil; t. scriptum, schrifteb1ke wilsbepaling; t. solénne, een plegtig,
onder getuigen gemaakt testament; testament:árisch (lat. testamentartus, a. urn),
den laatsten wil betreffend; testamentarius, m. een voltrekker van den laatsten wi.;
testator, m. de erfmaker: testatorisch. nw
lat., naar den wil des erfmarkers, door hein
verordend; testatrix, I. erfmaakster.
Testiculen, pl. lat. (sing. testiculus, pl.
testiculi), de teelballen; testiculair, nw

TESTIFICEREN.
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tat., 'wat de teelballen betreft; getesticuleerd, wat teelballen betreft.
testificéren, lat. (testificãri, v. testis,
z. a.) , door getuigen bewijzen of staven,
getuigen; testificãtie, f. (lat. tcstificatio)
de betuiing , bekrach tiging , het bewijs
door getuigen; testimonium, n. pl. testIiitonià. lat., de getuigenis, het getuigschrift;
testimoniurn integritatis , een Ct(1igschrift van onberispelijk gedrag, inz. de getuigenis van den ongehuwden staat der
personen, die in het huwelijk willen teeden; testimonium rnaturitãtis, getuigenis
der rijpheid, test. morurn, getuigschrift
van zedelijk gedrag; test. paupertãtis, een
getuigschrift van behoe1tgheid; test. praeaentiáe, getuigschrift van aanwezigheid;
testimoniãles, pl. (scil. litterae), getuig-

tegenstand bieden; tdte a tdte, hoofd aan
hoofd, van aangezigt tot aangezigt, ouder
vier oogen; een tête a tête, eeue geheime zawenkomst, een gesprek onder vier
oogen ; téte de pont (spr. —pong), ecu 1
bruggehoofd, bruggesehans; tétes de lettees, pl. (sp. —d'le'ttr'), brieven hoofden;
letterkoppen in koper- of' steendruk.

schriften voor reizende monnik en.
testis. m., pl. testes, lat., een getuige;
testis auritus, ccii oorgetuige; t. de re
authta, een getuige van hooren -zeggen;
t. iclonéus , een geldige, te vertrouwen
getuige; t. juratus, beëedigd getuige; t.
mere negativus, een bloot ontkennend
getuige ; t. oculãris, een ooggetuige; t.

omni exceptiöne major of t. classicus,

volkomen geldige getuige; t. suspe'ctus,
een verdacht getuige; t. unicus, een eenig
getuige; testiunt clepositio, z. depositia
ond. deponeren; t. examinatio, z. examen

test turn.
Testütlo, f. lat., de schildpad; een snarenspeeltuig, oorspr. van de schaal eener
schildpad gemaakt, de luit, either; een
schild of stormdak, dat men in de oudheid hij belegeringen gebruikte; Med., het
sehildpadgezwel; Chic., een verband, dat
bij beleedigingen der knie wordt omgelegd.
Tetal, n. eene soort van antilopen.
Tetanus, m. lat,, of tetnos, gr. (van
tetanós, , on, gespannen, van teinein,
spannen), Med., de regtstijvigheid, eene
voortdurende kramp der spieren, met stijfheid en bewegeloosheid daarvan verbonden, doodkrainp; spanning, stijfheid, inz.
van den hals (tetanus co ll ãris, een stijve
nek; tetánisch, regtstij vig; tetanöthron,
ii. een middel tegen het rimpelen der huid.
Tetartrna, f gr. (tetartaia, v. tétartos,
de vierde), Med., de vierdaagsehe koorts.
Tetartian, fl1. kiezeispatli, z. v. a. albiet (z. a.).

Tetartotidrie, f. gr. , de viervlakkige
pyramidale gedaante; tetartoëdrisch. viervlakkig, pvrarnidaal; tetartopra, £ vierdaagsehe afwisselende koorts.
Tête, f. fr. (spr. tit'; oud-fr. teste. it.
en sp. testa, v . Ii. lat. testa, schaal, herenpan, schedel), het hoofd, de kop; he
voorste, bovenste gedeelte, de spits, top,
kruin; a lu tête, aan de spits, b. v van
een leger, staan; tête maken, het Imold
of de spits bieden; zich tegen aankanten,
1

Tethrippon, m. gr. (v. téttara, tetra-,
vier, en /tij,pos, paard), een vierspan, tact
v ier l)aarde1 bespannen wagen.
Tethys, f. gr. M y th., de gemalin des
zeegods Oceanos (z. oud. oceaan), te
onderscheiden van Thetis (z.a.)
tetracérisch, gr. (v. te'ssara, tettara, in
zarneust. tétra-, vier, en ke'ras, hoorn),
vierhoornig, met 4 hoornen; tetrachord,
II. (v. c/wide, darinsnaar), een speeltuig
niet 4 snaren; tetractiek, f. de kunst oiui
tact slechts 4 getalmerken (0, 1, 2 en 3)
te rekenen, het gebruik van liet viertallig
stelsel; tetráctys, f. het getal vier, liet
geheimzinnige viertal, waarbij de pytliagoristen zwoeren ; tetradactllisch (vgL
dactylus), viervinger ig ; tetradráchmori,
H. (vgl. drachme), een oud -griekscli vierdrachunen -stuk, ongeveer = 1 gI. 4 6 Ct
tetradynama, P1 (v. d/uuruis, kracht),
Bot., vierinagtigen, planten niet 4 lange
en 2 korte meeldraden, ook wei kruisbloeniigen geheeten, omdat de 4 bloembladeren van hare bloemkroon cciie soort
van kruis vormen (de 1 5de klasse in het
stelsel van Linnus); tetradron of tetraeder, ij. Math., een viervlak, een door
4 gelijkzijdige driehoeken begrensd 1jdehaam; tetraëtie, £ (v. étos , jaar), eene
tijdruimte van 4 jaren, jarenviertal; tetragoon , fl5. een vierlioek ; tetragonaal
getal, vierkant-getal, quadraat -getal; etragonometrie, f de wetenschap (On met
vierkant-getallen te rekenen; tetragonis
in. bij sommige schrijvers de bena--mus,
t

cuing van de quadratuur (z. a.) des
cirkels; tetragrammäton, a.(v. grdrnrna,

letter), een vierletterig woord , inz. de
naam van God, dewijl die in vele talen
uit 4 letters bestaat . b. v. hebr.
(Jehovah), gr. Oto, lat. Dens, fr. Dien,
hoogd. Golt; tetragynn, pl. Bot., gewassen, welker bloemen vier stampertjes
hebben, vierstijligen; tetralémina, u. eene
vierledige hypothetische sluitrede; tetralogic, I., z. ond. trilogie; tetraméter,
in. Poet., een vierineter, vierledig of achtvoetig (jaisibiseh of troehaisch) vers, ook
lat. 0 C t 0 II a r i u s, aehtvoeter; tetrandra,
pl. Bot., vierwaiinige planten, vierhelinigen, welker bloemen 4 even lange meeldraden hebben (de 4de klasse in het stelsel van Linmeus).
Tetráo, in. lat. (ge. tetrdöu) het karhoen, de b erghaan, trapgans; in 't alg.
het woudhoen.
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tetrapetâlisch,

gr. (v. téttara, tetra-,

vier, en péta/on, z. a.) vierbiaderig, met
4 bloembladeren ; tetrapharmàcon , in.
( vgl. pharmacon) Med., een viervoudig
of uit vierderlei dingen bestaand geneesmiddel ; tetraph!1isch (vgl. phyllom),
vierbiaderig, met 4 kelkbladeien ; tetràpla,
f. de viervoudige bijbeloverzetting, zamenstelling, der 4 grieksche oerzettui;eu van
het Oude Testament; tetraplastemönisch,
met viermaal meer mee1disdcn dan bloembladeren ; tetrapneumonisch , met vier
longen ; tetrapöda of tetrapóden , pl.
( v. püs, gen. podós , voet) , viervoetige
dieren ; tetrapodolithen , pl , ver steeningen van viervoetige dieren ; tetra
podo1oge, f. de leer of de wetenschap
van de viervoetige dieren; tetrapodre, i
de viervoetigheid der verzen of liet meten
der verzen naar 4 voeten; ook 4 tot een
geheel verbondene versvoeten; tetrapolitãnisch, gr.-lat., vierstadsch, viersteedsch;
tetrapolitãna eonJessio , 1. viersteedsche
geloofsbelijdenis ( der 4 steden Straatsburg,
Constantz, Mernrningen en Lindau, v. liet
jaar 1530); tetrapterën, pl. gr. (v. pté
Ton, vleugel, vlerk), N. H., viervleugeli
met 4 vleugels; tetrapté--gen,isct
risch, viervleugelig; tetraptöta, pl. (vgl.
ptosis), woorden, die slechts 4 b uigingen
of naamvallen hebben; tetrarch, m. (gr.
tetrdrehës, v. drc/iein, heerschen), een
viervorst, beheerscher van het vierde deel
eens lands; tetrarchie, f (gr. tetrarc/iia)
of nw lat. tetrarchaat, n. de heerschappij en waardigheid van cenen viervorst;
ook diens gebied, liet viervorstendom; tetrarrhnchus, m. (vgl. rhynchos), een
lintworm, ingewandsworm met 4 sprieten;
tetras, f (gr. telras), het viertal; tetraspérmisch (vgl. sperma), vierzadig, met
4 zaadkorrels; tetrastchon, n. een vierregelig gedicht eene stiophe van 4 regels;
tetraströphon, n. een uit 4 strophen bestaand gedicht; tetrast1on, n. een op 4
zuilen rustend gehouw ; tetrasyllábon, ii.
een vierlettergrepig woord; tetrobélon, ii.
eene oud -grieksclie munt van 4 obolen (z.
obolus), ongeveer 24 ct. courant; tetréd
on m. (v. odüs odOn, de tand), de
viertand stekelbuik , een kraakbeenige
visch met 4 tanden.
Tetrardieten, pl., aanhangers van T ctrardi US, die hetligchaam van J. C. voor
verderfelijk hield.
Tetrarrhyiichus, tetras enz., i. ond.
tetrapetalisch.
Tetrifatschi-effendi , m, de turkschc

opper-ceremoniemeester.
Teucrium, ci. lat. (v. Ii. gr. tezikrion),
manderkruid, een struikachtig pronkgewas
van velerlei soorten , b. v. t e u c r i u m
marum, z. marum verum.
'Taut, in. naam van cenen fabelachtigen

THAUMATOLOGIE.
vergoden krjgsheld der oude Uuitscher,
vgl. Tuisko; Teutónen, pl., een volksstam der oude Duitschers ; teutónisch,
oud -d uitsch.
Tëxis, f. gr. (v. tëkein, smeltep), de
smeltiî, oplossing; [1 ed. de tering.
Texuur, z.

oud. tekst.

Thaborieten. Pl , leden cener secte van
hussieteni, rhe onder aanvoering van Zisea
naar cetien berg in Bolieiiieni trokken. alwaar zij een kasteel bouwden, (lat zij T h abo r noemdeii (naar den berg T h a hor in
benedeni Galilea, thans het paschalik van
Acra) ; zij verwierpen het vagevuur, de
oorbiecht, liet vormsel, liet laatste oliesel
en de werkelijke tegenwoordigheid in het
heilig avondmaal..
Thaddneus, syrisciie mansn : de wijze.
Thahumus, i n. gr. (titdiamos , rig. slaapvertrek, huwelijksbed), Bot., de vruchtbedding, het zaadbed, dat gedeelte des
bloerukeiks, waarin het vruchtbeginsel is
vervat.
Thalassarchie en thalassoeratie, f. gr.
( v. thdlassa, de zee), de zeeheerscliappii,
zeebehecrcliing; thalassométer, n. een
zeemeter, werktuig tot meting van ebbe
en vloed; zeedieptemeter.
Thaler, m. hoogd., daalder (vgl. dat
woord), eene rekeninunit in Duitschland
de Brenser-thaler = 72 groschen. 3 60
schwaren of ongeveer I Vi. 87 Ct.; t Ii aier van Luheck = 3 marken, 48 schillinge, 576 plennige of omtrent 2 gI. 20
ct; de pruissische thaler = 30 silber- of neugrosehen, 24 gute groscheni 360
pfinnige of' 1 gi. 80 et. courant; dezellde
waarde heeft de courant-thaler in Hannover, Bruuswijk, Hessen-Kassel enz. ; de
Co n ve n tie-sp e t i e-t ha 1 er geldt onge
veer 2} A. van onze munt.
Thalia, f. gr. (thalla, elf. bloesem),
Mtli., eeoc der bevalligheden of grat i ën
(z. a.); Thalia, f. (gr. T/nâieia) eene der
zanggodiuuen of muzens (z. a.); ook cciie
der uereïden (za.).
Thaipsis, £ gr. (v. thd1pen, verwarmen), verwarrniiig, nz. vochtige, vruchtbare verwarming; thalpus, n. (gr. thalpos),
vochtige warmte.
Thammuz, hebr., naam v. eene maand
der joden, de 4de van hun gewijd, het
lOde van hun burgerlijk jaar.
Thane, m. in Schotland een adehhijke
titel, met den rang van eenen gravenzoon
overeenkomend; ook voor laudvoogd.
Thanàtos, ni. gr., de dood; Myth.. de
god des doods, een zoon van den nacht,
onverbiddehhijk gestreng: thanatologie, f.
de doodsleer, leer van de natuur en de
oorzaken des doods; ook gedenkwaardige
zaken, betreffende dooden.
-

,

i

Thara, z. tara.
Thauinatoiogie, f.

gr. (v. thauma, pl.
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thaurncita. wonder), de wonderleer, leer
an de wonderen ; thaumatológisch. de
wonderleer betreffende of daartoe behoorende; thaumatomachie, f. de wonderbcstriJdirig ; thaurnatomachus , in. een
wonderbestrijcler, wederspreker van wonderen wonde rvijand: thaurnatroop m. de

won;ierdraaijer een nieuw spel, dat door
snelle ornch•aaijin; v. onderscheidene voorveren allerlei aardige en lachwekkende
verschijnselen oplevert, en daardoor even
aangenaam as het kaleidoskoop bezig
houdt; thaumaturg. m. een wonderdoener, wonderinan; thaumaturgisch, ^vonilerdadil;.
Thaut. z. Thot.

Theagoog. m. gr. (tlteagóg os, v. theós,
God, en cé8ein. voeren enz.), een goden banner, jodenbezweerder; theagogie, f.
het bannen, oproepen (citeren) ot hezweren der goden; theándrisch (v. anér, gen.
andrós, man, mensch), goddelijk en uien
te lelijk, godmenschelijk; thean--schelijk
thropos of theanthroop, m. (v. (inthrópos, mensch), de r,•odrnensch, bijnaam v.
Jezus Christus; theanthropie.. L de ver
godheid, z. v. a. a n--rneschlijkd
t h r. o p o nu o r,p h í s m ii s; theanthropologie, f de godmensch-leer. cie leer van de
vereenio ing der godheid en rnenschheid
in J. C.
Theater, n. (v. h. gr. théctron, eig.
de j laats der aanschouwers, v. tiieastjitci,
beschouwen), liet tooncel, schouwtooneel;
de plaats, waar iets voorvalt; de schouw
regelen -burg;detonlk;sbar
theater-coup. in. (spr. —koe), fr. (coup
de theatre; vgl. coup), een tooneelstreek,
tooneelkunstje, verrassend oogenhlik of
voorval v. een tooneelstuk, iets, dat geheel
onverwacht en toch voorbereid is ; tlieatrurn anatomicurn. lat., eene zaal, waar lij -

ken ontleed worden, ontieedzaal, a n a t o-

in i s e b theater ; theatraal (lat. tliea tralis, e), tooneelmatig ; misleidend, oo g ver blindend. bedriegelijk; theatiek, f de
ziensleer, leer van het beschouwen.
Theatinen of theatijnen ,

pl. leden
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schap; theeboe (fr. thé bou), zwarte thee;
thé dansant, m. fr. (spr. —dangsd ag ), een
dansthee of theedans, een dansleest, waar
ij hoofdzakelijk thee wordt aangeboden. -b
Theïsmus, n. gr. (v. Thees, Gods, het,
geloof aan het bestaan van eenen God, de
erkenning. belijdenis van de godheid; theist, m. een godgeloover , godbelijder , ie
aanzijn van eenen God er--mand,ieht
kent (in tegenst. met atheist), voor zoo
verre die erkenning algemeen is, zonder
nadere bepaling van den aard dezes geloofs
(onderscheiden van d e ï s m u s, z. a.); theistisch , goderkennend, l;ocibelijdend; t li e i sti s c h e systemen, algemeene benaming
van alle stelsels van wijsbegeerte, die de
werking eens Gods op het heelal erkennen.
Thekaboori, in een oostind. zeer hooge
hoorn, welks duurzaam hout inz. tot den
scheepsbouw bruikbaar is
Thekla, oudd. vrouwenn.: de beproefde,
voortreffelijke, wakkere.
Thekuphe , f. hebr., in den joodschen
kalender de benaming der 4 punten, waar
de vierjaargetijden beginnen, nl. de dag- en
naclhtevening,en en de zonnestilstanden
(equinoxen en solstitiën).
thelasis, f. of thelásrnus, m. gr. (v. th. la(1zeín, zogen), 1Ied., het zogen; thelitis,
f. de tepelontsteking; ; thelóneus, m opzwelling der vrouwelijke borst; tepelopzet
ot' tepelzwering; ; thelygon e , f. de-ting
vooriteling van meisjes, vrouwelijk kroost;
liet aandeel der vrouw aan de voortteling;
thëlys, vrouwelijk, vruchtbaar, bloeijend;
thelytés, f. de vrouwelijkheid; werkelijk-

heid, blooheid.
Thelematologie, f. gr., de leer v. 's menschen `gil (v. tltélesis, liet willen, de wil;

thelëina, de wil, lust): thelesiognosie, f..
gr., de kennis van de uitwerkselen des
wils; thelesiographie, f. beschrijving van
de verschijnselen des wils; thelesiologie,
f. de wetenschap. die cie objectieve grondslagen van de zedelijke waarheden ten doel
heeft.

Théma n., pl. theznáta, gr. (eig. het
gestelde, opgezette ; v.

tithénai, zetten

,

eener monnikenorde, verpligt tot liet predikcn tegen de ketters, tot zielverzorpping,
ziekenverpleging enz. , gesticht in 1524
door den heil. Cajetanus en den Bisschop
V. Chieti of T h ea te, later paus Paulus IV.
thebaansche harp, een speeltuig der
Ouden, merkwaardig ten opzigte van de
hooge oudheid der toonkunst in Egypte.
Theca, f. lat. (gr. theka) , eene doos,
bus, tasch, in 't algemeen een voorwerp
om iets in te bewaren.
Thee, f. (fr. thé, m., eng. tea; van het
ehineesch the of tscha), de gedroogde bladen v. den chineschen en japanschen theeboom of theestruik, als ook van den daaruit

stellen), de hoofdstelling, het onderwerp,
de stof, het voorstel, de stelling, die men
zich voorstelt te bewijzen, op te Helderen,,
de hoofdgedachte eener rede enz.; de opgave tot een opstel, Bene verhandeling endgl. ; de grondgedachte van een muzijk-.
stuk; op de scholen: een stuk ter -vertaling,.
de gemaakte vertaling; thema probdndum,,
lat. , cene te bewijzen stelling ; thematisch, wat de themaas of muzikale grond gedachten betreft; t h ematische eat a-,
1 o g u s , eene lijst van de stukken eener
opera, waarin men alleen de eerste muzikale uitdrukking opgeeft; thematogr -.
phie, f. de wetenschap v.-h. vervaardig w

bereiden drank; ook voor een theegezel-

en gebruiken der astronornische tafels.
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Themis , f. gr. (eig. besluit, wet, gewoonte), Myth., de godin der wettelijke
orde en der geregtigheid. Hare drie dochters , de Floren . heeten: Dice (Dike),
{eregtigliei(l ; E u n o lui Ia , goede, vettehjke inrigling, en Irëne eendragt. Ook
Astraa, dc godin van het eigendomsret,
'werd eene dochter van Themis genouid;
themistiáden, Pl., nyinphcn in het gevolg
van Theniis.
Theobald of Theubalci, oudd. mansn.:
de voortreffelijke, dappere.
Theodicéa , f. gr (v. Tlzeós, God, en clikë,
regt, gere8tijheid) , de godsverdediging,
regtvaardiginga v n de goddelijke voorzieiiigheid ten opzigte van het in de wereld
I)estaande kwaad.
Theodoliet, ni. (een woord van onduidelijke zamenstelling), eene meetschiji een
werktuig tot hoogtemetingen.
Theodoor, rn. en Theodöra, f. gr. (v.
Th éós, Cod, en dôron. geschenk), mansen vrouwenn. g od sgeschenk ofodsgave.
Theódorik, oudd. mansn., z. v. a. iiie;

denk z.op Dirk.
Theoc1s (v. Theós, God), mansti.: godsroem. godseer; theocratie, f. de godsheerschappij, onmiddellijke regering van God,
het godsrijk ; de priesterregering, heerseliappij der priesters als regtstreeksche
dienaren Gods, gelijk bij de oude joden;
theocráisch, daartoe behootende, daarmede in verband staande; Theodosius, m.
Theodosïa, f. gr. v. (dosis, gave), mans en
vrotiwenhi. : godsgave; Theodu1us , m. en
Theodulia, f. (v. dülos, knecht, dienaar),
mans- en vroueuu.: Gods -dienaar en -die.
ziares, vrome; theodulie, f. de godsdienstige
verceriug van God; theogamie, f. eig. godenhuwelijk; een hoogtijdsgezang op of van
goden; theognosie, 1. godskennis, kennis
van God; theogonie, L de godenwording,

leer van de wording of afstamming der mythologische godheden ; theolatrie , f.v.
latreía; dienst om loon; látris, loonbediende, in 't alg. bediende), godsdienst, godsde,
vereering; theolatreutiek, f. de leer van de
godsvereering of van do zoogenaamde godsdienst; theolepsie, f goddelijke be goest e r i ii g ; theoloog , m. een godgeleerde,
religie- of geloolsieeraar, geestelijke; theologisch, godgeleerd; theologiseren, over

God en goddelijke dingen geleerd spreken,
den godgeleerde vertoonen of uithangen;
theologuinënon, n. cone opgave uit de
godgeleerdheid; Pl. theologumna, godgeleerde opgaven of verhandelingen; theomachen, pl., godenbestrijders, reuzen, die
de goden bevochten ; theomachie, ! de

4

ziiythologische goderistrjd ; theomâgisch
(vgl. magie) , z. v. a. theosophisch;
theomanle , f. (vgl. manie) , goddelijke
woede, waanzinnigheid uitoverdreven godsienstbegrippen; theomantie, f. (vgl man-

tick), voorspelling door goddelijke ingeving; theoniántis, m. een door God begeesterde , voorspeller door goddelijke Engeving; Theöne, vrouwenu.: de goddelijke;
theonomie, E. (vgl. nomos 2), gods-wetgevirI; theophanie, £ ( go. t/ieo1u/tdneia, v.
p/tasnest/tai , verschijnen) , godverschijsling, b. v. in het 0. T.; ook bet feest der
di-ie koningen, z. v. a. epiphanie; theophánt, in. die zich beroenit op goddelijke
opcubaringen, of vooreeft die te hebben;

-

theoph il anthröpen ; pl. (vgl. philanthroop), 8ods- en merischenvrienden, een

godsdienst-genootschap, dat zich ten jare
1795 en 17 96 in Frankrijk vormde en alleen de natuurlijke godsdienst erkende,
doch dat sedert de wederînvoerin van het
katholicismus in betjaar 1802 niet langer
geduld werd; theophilanthropismus , n.
de inrigting, leer cii godvereezing van dit

genootschap Theophius, ij. gr. (v.pltilós,
lief), inansu.: godliel theophroon, m. de
goddelijk gezinde ; theoplastiek , f (vgl.
plastiek), de voorstelling der godheid door
;

beelden; theoplegie of theoplexe, f. eig.
godss l ag; Med., cciie Plotseling doodende

beroerte; theopneustie, i ( vgl. pneuma,

cnz.), de goddelijke ingevirig, begees tering (inspiratie); theoporne (vgh
pornie). papenontucht, papenhoererij ; theopsie, 1. (vgl. opsis), de godenverschijning;
theosooph, n). (vgl. sophia enz.) , een

godswijze, ervarene in goddelijke zaken,
gewaande geestenziener, dweeper, iriz, zoo.
als Jakob Böliwe en Swedenborg;
theosophïe, l de gewaande godswijsheid,

geesteiizienerij cii dweepeiij, de leer der
theosophen; theosóphisch, godswijs, geeste[ikUIidllg; Tkieotïmus, ni. gr. (v. tïiitë

eer), mausn.: ceregod; theoxenie, f. (van
.:cénos, gast, zenia, gastvrij onthaal), gotien- of godsonthaal.
Théorbe, £ (Ir. te'orbe, it. teorba), de
groote bas -luit, een speeltuig met 14 a 16
snaren, tegenwoordig buiten gebruik geraakt.
Theorëma, n. gr. (t/teärëma, eig. het
beschouwde ; v. t/eörein, beschouwen),
eene door beschouwing of bes pi ege l ing gevondene, te bewijzen leerstellin. grondstelhug, zuiver bespiegelend voorsLel, in tegenst. met problema, di. eenvoorstel
V. zuiver practische waarheid; theoremûtisch, uit leerstellingen bestaande; theone, f (gr. t/ieörIa) , cu ff . aanschouwing,
beschouwing ; bespiegeling, verstandsbeschouwing, onderzoek, inzigt; de leer der
regels en grondbeginselen eener wetenschap of kunst, grondke n nis, de wetenschappelijke beschouwing als grondslag
van eene bepaalde handeling (het tegengest. v. praxis, practijk); dikwijls ook enkelleer(b.v. dat is in de theorie eis

P r a c t ij k g ei d i g, - in de leer en toepas-
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sing); theortisoh

(gr. t1ieörëtikds ë. on),

beschouwend, aanschouwelijk, volgens de
1)CSChOUWIfl8 of bespiegeling. wetenschappelijk (hettegengest. v. practisch enz.);
theoreticus, m. een beschonoer, bespiege laar, onderzoeker of grondkenner eener wetenschap, zonder zich met hare nitoefefling bezig te houden; theorist, rn iemand,
die dc theorie verstaat.
Theosooph enz. z. ond. Theodosius ;
thephilliin, z. tephillim.
Therapie of therapeuthiek f. gr.

(therapela, dienst. verpiegi ng ; t/terapeá en. dienen. verplegen ), eig. krankenver-

pleging, ziekenoppassing , kran ken behan-.
deling; de geneeskunst, geneeskunde; therapeut, m. eig. een dienaar, bediende, oppasser, verpleger; l)lJ de oude Israelieten
z. V. a. Essaers, z. a.: een geneeskundige, uitoefenend arts; therapeutisch, geneeskundig. genezend.
Theresa oITherëse, f. v. h. gr. t/zërän,
wilde dieren jagen) , vrouwenn. : dierenvriendin, jageres; Theresia -orcie, eene militaire orde, door Maiia Theresia in 1751 gesticht.
Thëriak, m. gr. (tIterikdn, seil. antidOton; eg. een tegenmiddel tegen dierlijk
vergift, V. tInrion ., een wild dier) t e r i a a k,
driakel, een dierlijk geneesmiddel, tegengift uit deelen van vergiftige slangen
enz. gemaakt, en tegen de beet van vergiftige dieren als geneesmiddel hij de Oude n
aangewend; ook een voorheen aangewend,
zeer zamengesteld en inz. o p i ti in bevattend geteesmiddel, dat voorheen in Venetië bereid werd ; therizki , pl. , opiumeters in liet Oosten; therialiálisch, gr.-lat.,
theriak bevattend, theriakologie , f. gr.,
de leer der dierlijke vergiften, wetenschap

dergiftbereidingen; theriodëxis, f. (v. de:ris, het bijten), de beet van wilde en vergiftige dieren; theriödisch, (gr. t/teriôths),
cu ff dierlijk , wild; Med., boosaardig, zeer
hevig en gevaarlijk; theriolithen, pi., dierstecnen versteeningen nit het dierenrijk;
theriöma, n. eene kwaadaardige onivretende zweer. inz. longzweer; theriothoom, m.
een dierenontleder ; theriothomie, f. de
dierenontleding, ontleedkunde der wilde
dieren.
Thermai oftherm2n, pl. (lat. tlzermnae,
gr. t/ze'rinai, v. h.sing. tMrrnë, warmte, v.
thermos, e, On, warm). warme baden, inz.
bij de Romeinen prachtige, daartoe inge
rigte gebouwen; thermaal, nw lat., warme
bronnen betreffende of daartoe behoorende;
thermantera of thermantca, pl. gr. (v.
titerinainein, warmen), Med., verwarmende
middelen; thermantiet , ni.; z. v. a. porselein -jaspis; thermasie, f (gr.t/terrnasia), versarming; thermásina, n. iets,
verwarmd,-;.een verwarmend omslag; thermástris, f. eig. eene vuurtang; Chir., eene
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tandtang; thermiclór of f r v i d 6 r, rn de
warmteinaand , hittemaand , ilde maand
in den njeuwen kalender van de voorin.
fransche republiek , van 22 julii tot 22
augustus ; thermobarométer ,, rn een
vcrktuig om den graad der warmte en
de drukking der luclit te bepalen; thermoëlectriciteit, f. door verwarming op g ewekte electriciteit; ook thermornagnetismus n., in zooverre men de aanwezigheid
daarvan door de afwijking van de magneetnaald bespeurt: thermoëléctrisch of therzneléctrisch, de door warmte te weeg gebragte electricitei t betreffende , daar an
herkomstig; thermogenum. n. de warmtestof; therinolamp , f. gr. -nedercl. , een
warmlicht , een verwarmend en lichtgevend voorwerp , spaarlamp, spaarkagchel,
die te gelijk verlicht, verwarmt en machines in beweging brengt (uitgevonden door
Lebon te !arijs; thermometer, ni.. ook
thermoscoop , ii. gr., de warintemeter,
warmtewijzer, warintebeschouwer, eene met
kwik of wijngeest gevulde. luchtdigt geslotene en in graden verdeelde glazen buis
ter bepalin g v. den warmtegraad; t h e r m o-.
roe ter v. B.éaurnur (v. d. Li'. natuurkundige I1 é a u ni ti r, spr. reöintiur, gest. 1757) 9
de in 80 graden verdeelde thermometer;.
therm. v. Fahrenheit(v.d. Duitscher
Fahrenheit, gest. 1740), de in 180
graden verdeelde ; th. van Celsius of
centesininal-thermometer, dehonderddeelige thermometer; thermophagie,
L liet wa r m- of heet-eten; thermopo1um,
n. lat. (v. Ii. gr. t/terniopOlion, v pölein,
verkoopen) , in de oudheid eene plaats.,
waar warme dranken verkocht werden
therinoposie. I gr., het heetdi-inken; thermostatiek, F. ( vgl. statiek), da leer van het
evenwigt der warmte ; thermosterësis, f.
( vgl. steresis), warmteberooving, warmteonttrekking ; thermosterëtisch , warmte-

beroovend; thermotiek, £ de warinteleer,
leer van de warmte.
Thersites, n. gr., naam van den leclijksten man, naar ligchaam en ziel, en tevens
grootsten snorker en zwetser van al de Grie
ken, die naar Troje trokken; van daar in 't
alg. voor een leelijk, misinaakt, kwaadsprekend, onheschaamd mensch.
Thesaurus, m. lat. ( v. h. gr. thësaurds),
een schat, nedergelegde en bewaarde voorraad; de plaats, waar een schat bewaard
wordt, schatkamer, ook thesaurie; tltesaiiras eceieszae, de kezkschat, bij dc It. K. de
overtollige goede werken (opér (t superero
gatiOitis) van de heil. maa g d Maria, van
de heiligen en van alle monniken en nonnen, weike werken den leeken te goed zullen komen ; thesaurus eruditiönis , ee
schat van geleerdheid (een groot, veel he-,
vattend woordenboek); tbesaurarus, thesaurier. m. ecn schatmeester; thesauréren,

THESEUS.

THOPOS.

nw lat. (gr. thesaurídzein), schatten verza-

Thisbe, Z. ond. Pyramus; Thisri, z.
tischri.
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melen, potten.
Théseus m. een der beroemdste vergode
helden (vgl. heros) der oud. gr. rnytholol;ische geschiedenis, zoon van }E eus en
koning van Athenen.
Thésis of thése. f., pl. theses of thesen,
gr. (thesis. pl. tliéseis, V. tithénai, stellen,
zetten), eig. het zetten. stellen; de stelling,
grondstelling, inz. Gene te bewijzen stelling,
een door woorden uitgedrukt oordeel of
voorstel, waarvan de geldigheid moet beredeneerd worden ; de stelling, die in het
openbaar aan de hoogescholen verdedigd
wordt, het strijdvoorstel; de nederslair, het
dalen der stem in de dicht- en toonkunst
(het teenl;est. van ars is); in thesi, in 't
algemeen of in den regel, als all),erneene
stelling aangenomen (het te,enf;est. v. in

hypothesi, in de toepassing op het tel en-

woordil; geval); thetiek, f. de verzameling
van leerstellingen, inz. f;eloofs-leerstellingen; thetisch (gr.

thetikós, é, on), stellen -

derwwtijs, stellend (positief).
Thesmophorién, pl. gr. (thesmopliória),
een overoud gr. feest, dat de atheensche

vrouwen ter eere V. D e m e t e r (z. a.) vierden, naar haren bijnaam Thesmophóros,
d. i. vetgeefster (v. thesmós, stelling, wet,
en phereif, brengen), in zoo verre zij door
invoering van den akkerbouw den grond
tot de burgerlijke maatschappij en de m etgeving Icicle; thesmotheet, ni. (gr. thesznothItés), de wetgever.
Thespiáden , pl., bijnaam der m u z e n
(z. a.), naar T h e s p i es in hceotië, alwaar
zij liet vroegst vereerd werden; ook bezigt
men het vroord van de 50 dochters van
T h e s p i u s, stichter en eersten koning van
Thespics, welke allen door hercules in
éénen nacht moeder gemaakt werden.
Thetiek, thetisch, z. ond. thesis.

Thetis, f. gr., eerre zeenympll, dochter
V. Nereus, gade v. Peleus en moeder v.
.ij- e h i 11 e s; onderscheiden van T e t h y s.
Theurg, m. gr. (theurgós, v. T/teós, God,
en ergon, werk), wie niet goddelijke hull)
bovennatuurlijke dingen doet, een gewaande wonderdoener, wonderman, toovenaar,
geestenziener, geestenbanner; theurgïe, f.
(gr^. theurgia) . de voorgewende wonderkracht,, wondergave, wonderwerking, tooverij door geestenhulp , geesterrzienerij ,
geestenbanning; theurgisch, geestenziend,
l;eestenbannend , wonderdadig , wonderkrachtig.
Thibet, Z. Tibet.
Thinenhout (v. h. gr. tliyinon), eene
buitenlandsche welriekende houtsoort (z.
Openb. Joh. 18, 12), van eersen afrikaan schen boom (gr. thyía, lat. citrus).
Thing, H. oudnoordsch (oud. hoog- en
nederd. ding) , volks of geregtsveroadering, gcrcgt; vgl. s t o r t h i n g.

Thiasis ., f. gr. (v. tltláein, kwetsen),
Ilid., cie beleedigring, kneuzing van Benig
deel, rr:et indrukking gepaard; thlasma,
n. liet gekneu'de, de door Bene drukking
beleeclir cle plaats, z. v. a. contusie.
Thlipsis, i. gr. (v. thlzbein, drukken
persen), de druk, drukking; ; Bled., eerie
zarnendrukking (Ier vaten in liet menschelijke ligchaarn, welke den omloop der daarin voorhanden vochten verhindert.
Thnetapsychieten, pl. lor. (v. thnëtos ,
sterfelijk, en psyché, ziel), zij, die de ziel
voor sterfelijk houden, die gelooven aan
.

den zieledood.
Thoadar, m. een turksche kamerheer v.
den sultan.
Tholus, m. lat. of thole, f. (v. h. gr.
thólos f. ), koepel, koepeldak; Arch., een
helmgewelf, ketelge%%elf, de sluitbalk ,
sluitsteen, bindsteen, waar zich al de hogen van liet gewelf vireenigen.
Thomas, hel}r . (theont, v. thaam, dubbel zijn), rnansn.: de tm eeling. twcelin sbroeder; thomaschristenen. pl., eerie tot
dc ties t o r i a n e n (z.. a.) behoorerr de
christenpartij op de kust . van Malabar in
0. 1 adie, werwaarts men wil, dat het evangelie door den apostel Thomas felnagt
zoude zijn; thomisten, pl., voorin. aarrhangers van Thomas van Aquino in de
13de eeuw, in tegeust. met de s c o t i s t e n.

Thoptschjy, z. toptschi.
Thor, ns. oude. in Llr., de dondergod,
naast Odin de magtil s€.e der scandinavische

goden, van wicn de naaai t li o rs d a g (eng.
thursdriy, donderdar;, afstairir.
Thora, f. heler. (t/wrak, leer, onderrit ti
wet; v. jarak, overpen, de hand uitstrek ken, tooien, onderwijzen ), liet mozaische
wetboek , de pen t a t e u c h u s, waaruit
de voorzanger in de synagogen op den sabbath een stuk zingt.

Thora:. ni. gr., liet borstharnas, borstschild; Med., de borst, borstholte, borstkas;
therac ca, pl., lborrstirriddeleri ; thoracici,
pl., visschen, elker liuikvinrren,juist onder de horstvvinnr^ri geplaatst zijn; thora
leed., cie borstpijn; thoraco--codynie,f.
e stis, t. borstwaterzucht; thoracupathie,
I . borsttijden; thorêxis, l de bepantsering,
versterking. Thorbaschi, m. (vgl. basch), een turksch
.

krijgsbevelhebber.
Thorfet, n. (naar den dondergod Thor
zoo gelieeterr ?), een in Noorwegen nieuwehugs ontdekt mineraal ; thor aarde , de
daarin vervatte aardsoort; thor-um, rr. het
door Berzelius verkregene izergraauwe n.ctaal, dat de basis van die aarde uitmaakt.
Thoros, ni. gr. (tltorós) het zaad der
;

dieren.

TIC.
Thou, z. schakal.
Thot, Thaut of Taut, m. eerie egypfisehe godheid, regelaar v. den 1001) der sterren, en uitvinder van het letterschrift, niet
ceneri sperwerkopafebeeld.
Thraso m. Cr. (v. thrasfr, stout, dapper enz.). de naam van een' snorkenden
officier in een blijspel van Terentius; van
daar in 't algemeen snoever, pogcher, grootspreker, ijzervreter (B r a m a t' t) a s); thra
sönisch, pogcliend, grootsprekend.
Thrëni, pl. gr. (tlirëaoi, van het sing.
tlzrënos, liet \%eenen, weeklagen), klaagzangen, klaagliederen; inz. de klaagliedcren van den profeet Jererrias; threnodie, f.
o threnodon , ii. een klaagzang, treurlied.
Threpss, f. gr. (v. tre:p1ien, voeden),
dc voeding: threpsiologie, f. de voedings
leer; threpsiológisch, tot de voediogsicer
belioorende; threptIsch, voedend.
Thrombus, m. gr. (t/trómbos, f.), een
brok, stuk, klomp ; Med., een geronnen
bloedklomp, die de bloeding verhindert,
een bloedgezwel, ophooping van uitgevaat
en gestremd bloed in het celweefsel; thrornbödes, door geronnen bloed veroorzaakt,
naai-een' geronnen bloedklornp gelijkeri.ie;
thrornboschsis, f. de belette opsiorping
van gestrewd bloed; thrombösis, f. de 'ormin g van eenen bloedkionip.
Thrypsi, L gr. tlLrptein, breken; verbrjicleii) , de verbreking, verbrijzeling., het
week en inurw maken; thryptisch, verbrekend, verbrijzelend, f ijn m akend; door eeoc
veeke1j ke opvoeding veroorzaakt.
Thugs, pl., geheime moord- en roofg enootschappen in Indië, die de reizigers overvallen en verwurgen, itIrgers.
Thük, L gr. en lat.. een fabelacht i g eiland, dat aan de uiterste grens der aarde
naar liet Noorden geplaatst wordt; men verstond er nu eens N. Schotland dan eens dc
noorweegsche kust, gew. IJsland onder.
-
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Thym, m, (lat. Myrnus. gr. t/zfrnos, v.

thfrmn, als reukwerk verb randen), roomsciie kwendel, cenc welriekende, kruidige
plant; thma, n. gr. (v. th}ein, verbranden , olleren) , het verbrande reukwerk,'
offer; Med., een hittepuis tje, -l)laarIe ,
thymon , n. een klein vleeschgezwel,
,wratje., inz. aan de oogleden; thym-zjde,
vlaszijde, voor zoo verre zij op den tiiyu
wast; thymiãma, n. gr. (v. t/tymiãn, berooken), het rookwerk, een rookwiddel
thymiãss, f. de berooking.
Thymberplant, f. (gr. t/ïnbra), een
bitter, aromatisch moesgewas, dat in zui
zuidelijk Europa te huis behoort , boonen
-kruid.

Thymioma, thymion enz., z. ond. thym.
Thymus 1), in. gr. (t/tmJs, in 't alg.
hart, ziel, gemoed, als zetel der gewaarwordingen en bartstogten ; v, t/t/ein; in
hevi g e beweging zijn , opbruisen enz.) ,

liartstogt , thorn, gra m schap ; thyniösis,

f. liet toornig worden, de vergrarnming.
Th 'mus 2), rn. gr. (tltyrnos), een hitteblaartje (z. v. a. t h y ma), de tij ymkl ier
( naar men wil zoo genoenil wegens de
gelijkvormigheid met de bloesemknopjes
van den thym): thymisch, tot dc thyrn
behoorende, daarvan ontstaan; thy--klier
niltis, f. thyrriklier-onisteking.
Thyreóncus, in. gr. (v. t/tyrds, deursteen ; cleurvormig, vierhoekig schild)
Ned., de zwe ll ing van de sclnldklier ; de
krop; thyreoptma, II. het schuldklierge
zwel.
Thyrsus, al. gr. (v. thfrsos), de wijngaardstaf, wvijnrankstaf,een niet klimop
en wijnloof, omwonden staf, dien de bac

dia n t e n hij de BacchL1s- 1kesten droegen.
Tiara of tiãre, f gr. (11ám), de eigenaardige hoofdbedekking der oude Perzen,
inz. de hoofdtooi der perzische koningen;
ook het pauselijk liooiUtooisel, de drie-

Thummim, z. urirn.
Thunn, rn. of thunvisch (gr. thnnos.

voudige pauselijke kroon. beteekenende -dc
drievoud ge heerschappij der pausen over
dc strijdende , lijdende en zegepralende

V. t1t/nezti, zich snel bewegen, springen;
Lit. titynnus of tltunnus), de springer, de

kerk, of de zielen op de aarde , in het
vagevuur en in den hemel.

sj)aatscle makreel , welker ingezouten
vleesch onder den naam van tonijn van
Sin 1ë veelvuldigwordt uitgevoerd.

Tibero, m. eene graanmaat in Tripoli,
ongeveer = 3 ned. koppen.
Tibet, ii. een groot hoogland in zui-

Thuribulum , z. turibulurn.

Thusnelda, f. oudd. vrouwenn. (misschien uit T/Lussen/iilt ontstaan, van durs,
oudnoordsch iliurs, t/iuss, reus), reuzen
maagd; de gade van Arininius of 1 lerman,
den overwinnaar der Romeinen.
Thyâden, pl. ge. (t/zyddes, v. Ii. sing.
til//ds , v. th /en., tieren, razen), z. v. a.
nenaden, bacchanten, dweepzieke priesteresen van Bacchus.
Thylnx of thylàcus, ni. r (tliflakos),
verkl. thy1acum, ii. (gr. tliylcikion), cene
-

beurs, een buidel, zak, beursje.

delijk Midden-Azië, dat de hoogste bergen (Ier aarde bevat; Tibetanen, de inhoorlingen van dit land; tibet, in, pl.
tibets , cene soort van zeer fijne digte

woilenstof.
tibia, f. lat., het scheenbeen; de regte
fluit der Ouden, oorspr. uit de PIJPCI1 der
schieenbeenen vervaardigd ; tibiaal (lat.

tibiãlis, e) , tot liet scheenbeea behoorende; tibi1e, n., pl. tibja1a, scheenbeklceding, hotis, beenharnas, laars; Chir.,

het scheenbeenverband.
Tic, m. fr. (spr. t -lek) , het kribben 112
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bijten der paarden; dc krampachtige gelaatsvertrekking; Bene zonderlïnge, belagchelijke gewoonte, luim, gril; tic douloureux (spr. —doeloereu) , zenuwachtige
gelaatspijn, z. V. a. p r o s o p a l g i e.
Ticket, n. eng (= fr. étiquette, z. a.),
briefje, stembrieije, lootje, kaartje, toegangbewijs enz.
Tien, m. eene der benamingen, die de
leerlingen van K o n g-f u-t s e aan het Opperwezen geven; de hemel als zinnebeeld
der Godheid.
Tiensu, m. eene godheid, die in Tunkin wordt aangebeden en die de kunsten onder hare bijzondere bescherming
heeft.
Tierce, f. fr. (spr. tjers'; v. tiers., tierce,
de of liet derde), z. v. a. terts; ook eene
fransche vochtmaat; tiers -etat, m. (spr.
tjerzetó), de derde stand, burger- en boe
Frankrijk; tiers consolidés,-renstadi
het kapitaal der fr. staatsrenten , den
30sten september 1797 tot het derde terug gebrag t, de driepereents geconsolideerde renten; tiercelet, m. fr. (spr.
tjersele), naam, dien men aan het mannet je van sommige roofvogels geeft , als
zijnde een derde (tiers) kleiner dan de
wijfjes, inz. de mannetjes valk; ook iron.
voor iemand, die veel minder is dan hij
waant te zijn, b. v. een tiercelet de docteur, een stuk van een' doctor; tiercelinen,
pl., nonnen van de derde (tiers) orde
van St. Franciscus, van de stricte observantie; tiercéren (fr. tiercer), tot op een
derde verminderen of terug brengen; tiercéring, F. de vermindering op een derde,
het .betalen van slechts een derde gedeelte der renten van de ned. staatsschuldbrieven,gelijk dit door Napoleon tijdens onze
inlijving met liet keizerrijk werd verordend;
tiercon, m. (spr. tjersóng), benaming der
kisten, waarin de stukken witte en ge
zeep worden verzonden, z. v. a.-marnied
derde kist.

sel; tilmos, m. het plukken, uitrukken,
tilos, m. de vezel, vlok.
Tim►ar, n. turk. (tïmár, nw gr. timári),
een turksch leengoed of eene prove, die
aan eenen militair werd gegeven,fonder
de voorwaarde, dat hij voor elke 300
aspers jaarlijksche inkomsten eenen ruiter in het veld zou stellen en zelf mede
te veld trekken; timarioot, m. nw gr., de
bezitter van zulk een goed.
Tiinaristan, n. (v. h. perz. timár, ziekte, ziekenverpleging, en stap, oord, plaats),
een turksch krankzinnigenhuis.
Timbaná, m. inhoudsmaat te Batavia;
voor drooge waren = 5 p i k u 1 (z. a.) ,
voor vochten = 7 b u 1 a k (z. a.)
Timekeeper, eng. benaming van den
chronometer (z. ond. chronica).
timide, f. (v. h. lat. ti,niducs, a, um),
vreesachtig, beschroomd. schroomvallig ,
bedeesd bloode, schuw, schuchter, moe
versaagd; timiditeit, f. de vrees -delos,
bevreesdheid, beschroorndhcid,-achtiged,
schroomvalligheid , schuchterheid , ver
moedeloosheid; timorosarnénte-sagdlhei,
en timoróso, it. (v. h. lat. tumor, vrees),
Muz., vreesachtig, schroomvallig, zacht en
trillend.
Timocratie, f. gr. (timokratia, v. timé,
schatting , waardebepaling , en kratein ,
heerschen) , een staat, waarin de bedieningen en eereposten naar schatting van
het vermogen of aan de rijksten worden
opgedragen, eerie vermogen -re3ering.
Tipnon , m. gr. , de naam van eenen
Athener ten tijde des peloponesischen oorlogs, die door de trouweloosheid van zijne
vrienden een menschenhater werd ; van
daar in 't alg. een menschenhater. mensehenvijand; timónisch, menschenhatend,
wrevelig; timonium, n. (gr. timónion),
een pruilhoek.
tiinoroso. z. ond. timide.
Timotheus, m. gr. (v. timán, eeren,
en Theós, god), mansn.: eeregod, godsvreeze, z. V. a. het hooi;d. Fiirchtegott ;
timotheus-gras, n. het groote lischf;ras
(plileu7n pratense, L.); timotheánen of
timothéërs, pl., benaming eener ketter
eeuw, zoo gehee--schetvandE
ten naar Timotheus ./Elurius, doch
meer bekend odder den naam van in onophysieten.
Timpano, m. it. (v. h. lat. tympanum,
z, a.), de Letelïrom, pauk; pl. timpani,
keteltrommen, pauken.

:

Tieretein, z. tiretaine.

Tikal of boat , eene rekenmunt in
Pegu, ongeveer = 1 gl. 65 ct.; in Siam
onderscheidt men 2 soorten : de z i l veren
tikal, verdeeld in 4 mat of 8 fouangs
ongeveer = 1 gl. 45 et., en de gouden
tik a 1, = 12 gl. ruim.
Tilbury, m. eng., eene soort van ligte,
doorgaans open ca b r i o l e t met 2 wielen
en één paard.
Tilda, m. Gram., een klein teeken, dat
men in het spaansch op de letter n plaatst,
wanneer deze tusschcn 2 klinkletters staat
en als de gn der Franschen moet uitgesproken Morden, b. v. d o ri a, spr. dónja.
Tillet, m. fr. (spr. tiet è), 'de leverantie-ceêl der boekhandelaars.
Tilma, n. gr. (v. tillein, uitrukken,
uitplukken), iets uitgeplukts, z. v. a. pluk-

Tinctuur, z. ond. tingéren.

tinéa, f. lat., de mot, houtworm; Linea
capztis , Med. , hoofdzeer, erfzeer ; tinea
nialigna, kwaadaardig hoofdzeer.
Tinesmus, z. v. a. tenesmus.
Ting, m. een chineesch tuinhuisje.
tingéren, lat. (tingére), indoopen, ver-

wen, Gene t i n t geven; tinctuur lat. (tine-
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tira), de verving, kleuring, tintgeving
(vgl. t e i n t u r e) ; Med. , een gekleurd
krachtig vocht, een geestrijk kruiden -aftreksel; tint, f. de kunstige of zamengestelde kleur, die de natuurlijke kleur van
een voorwerp nabootst; de graad van sterkte, die schilders aan hunne kleuren geven;
zweem, gelijkenis ; halve tint, middentint, tusschenkleur, de halve schaduwing,
het midden tusschen licht en bruin; tint,
m., sp. en it, tinto (vino tinto, v. tinto,
gekleurd), tintwijn, roode spaansche wijn,
inz. de beste wijn van Alicante.
Tinkal, m. maleisch (tingkal), z. borax.

trekken) of tirebourre (spr. tier'boerr'),
een kogeltrekker, krasser; tirebótte, m.
een laarzentrekker, laarzenknecht; tirebouchon, m. (spr. tier'boesjóng), een kurkentrekker; tirefond, ni. (spr. tier'fóng ),
Med. , een bodemtrekker , wondheelerswerktuig bij het schedelboren ; ook de
tandtang; tire- ligree, m. (spr. tier'líenj' ),
een lijnentrekker, eene trekpen: tire-lire,
III. (verbasterd van tire-hard), een spaar
ook een klanknabootsend woord voor-pot;
den zang des leeuwriks , het tierelieren,
getierelier ; tiretête , m. (spr. tier'tèt'),
een hoofdtrekker. bij verlossingen.
Tiresïas, gr. (Teiresías), een beroemd
blind waarzegger in Theben.
Tiretaine, tieretein, tierentaai, f. fr.

Tint, tinto, z. ond. tingéren.
Tintenague, tintenak, z. tutanego.

Tinusboom, een boom op Jamaica met
hundelvormige bloesems en eene gladde,
bleekgele of groene bes (tinus occidentalis, L.).
tiqueté, fr., getiqueteerd, gespikkeld,
geplekt, gesprenkeld.
Tirade, f. fr., of it. tiráte, f. (v. h. it.
tirare, fr. tirer, trekken). Muz., een loop,
het slepend verbinden van op of afgaande
toonen, reeks van diatonische noten, waarmede men den afstand, die twee noten
van elkander scheidt, aanvult, een sprong loop; Lol,., Gene lange woordenreeks, gedachten- of woorden, onnoodige tusschenvoegsels, gemeenplaatsen; tout dune tirade (spr. toe d'uun' tirdad'), in éénen
adem, alles op eens, met éénen streek.
tirailléren, fr. (tirailler, spr. tira j —;
V. tirer, schieten), Mil., op verschillende
punten verstrooid zijn en den aanval beginnen met een vuur, dat door geen commando wordt geregeld ; met verspreide
scherpschutters aantasten; vele schoten na
elkander doen ; Mere. , wissels heen en
weder trekken, om zich daardoor geld te
verschaffL n of geldverlegenheid te verbergen; tira llement, n. (spr. tira j'mang),
het ongelijk schieten; tirailleur, m. pl. ,
tirailleurs (spr. tira j--), scherpschutters,
verstrooide soldaten, die op verschillende
punten met geweerschoten aanvallen en
den vijand verontrusten; kooplieden, die
gedurig wissels trekken op lange termijnen , ten einde zich fondsen te verschaffen,
welk wisselbedrag zij vóór den vervaldag
aan den betrokkene doen geworden, wis

-selruit.
Tirana, f. sp., een langzaam spaansch
gezang.
Tiras_, m. (fr. la tirasse; v. tirer, trekken ) , een striknet , strijknet , treknet
kwakkelnet , een vierkant net voor de
vogelvangst; tirasséren (fr. tirasser), met
zulk een net vogels vanen.
Tirata, z. tirade.

tiré ti quatre epingles of enkel ci quatre epingles, z. epzngle.
Tireballe, fr. (spr. tier'bczll'; v. tirer,
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(spr. ---tén'; V. h. sp. tiritana), eene zekere stof van half wol en half garen.
Tiretête ; z. ond. tireballe.
Tiro, m., pl. tirónen, lat.

(tiro, pl.

tirones) , voorra. een aanvanger in de
krijgskunst, jong soldaat (r e c r u u t), elk
jong Romein, die op zijn l7de jaar tot de
krijgsdienst .geschikt verklaard werd; ook

in 't alg. een leerling, beginnaar in kunsten, wetenschappen; bedrij ven; tirocinF
urn, n. eig. de eerste krijgsdienst of veldtogt; de leerjaren, leertijd; een proefstuk;
leerboek voor beginnaars.
Tiroir, m, fr. (spr. tirodar; v. tirer,
trekken), de lade, schuiflade; pièce d tiroir, z. ond. pièce.
tirónische noten of teekens, benaming
van figuren , letters of teekens, die een
of meer woorden voorstellen, en die men
in plaats van de gewone letters gebruikt
om met grooter snelheid te schrijven (zoo
gcheeten naar Tullius Tiro, de vrij welaten slaaf van Cicero, aan wien men de
uitvinding daarvan toeschrijft); tironisch
alphabet , alphabetische en verklarende
lijst van de tiranische noten.
Tisane, z. ptisane.

Tischri, ni. hebr. (tischri, v. h. chald.
schara, openen, aanvangen) , de eerste
maand van het burgerlijke jaar der joden,
de 7de naar het hebr. kerkjaar, een gedeelte van onzen september en october.
Tisiphone, f. gr. (v. tíein, wreken, en
phonos, moord), de moordwreekster, eene
der 3 furiën (z. a.); oneig. een ondeugend wijf.
Tissu, m. fr. (spr. tiessu, v. tisser ^..
lat. texére, weven), weefsel, vlechtsel, b. v.
goud - tissu, goudweefsel.
Titan, m., Titánis, f:,

pl. Titanen en

Titaniden, gr. Myth., een vroeger goden geslacht, de zonen en dochteren v. Uranus en Gwa, hemelbestormers, die Jupiter
beoorloogden, doch door dezen in den Tartarus werden geslingerd, terwijl hij hunnen
aanvoerder A t l a s veroordeelde den hemel
te torschen; Titan, ook in het bijzonder
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dc naam van den titan Helios: zonnegod,
zon; oneig. een zeer hoovaardig, verwaten
rnensch: een titans -arbeid, een hoogst
bezwaarlijk werk; titanium, n. nieuw ko
per, een door Gregor in 1791, door Klaproth in 1795 ontdekt metaal , volkomen
onsmeltbaar in het smidsvuur; titaniumschorl, z. 5 a g e n i e t; titaniet m. eene
metallische delfstoI, uit ttanium -zuur,
kiezelaarde en kalkaarde bestaande.
TiteI z. titulus.
Titi11ãtia f. lat. (titillato, v. titillãre,
kittelen) , het kittelen, de kitteling, de
gewaarwording van het kiuelen.
Titthe, titthis, f. en titthos, in. gr., de
tepeL speen, tiet.
titubtren , lat. (titubãre) , wankelen,
waggelen, tuimelen, niet vast staan; staLnelen, stotteren, hakkelen; onthutst zijn, niet
weten vat te zeggen of te doen; titulãtie,
f. het waggelen; stotteren, stamelen.
tittilus, lat., titel, m. het op- of bovenschrift aan het hoofd van een boek, van een
1)OOfdStUk eflz., en dat daarvan de stot den
hoofdinhoud te kennen geeft; benaming,
ambts- of eerenaam, vaardigheids-bena
ining; Jur., een re 8 ts8rond, de grond van
liet ontstaan eens regts , aanspraak, het
regt, dal men heeft om iets te bezitten,
te eiselien , te doen enz. ; titulus pos.îessiönis , de bezitstitel . d. i. de regts
-grond
of reterlijke aanvang des bezits, of
the verriting, waardoor men in het regtnia
(h. v. van een stok gronds) komt;-tigbez
quo titulo? Ii'. quel litre? (spr. —kel---) ,
met welken regtsgrond? met wat regt? onder welk voorweudsel? salvo titulo otS. T.
z. salvo titulo eintiônis, as koop of als
aangekccht; titulo gzatiöso, bij 'wijze van
8chenking, 01fl niet; t. Itonoiabili, eet -slialve; t.justo, 01) regtifiatige %s ijze; t. oneröso,
z. onil. o n U 5 t pleno o f toto, met vollen
of volledigen titel; titulo pr(zemIsso, met
vooropplaatsing of vooraanzetting des tttels;
t. speciôse onder een sehijnsehoon voor'wendsel; titulair, nw lat., naar den naam,
volgens den titel, (len titel en het rent van
eene waardigheid hebbende, zonder haar
werkelijk te bezitten of hare functiën te
veri'igten, b. v. titulair - professor,
die enkel den titel van professorheeft;titu
larius, m. ccii titelnian, iemand, dieslechts
eenen titel, zonder ambt, heeft; tituléren,
benoemen, betitelen, met arnbts- of' eere
namen voorzien; titulatuur, f de betitehug, de volle benaming, bet volle opschrift;
titulomanie, 1'. lat.-gr., de titelzucht, titeiwoede.
Titus, lat. mansn.: de geëerde (?); titushop, een hoofd of kop met kort gesneden,
kroes haar. naar de manier van den romeinsclien keizer Ti t ii s.
Titu, in. gr. ( Tityós),Mtii., een vreeselijke reus, ZOOfl %an Ga, die Latna

a

;

,
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wilde schenden en deswegen door den vertoornden Jupiter in de onderwereld veroor
deeld werd tot eene geduchte straf, bestaande daarin, dat twee gieren zijne steeds
weder aangroeijende lever uitpikten.
Tjadauw, eerie reken m unt in Bengalen,
= -1 }) e z a of ongeveer Ct. courant.
Tjalk, t. een hollandsch smal en plat gebouwd vaartuig tot de kustvaart. mi. op de
'wadden tusschen H amburg en Holland.
Tmesis, 1 . gr. (v. teinnein , snijden)
Grain., de woorddeeling, scheiding v. een
zamengesteld woord door een ander daartusscheri te plaatsen; b. v. bij Virgilius
circuni cleafuclit arnktu, voor dea circunsfudit ainietu tmetïca, pl. Med., verdee.
lende geneesmiddelen.
Toast, M. eng. (spr. toost), 1) v. Ii. lat.
tostus, a, urn, v. torrëre, roosteii) , geroost
brood bij de thee. theebrood; 2) cone gezondlield, liet instellen van eerien vriend.

;

scliappelijken drank ter acre van eeneri
aan- of afwezigen persoon, doorgaans
met
0.
acne korte toespraak van den insieller vergezeld.
Tobias . m. helir. (ThbYyydli, v. tôb,
goed, en Jeliovalt), mansri : goedheid des
Heeren of Gode gevallend ; tobias-visch,
dc sandaal of smef t.
Tobin, z. v. a tabin, tabis (z. a.).
Toccata oftoccatnu, f. it. (v toccare,
fr. toquer. z. toquéren), Muz., een klavier
oforgelstuk, 'waarin de beide handen in de
voordragt eener notenfiguur iedurig afwis
selen; toccategli, it. (spr. toLkatélji) , gevoouI. toccati ll e oftoccadi ll e, n. (sp. to-

cad il lo, Ir. jeu da toe), een itaL spel, tusscfien twee personen op een bord tact dobbelsteenen, ook triktrak; toccáto, n.
(fr. toitquet) , de vierde of grondstem in

trompetterskoren.
Tocologie, £ gr. (v. tókos, het baren),
Med. , de geboorteleer, verloskunde.
Toddy , in. eng., wijnpalmsap, waaruit
arak bereid wordt, eerie soort van punch
uit water, suiker, ruin en muskaat.

Todos, z tout annoncé.
Toel, in. (vg,l. ta il ), eene oostind. zilvermunt, = 1 ropij.
Tol', z. tophsteen.
Toffana, z. ond. aqua; toffania, f., z.v.a.
aqua taffana.
Toga, f. lat. , een oudrom. 'wiiwollcn
mansoverkleed, eene soort van mantel uit
één stuk zonder mouwen, dieallcen in vre
destd en wel zoodanig gedragen 'werd, dat
de re8terarm er vrij buiten hing; oneig , de
vrede, vredestijd; toga praete'xta, de met
cene purperstrook bezettetoga, die de boogere overheidspersonen en vrijgeborene
knapen tot op het I7dejaar droegen; toga
ntru viril'iv, eenkleurige, mannelijke toga, welke (1(3 jongelingen na het voibragte
l7de jaar aandeden.
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tuinálus, heuvel, hoop), eene graanmaat in
Toilet, f. (spr. toaUt; v. toile, lijnwaad,
linnen; van daar cig. tafeikleed, inz. de belapels en Messina. = 55,1340 ned. kop.
Tomus, M. of fr. tome, fl (v. h. gr. todekking (Ier kaptafe1) de kaptafel der damos, snede, aldeeling, v. te'rnnein, snijden),
mes; het noodige voor de kaptafel; sieraad,
cciie af'deeling, deel, band van een bock1'
opschik; 1 i e t toile t UI a k e u, zich aanMe(i. de snede, wood, liet af'gesnedene; toklcedeii, opscliikken ; toitinet, [0. (spr.
toaline), eeoc soort van lijne is oIIen vesten- metocie, f. v. tdkos, de verlossing), de
baarmoedersnede, keizersnede, . erlossin g
stof.
door de keizersnede.
Toise, f. fr. (todaz'; mid. lat. tesa; vgl.
het it. lesa, spanning, V. Ii. lat. tensus,
Ton, 1. (hoogd. tonne, angels. triune,
tunna, eng. tan, Ir. tonne, tonneau,
gespannen . V. tendre, spannen, uitrekzweedsehi tunna , deenseli toende, sp. err
ken) t eene roede, vadern, ft. lengternaat
van zes voelen.
part. tonel , it. tina, toirna, tonelia, lat.
tina), eerie voorm. ned. inhoudsiriaat: voor
Toison dor, rn Ir. (spr. toazong ddr;
toisoii, cig. de scheerwol, v. h. lat. tonsio,
fruit= 2,43329, voor zeep 1,1160 , voor
houtskoleri 1 7,271—, voor turl= 2.2701—,
de schering, v. lon(lere, fr. tondre, schevoor kalk en cement = 12136 ned. mudren), het gulden vlies of rarnsel; ook de
oi-cle van het gulden vlcs.
den, voor bier = 1.5552 ned. vaLen, voor
Tdkayer, ni, de beste hongaarsche wijn
haring = 1,21 ned. inudden; bij de Ir. maIi [ie is eerie ton een geaigt van 1000 kilouit het inarktv!ek Toka y.
Tol, cle kleinste soort v. maat en gewigt
graaimeri of' ned. poudcn; verder eerie inlioudsmaat te Bremen voor bier =1,59719,
op de kust van Koroinandel = '- seer.
ie Brunswijk = 1,00977 ned. vaten; te 01tolerabel, tolerant, tolerantie, z. ond.
denburg = 8 schepel of 1,8212 ned. mud.,
toleréren.
Tolerdak , m. eene rekenmunt in Saeerie akkerniaat in Dene(narken: de toe nmarkand, = 10 spinak of ongeveer 2 gI.
dehiart-korn22,2179-__,detoen_
de S a a tland =5,5545 ned. roeden.
941ct.
Tonad il la, 1. sp. (verkiw. v. toudda,
toleréren , lat. (toleräre) , verdragen ,
dulden, lijden, toestaan, toelaten; tolerã- Led. v. tono, toon, een liedje, een vrolijk
volkslied.
bel (lat. tolerabilis, e), verdragelijk, lijde
iniddelmatig, ta-.-lok,dubarten;
Tonca- of tonkaboon, de weiriekende
vrucht van een ainerikaansch gewas; van
melijk; tolerant, vcrdraagzaam, inz. in zaken van godsdienst; tolrântie, 1. (lat. to- daar: toncaoi tonka, m. spaansehe snuiflerantia), de vcrdraagzaarnheid, inz in liet tabak, met lijrigereven to neaboon eis
gemengd; toncagras, lavendeigras.
stuk van rede en godsdienst; tolerance , f.
Toneláda, f 5) (v. tonel, ton), tonne fr. (spe. —rdngs'), in het Ik'. muatwezen
maat, tonnelast; Mar., een last van 2000
z, V. a. remedie (z. a.).
pond, eerie voehitinaat in Alicante, =52
Tolpatsch , m. eene soort van liongaarseli voetsoldaat; gew. voor een lomp en
aim u d a s of 860,13 ned. kan.
plomp mcnscli ; ook grove haren overtonisels (gr. tonih-ós, ë On v. temnein,
schoenen.
spannen, rekken ), sPannend, versterkend;
Tomahawk, m. eene stiijdbijl der indiatonische middelen oftonTha p!. Med., versien in N. Amerika.
sterkende middelen en wel de zoodanigen,
Toman, tn. perz. (tôinuin, d. i. eig tien- die de vezel hare spankraclit terug geven;
duizend), eene rekenniunt van 10000 arab.
tonïca, f. nw lat. Muz., de grond of hoofd.
zilverdrachinen , in Arabië, Eassora, Pertoon, waarin het gezan3 of het spel van een
zië enz, = 24 tot 40 gi., eerie goudmunt,
stuk voortgaat en het thema sluit; tonolotegenwoorc hg in Perzit gemunt ter waarde
gie, f. de toonheer, leer van den toon; tonovan 6 gI. 16 et. tot B gi. 93 ct; ook een
méter, m. een toonmeLer (v. Cliladni en
landdstiict, dat 1 0 000 strijders kan sthlen.
V 0 g I e r); tonometrie, f toon- of klankTombak, rn. (u it liet maheisch taînbdga,
meting; tonösis, 1.. v. tonüir, spannen), de
koper, javaaiisehi tenibaga, tagahisehi tuinspanning, versterking; tonotca pl., z. v. a.
bafa) geel koper, een gemengd metaal v. toniea , tonische middelen.
roodaehtg gele kleur, uit koper rnetvat
Tonnage, f. fr. (spr. —nd (i zj'; v. tome,
zink en tin.
tonneau, ton, scheepsiast), de gezamentTombola, f. een ital openbaar loterijlij ke seheepsladi rig; eene opbrengst daarvan
spel, daL men Oj) tooneelen pleegt tespeleri.
naar het ton iien bedrag, tonnegeld.
Tome, z. tomus.
Tonnine, z. ond. thunn.
Tomin, m. sp., een good- en zilvergeTonologie enz. - tonotica, z. ond. toeigt in liet voorin. sl)aanschi Amerika, van
niseb.
3 karaten en 4 greinen goud en 1 drac hma
Tonsillen, pl. lat. (ionsmllae), de amari
zilver, het 800ste deel van het spaansche
den hals (z. v. a. het gr. am--delna
pond.
phi branchia). .
Tóznolo, m. it. (waarsch. van het lat.
Tonsuur, f. lat. (tonstra), de schering,
-
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V. tondére, scheren ); de hoofdschering, Bene
plegtigheid, waarbij de bisschop cenige haren afsnijdt van den r. k. geestelijke, die
tot het . priesterambt wordt gewijd, de geschoren prie ster kruin; tonsuréren, nw lat.,
den schedel of de kruin scheren.
Tontine, f. fr. (it. tontina), een lijfren
gezelschap , aan,,rocijencle lijfrenten ,-ten
waarbij de langstlevende deelhebbers de
renten van de vrocgerstervenden erven
enz., naar haren uitvinder, den Italiaan
Lorenzo '.Conti in de 17de eeuw benoemd; tontinier, n. (spr. —r jé), deelhebb e r aan Gene to n t i n e.
Tonus, m. lat. (v. h. gr. tónos, v. teínein, rekken, spannen), eik;. het spannen,
de spanning ; spankracht, kracht, sterkte
der zenuwen, spieren, vezelen enz.; toon,
het naar verhoudingen van hoogteen diepte
bepaalde geluid, klank, schal; in de taal:
de nadruk der stern, z. v. a. accent (de
syllaben -, woord- en redetoon); de toonsoort, wijs van een lied; de wijze van toonzettingen uitdrukking in de rede; de wijze
van €;edragern, het heerschend gebruik in
de zamenleving; Pict.. de verhouding, de
menging en overeenstemming der kleuren,
de kleurgevin^ ; ook de heerschende of
hoofdkleur in eene schilderij, somtijds z.v.a.
manier en stijl.
Tooseni, eene japansche rekenmunt v.
2 s e n i, ongeveer = 2 cent.
Topaas, m. (gr. topddzos, topddzios,
lat. tolpa: ius; naar men wil van een eiland
To p a z u s in den arabischen zeeboezem,
dat echter meer waarschijnlijk omgekeerd
zijnen naam van den veelvuldig daar gevondenen steen heeft ontleend; deze echter van het sanskrit tapus, vuur), een
bekende, meestal vuurgele edelsteen.
Topárch, ni. gr. (tóparcltos, v. tópos,
oord, streek enz., en c rchein, heerschen),
een oords- of landbeheerscher, landverzorl;er; een burgheer, eigenaar eener burg;
gebieder over eene toparchie , burg- of
vrijheerschap , ook riddergoed ; topárchisch, burgheerlijk, stadhouderlijk.
Topeng, javaansch, mom. masker; een
vermomd tooneelspeler; een door zoodanigen opgevoerd tooneelspel, blij -, klucht

streek; Log., gemeenplaats), de plaats - of
vakaanwijzing , de kunst om de bewijs gronden en gemeenplaatsen tot redekunstig gebruik te vinden en aan te wenden;
de leer van de bewijsplaatsen. beacijsleer;
Gram., de leer van de woorrll.)laatsin,, ,
woordopvolgingsleer; topisch (gr topikós,
é, on), plaatselijk. de plaats, liet oord of
de ligging betreffende ; Med. , topische
middelen of topica, pl. , plaatselijke of
uitwendige geneesmiddelen, pleisters enz.;
topische methode, in de preekkunst die
preekwijze, bij welke na eene korte ver
tekst Gene zoo genoemde-klaringvyde
gemeenplaats wordt verhandeld ; topognoom of toposcoop, in. een plaatsbepaIer voor schepen en bij brand; topograaph,
m. een plaatsbeschrijver; topographic, f.
de plaatsbeschrijving , beschrijving van
bijzondere plaatsen en oorden; toppograpliza anatornica, de anatomische beschrijving van de ligging der ligchaainsdeelen;
topográphisch, plaatsbeschrijvend; topologge, 1. de plaatsleer.

894

-

-spel.
Toph, z. adufe.
Tophsteen, tuf of tufsteen (lat. topbus
of topis; gr: tóphos), mortelsteen. zand
dropsteen , een kalkachtige, zeer-sten,
porcuse steen , ook z. v. a. tras ; tophacéus, a, um, lat., tufsteenachtig; tophus, m . nw lat. Med., een hard gezwel,
een knobbel of bult in eenig deel van het
ligchaam, bestaande uit eerre kalkachtige
zarnengroeijing , z. V. a. por u s ; tophi

pulmónum, pl., steenachtige voortbrengselen in de longen.
Topiek, f. gr. (topikê, v. tópos, oord,

Top igi, topidschi, z. v. a. toptschi.
Toppé, z. V. a. toupet; toppéren, z. v. a.
touperen.
Tópp enant, m. Pilar. , zekere touwen,

die dienen orn de raas deels in horizontale
rigting te houden, deels om ze te toppen,
d. i. eenen loodregten stand te geven.
Topraky, turk., ligte troepen, die door
de pasehas der provinciën worden in dienst
gesteld.
topsy-turvy, eng., het onderst boven,
verkeerd, averegt.s.
Toptschi, m., pl. toptschilar, turk. (v.
tól) of top, kogel, bal; kanon), kanonnier;

toptschi-basehi, m. officier der kanonniers;
toptschilar-aga, m. de generaal der artillerie.
Toque, eene rekenmunt in Peau, —
t i c a l of ongeveer 8 cent.; ook eene rekenmunt in het koningrijk Judah, = 40
cauris.
toquéren (fr. toquer, it. toecare), aan
klinken, de glazen bij-raken,sto
het drinken tegen elkander stooten; Piet.,
stoute en vette streken maken.
Tora, z. thora.

Toraille, f. fr. (spr. tord j'), ruwe, onbewerkte koralen.
Torchenez, m. fr. (spr. torsj'né; van
torcjeer, afvegen, schoonmaken, en nez,
neus; dus eig. neusveger), neusklem, neus
neuspranger, waarmede uren den-nijper,
neus der paarden klemt.
Torculum en torcular, n. lat., de wijnpers; Chir., z. v. a. to u rn i q u et:
Toreador, m. sp. (v. toreár, stierengevechten houden, v. Coro = lat. taurus,
stier), een sl ierbevechter te paard; toréro,
m. een stierbevechter.
Toreuma, n. gr. (v., toreuein, cif;. door-
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boren; ingriffelen, insnijden enz.), gedraaide, gesneden of gedreven kunstarbeidj;
drijfwerk, snijwerk; toreusnatographie,
f. beschrijving; en kennis van zrrike kunstwerken; toreut, een beeldsnijder, graavvee ur; toreutiek, F. de draaikunst, inz. in
elpenbeen; de beeldsnijderij en beeld8ieterij bij de Ouden; toreutisch, door de
draai- of snijkunst vervaardigd; gedraaid,

folterbank, palei; tortura facáéi, Med., de
gezigtsverdraaijing; t. oris, de mondkramp,
mondklem.
Torrefáctie, f. nw lat. (v. torre[acére,.
V. torrere. roosten, zengen, schroeijen),.'
de roostin ;. inz. der ertsen.
torricellische buis (spr. —tsjel --) ,
z. V. a. barometer, naar haren uitvinder
Torn i c e l i omstreeks het jaar 1644 dus
genoemd. naar hem heet ook de boven
in den barometer voorhandene luchtledige
ruimte : liet torricellische ijdel of
led ig.
Tórringtons, pl. eng., wollen bedde dekens, naar Torrington in Devonshire
benoemd.
Torsie, z. oud. torqueren.
Torso., in. it. (eig. de stronk, boomstomp
enz), de romp van een verminkt standbeeld,
inz. de beroemde romp van een standbeeld
van Hercules in in liet Vaticaan.
Tort, n. fr. (spr. tor, v. h. lat. tortum,.
verdraaid; v {gil. torqueren), onre8t. benadeelinf; , schade , verdriet , ongelijk; ie_
mand een tort aandoen, hear verongelijken , hem schade toebrengen; it tort et
ci travers (spr. a for e a trawér) , zonder
overleg ; onbezonnen, plomp verloren, in
liet wild, in liet honderd.
tortueus, tortuur, z. ond. torqueren.
Torus, m. lat., eene peuluw, een kussen,
rustleger , bed , inz. huwelijksbed ; ook
spier; tori conscensro, de bekliniminc van
't huwelijksbed; toreus (lat. torósus, a,
um), vlcezig, gespierd; torositeit, f, nw
lat.. de vleezil;heid, spierkracht.
Tory, m. eng. (spr. tóri), pl. tories, konini;sl;ezinden (aristocraten). de hofpartij
in Engeland (.00rspr. een scheldnaam, die
van de tegenpartij, de w h i g s, is uitgegaan, ontleend aan het iersctie woord tort,
d. i. roover; gaelisch toir, vervolging,jagt);
torysmus, n, de grondstellingen of gevoelens van eenen tort'.
. Tostao, toston, z. testao.
toturn, n. lat. (v. totus, a, um, geheel),
het geheel; in totem, voor liet geheel, geheel en al, in 't algemeen; toto titulo, z.
titulo toto end. tienlus; totus tuns, of afgek. T. T., geheel de uwe (als onderschrift
van brieven); totaal, nw lat. (Ir. total) en
als adverb. totaliter, geheel, ten volle, ge
totale zon- of-helna,gscijk;
maan-cel i p s. geheeke of vol komene zonsof maansverduistering; totaliteit, f. de gezanientlijkheid, liet r;eheel.
Toucan, in. fr. (sp. tucar, oorspr. amerikaansch: aan den Arnazonenstroorn teleen,
in Guyana tuca), de pepervreter, pepervogel in Z. Amerika.
touchéren, ír. (toucher, spr. toesj—) ,
aanraken, roeren, aanroeren, niet de hand
bevoelen en onderzoeken (b. v. eerie vrouw
of zij zwanger is), roeren, treffen, tot mede -,

rond gevormd.
Tormentil, f. of het tormentilkruid

(nw lat. tornieyttilla, v. tormen, buikpijn,
omdat zij deze moet stillen), zeven blad,
het zevenvingerkruid, met zamentrekkenden wortel.
tormentéren (it. tormenfdre, fr. tour.
meeeer, V. h. lat. torlcértturn. marteling),
martelen, pijnigen, kwellen, folteren, op
de pijnbank spannen.
Tornado, n., pl. tornádos, sp. (v. tornar, oorspr. draaijen, it. tornure ; vgl.
torno, turnus tourneren enz.). een lievige wervelwind, inz. vreeselijke orkanen
in den regentijd tusschen de keerkringen;
tornadura, 1. sp., eene veldmaat van 10
vierkante voeten; tornatura, f. it., eene
veld- of vlaktemaas, in Bologna, =19,5320
❑ ned. roeden.
Tornése, ni. it. (= fr. tournois, z. a.),
eene rekenruim te Napels, — ducato
di regno of ruim 1 cent.
Tornister, m. hoogd., een lederen reiszak of ransel, inz. van de soldaten in het
veld.
Torno, m. it. (v. h. mid. lat, turnus,
z. a.) , de omloop, z. v. a. het fr. tour;
ook de draaibare bak, waarin kinderen aan
de vondelingshuizen worden over gegeven.
toroos of toreus, z. and torus.
torpide, lat. (torpldus, a, um, v. torp re, verstijven), gevoelloos, ongevoelig,
verdoold, verkleumd. loom, vadsig: torpor,
m. Med., ledenverstijving, verlainrrrin(
gevoelloosheid, onprikkelbaarbeid, zwak
traagheid, ook torpiditeit, f. nw lat.-heid,
Torque}on, in. ír. (spr. tork'tórlg; v. h.
lat. torquére, z. torqueren), een astronomisch werktuig, dat de dagelijksehe be'weging van den a equator inde zonnebaan
aanwijst.
torquéren, lat. (torquére), cg. draaijen,
krommen. b. v. den tabak - torqueren
(fr. torquer) , de bladeren daarvan Lot
rollen draaijen en spinnen; martelen, folteren. pijnigen, beangstigen, kwellen; nw
lat. ook torturéren (1'r. torturer); torsie,
f. liet draaijeu, de draaijin r. krornrning
Med., de orndraaijinl; van liet einde eerier
afgesnedene ader om de bloeding te stillou; tortueus (lat. tortuósus, a, um). vol
krommingen, tierward, verdraaid, verwrongen; tortuur. 1. (lat. torticra), eig. kromming, verdraaijing; de foltering, marteling; geregtelijke pijniging; de pijnbank,
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lijden bewegen, aandoen; aangrijpen. aantasten, plagen, beleedigen; touchánt (spr.
toesjáng), roerend, aandoenlijk, treffend,
bewegelijk; touche, f. (spr. toesi'), dc aanraking, greep, plagerij, beleediging, zet,
streek; Pict. de kleurophrengin{;-, penseel
toets of proef; de klavieren of-strek;d
toetsen van een orgel enz.
Toupet, n. fr. (spr. toepé; hoogd. zoef,
bos, lok), de kuif, haarkuif, het opgezette
en gekrulde voorhoofdhaar; toupéren,
krullen, Gene haarkuif maken.
Tour, m. gew. f. fr. (le tour, spr. toer;
V. h. mid. lat. turnus, z. a.), in 't al g. de
kring, omvang, omloop, omtrek; van daar
de haartour , een rond Haarvlechtsel,
kunsthaarnet, kunstkrullen, valsere haarlokken; de wandeling, liet ui stapje, reis de, toertje; de beurt, rondgang. b.v.
de tour is aan mij; in hei dansen : de
wending, dansverandering; (le streek. pots,
het selhelmstuk ; ook de moeijelijkheid,
het te overwinnen bezwaar, zware werk,
de kunstgreep; tour ai tour, beurtelings,
bij beurten, na elkander; tour de baton,
Band reep, gaauwigl heid, inz. ongeoorloofd
winstbejag in ambisbedieninr , jagt op zoogenoemde buitenkansjes ; tour de force,
een krachtzet, mansstreek, eene kracht
inspanning, ; eene stoute,-verishnd
moedige daad ; tour de passe-passe. z.
ond. passeren; tourillon, in. (spr. toerieljóng„ het draaipunt, b. v. van eene bru ng,
een kanon: tourist, m. een rondreizend
persoon, reizend handelsbediende; een voor
zijn genoegen of zijne beschaving en leering reizend persoon, in zooverre hij eerre
bepaalde reistour volgt; inz. een Engelscliman, die vrecmie landen uit enkel nieuws
gebrek aan bezigheden be--gierhldn
zoekt, en daarbij den reisweg volgt. doorgaans door zijne landgenooten ingeslagen.
Tours, m. eene lothar;ngsche zilveren
rekenmunt, ongeveer = 18 sols.
tourmentéren , fr. (tourmenter, spr.
toerwant
vgl. tormenteren) , pijnigen, martelen, folteren, kwellen, plagen,
lastig vallen.
tournéren, fr. (tournér, spr. toern—;
v. h. mid. lat. turnare, it. tornare; vgl.
turnus), draaijen, wenden, keeren, of eerre
wending, eerren draai geven , wentelen,
zwenken, omslaan; Mil., den vijand omtrekken, hem in den rug vallen: tournez!
de kaart of liet blad gekeerd , omgeslagen! tourné, n. het keerhead in het kaart
tournée, f. de rondreis, handelreis-spel;
van eenes koopman, rondgaande visitatie
van oenen ambtenaar enz.; tournement,
n. (spr. toern'mdng) , eene kunstmatige
paard- of ruiterzwenking; tournebroche,
in. (spr. toern'brósj'), een loopend braad
zon -spit;dcrajeounsél,.d
ook croton; tourniquet, m.-neblom;z.
-
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(spr. toernike), een draaikruis, kruisboor a
aan den ingang van een voetpad, weg
een .vervel; bij wondheelers: een-haspel;
werktuig ter toewringing van de bloedvaten, schroefverband bij het afzettén van
ledematen; toernooi, n. (fr. tourn.oí, it.
torneo, mid. lat. tornearnentum), men ridderkarup, feestelijke lansren, krijs- of
ridderspel, renspel, steekspel, van de lode
tot •de 16de eeuw in gebruik; tournure,
f. de wending, geschikte wijze van voord rat; houding, gestalte. gesteldheid van
ligehaam ot geest; bevalligheid, fraaiheid.
Tournoois (Fr. tournois, spr. toernoá),
eertijds eerre in Tours geslagen kleine
munt; ook de benaming van het geld, dat
naar den muntvoet van Tours of in de
de stad Tours geslagen werd en 1 geringer was dan dat van Parijs.
Tournure, z. ond. tournoren.
Tout, n. fr. (spr. toe ; van het lat. toturn), het geheel, alles; al de slagen of
het doorgaan in het kaartspel, wanneer
de speler bij het l'hombre , na vijf slagen gehaald te hebben, ook de andere
vier haalt; tout annoncé (spr. toetanongsé), ook todos, sp. (d. i. alle). de verklaring, dat men in het 1'hombre al de
slagen wil halen . het doorgaan (vgl.
vole); tout enseinlle (spr. toetangsángbl' )
alles bij elkander, al te fader, liet geheel
in zijn verband; — tout. als adverb.
geheel, gansch, ten volle; van daar tout
ci fait (spr. toetaf é), geheel en al; tout è
l'íteure tspr. toetalércr') zoo dadelijk, aan
heet oor;enblik ; tout comme-stoud,p
clzez nous (spr. taekomsn'sjenóe),jeist zoo
als bij ons, 't is bij mij eveneens; tout de
bon (spr. toe d'bóng ), in ernst. opregt, in
vollrn ernst; tout de -7neine (spr. toed'
mem'), eveneens, jiiistzoo., netzoo; tout (le
suite (spr. toed'swíet'), zoo dadelijk, terstond, oogenblikkelijk.
Tower, m. eng. (spr. touw'r, v. h. fr. la
tour, lat. turns), de toren, een versterkt
kasteel in Londen , als staatsgevangenis,
tuighuis enz.
Toxicum, n., pl. toxica, lat. (v. lr. gr.
toxikón, cl. i. eig. tot het geschut hehoorend, v. tóxon, boor;, schietgeweer), eig.
een vergift. waarmede men de pijlen bestreek; verder in 't alg. vergift; toxicodendron, n. gr., de vergiftboorn, waarvan het
melkachtig bladerenvocht, na gedroogd te
zijn, eerre alier•zwartste verve wordt; toxicologne, dc vergiftkunde, vergiftleer, leer van
de vergiften.
Trabucco, m. it. (spr. trubóeko, eerre
lengtemaat te Turin, = 6 voet d i 1 ip r a n d o, 9 gewone voeten of 3,0826
ned. ellen.
tracasséren , fr. (tracasser, van fracas,
verwarring, wanorde, gewoel, vgl. het lat.
tricae), onrust of oneenigheid stichten,
-
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iemand plagen, kwellen, afslooven , drillen, ontritsten ; tracassere, f. de plagerij,
kwelling, booze streek; kibbelarij, geharrewar,.
Trace, f. fr. (spr. traas'; sp. tra.-.a, v. h.
lat. trahére, trekken), het spoor; voetspoor,
dc voetstap, het kenmerk, de indruk; de
schets, de omtrek, de op den grond, het papier of doek getrokken lijnen om de teekening van een bloemperk, van figuren enz.
aan te duiden ; traceren (fr. tracer, spr.
trass—) , afteekenen, schetsen , ontwerpen , de omtrekken van iets maken, afsteken.
Trachëa, f. lat. (scil. arteuia ; van het

gr. trachëa, van trac/tfr, ruw, ongelijk;
dus eig. de ruwe, zoo geheeten wegens de
verhevene kraakbeenringen) , Anat., de
luchtpijp; tracheaal, nw lat., tot de luchtpijp behoorende, haar betreffende; tra
cheTtis, f. gr., de ontsteking der lu c htpijp;
tracheob1ennorrhaa, f. de slijmvloed der
luchtpijp; tracheocële, f. de luchtpijpzwelling, luchtpijpbreuk ; tracheopyösis,
f. de verettering der luchtpijp; tracheotomie, f. de luchtpijpsnede of snede in de
luchtpijp; vgl. bronchotornie tra
chiélcus, m. oftrachielcösis, f. een luchtpijpgezwel.
TradheHgra, n. gr. (v. trdc/tëlos , de
nek), de hals- en nekpijn ten gevolge
vanjichtige oorzaken; trachelopãnus, rn.
de opzetting of zwelling der halsklieren;
trache1ophFma 7 n. het halsgezwel.
Tracheoblennorrhoea enz. —trachiel-

osis, z. ond. trachea.
Trachöma, ii. gr. (v. trac/in, ruw maken , van trac/tys, ruw), de ruwheid aan
de binnenste vlakten der oogleden, het oogleden-uitslag, de oo lidschurft; trachomaticum , fl. een middel tegen die kwaal,
cone oogzalf.
Trachyphone, f. gr. (v. trachys, ruw),
eene ruwe, heesche stern; tracht, m. een
gemengd gesteente, bestaande uit eene
fijnkorrelige gemengde grondmassa en inliggende kristallen van glasachtig veldspath ; trachytbreccïe, f. trachyt -puim
een mengsel uit blokken, stuk--sten,
ken enz. van trachyt.
tractéren, lat. (tractãre, d. i. eig. trekken, slepen; van ti-aItre ; vervolgens beg

handelen enz.; fr. traiter), iets behandelen,
bearbeiden, drijven , afhandelen , verhandelen ; onderhandelen; iemand behande
len, hem bejegenen; onthalen, opdisschen,
eene smulpartij geven;tractabel (lat. tractabilis, e) of fr. traitable (spr. trétábl'),
wat zich laat behandelen, gedwee, handelbaar, toe- of medegevend, buigzaam,
lenig, rekkelijk, vriendelijk, zachtzinnig;

-

tractament, n. ,nw lat. (tractam6ntum),
of tractement , fr. traitement, n. (spr.

trét'mdng), de behandeling, bejegening;

het onthaal, de verpleging; de smulpartij,
het ceremaal ; de bezoldiging, belooning,
soldij, wedde; tractánt, m. de onthaler,
de betaler van de smulpartij, den maaltijd;
traiteur, m. Fr. (spr. trét .-.), een gaarkok,'
tafelhouder; tractaat, n. lat. (tractãtus) of
fr. traité (spr. trété), vklw. tractaatje, eene
verhandeling, een geschrift, klein boek,
kort opstel; eene onderhandeling, overeenkomst , een verdrag , vergelijk , eene
vereffening, b. v. vredestractaten,
vredes-onderhandelingen ; tractatie , f.
(lat. tractatE!o) , de behandeling; een
gastmaal , eene smulpartij.
tractora, F. nw lat. (van het lat. tractorius, a, urn, trekkend of getrokken, van
trahre, trekken), hoogere Math., de treklijn, eene lijn van hoogere orde; tractus, m.
lat., eig. trek, uitrekking in de lengte;
cone landstreek, streek lands , een oord;
ook het r. k. vastengezang tusschen cpis
en evangelie; tractu temp o ris, in ver--tel
loop des tijds of mettertijd.
tradéren, lat. (tradére v. tra trans,
z.a, en dare, geven), over geven, over
leveren, mondeling voortplanten ; voordragen, onderwijzen; traditie, f. (lat. tradtb), de overgave, uitlevering; de onbeschrevene, van mond tot mond, van ouders
op kroost, van voorzaat op nageslacht
voortgeplante overlevering, voortplanting
van leer cnz., sage, bij monde Overgeleverd herigt ; per traditiönern, door over-

levering; traditlo judicialis, de geregte

lijke overgave; traditioneel (fr. traditionnel) of traditief, nw lat., door overlevering voortgeplant, bij wijze van overlevering, volgens overlevering of sage ; tradtor, nw lat., een overleveraar, uitleveraar;
ins. uitleveraar van gewijde boeken en
vaten aan de heidensche overheid ten tijde
van de vervolgingen der christenen onder
Diocletianus.
traducéren, lat. (traduc é -e), v. tra
trans, z. a.,en due ere, voeren), over vocren ofbrengen; over zetten, vertalen; doorhalen, de les lezen; tradûctie, f. de overbrenging, overzetting; overlevering aan het
geregt; traducianismus m. nw lat. of traductie -systeem, n. de leer der zielevoortplanting of de meening, dat de zielen der
ouders op de kinderen voortgeplant wor
den; traduciãnen, pl., aanhangers van die
leer.
Trafiek , trafijk , f. fr. (le trafic, it.

trcuffico, mid. lat. trafica v. h. lat. tra
trans z. a., enfacre, maken; vgl. het ne
;

maken), de handel, het-deruitsbov
koopmansbedrijf, de nering, de handel
door koop en verkoop of door verruiling
der waren; trafiquéren (fr. trafiquer, it.
trafficdre), handelen, handel, koopmanschap of nering drijven ; trafikant, m.
een han( fr. trafiquant, it. trafficánte),
-
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delaar, die zelf verwerkte voorwerpen
verkoopt.
Tragala, f. sp. (v. trága-la, d. i. ver
haar! v. tragdr, verslinden; voluit:-slind
verslind haar, gij hond ! welke woorden
telkens in liet refrein van het lied berhaald worden), het vrijheidslied der Spanjaarden (het ca -ira der Franschen).
Tragánth, n. gr. (v. trágos, bok, en
ánthos, n. bloem) of tragacánth, f. van
ákanrtha, doorn), boksdoorn, dragant, eerie
soort van peulgewas van onderscheidene
soorten ; ook z. v. a. traganth -gom ,
eene gele of roodachtige gore van den
cretensischen boksdoorn of traganthstruik;
traganth -werk , suikerbakkerswerk uit
traganth, suiker enz., tot tafelpronk en
dergelijke.
Tragèa, f. of 1. tragéma, n. gr. (v.
trag ein of trógein, knabbelen), noten ,
amandelen, suikergoed enz., bij het nageregt; Med., grofgestooten maagversterkend poeder uit kruiderijen en suiker,
z. v. a. trisenet.
Tragedie, z. ond. tragcedie.

het spreken ; tragopógon, n. de boks
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Trageláphus of trageláph, m.

gr. (tra

-bard,

haverwortel (eene plant).

trahit sua quemque voluptas, lat. sprw.,
elk heeft zijn zwak, ieder heeft zijn stok
-pardje.
Traille, 1. treille (z.' a.).
Train, in. fr. (spr. treng), trein, het

gezamentlijke geschut, de sleep van kanonnen enz. bij een leger, de reeks van
wagens op ijzerbanen, liet gevolg, de tros,
de zware bagagie van een leger (b. v. a rtillerie-, munitie-, proviand-trein
enz.) ; ook de gewone loop of gang der
dingen (slender ) ; en train (spr. ang
tréng), in gang, in vollen gang; trainéren (Ir. trainer, it. tranáre ;. v. h. lat.
tra/ire), trekken, slepen, talmen of dralen, op de lange haan schuiven ; een
paard traineren, afrigten, inz. het
door bijzondere behandeling tot den wedren geschikt maken; trainard, m. (spr.
trénáar) of traineur, m. een achterblijver
(bij een leger), strooper (m a r o d e u r).
Trait, m. fr. (spr. tre, v. h. lat. ti-actus, ,z. a.), de trek in het gelaat en karakter, gelaatstrek, ' gemoedstrek, bewijs
van het gemoedsbestaan, van de handelwij ze; een streek, schelmstreek.
traitable, z. ond. tractoren.
Traitre, m. fr. (spr. trétr'; sp. traidor;
V. h. lat. tradi'tor, d. i. eig. overleveraar,
V. tradère, van daar fr. trahir, verraden),
een verrader; traitéren, m. in de volkstaal
voor plagen, sarren, moedwillig kwellen.
trajiciéren, lat. (trajicére, v. tra =
trans, en jacére, werpen), cuff. over werpen; over brengen, over varen, over zet
traject, m. (lat. trajectus) of trajet,-ten;
fr. (spr. trazjé), de overvaart, het overzetten, de overtoga; trajectiel, nw lat., tot
overvaren dienende; trajectorie, f. nw lat.
hoogere Math., elke kromme lijn, die een
geheel stelsel van gelijksoortige kromme
lijnen onder eenen gegeven hoek snijdt;
ook z. v. a. lijn der kegelsnede.
Traije, z. treille.
Trame , f. fr. (v. h. lat. trama), de
inslag van het weefsel; tramzijde, inslag zijde (in tegenst. met o r g a s i n-zijde);
trarnéren (fr. tramer), inslaan, inschieten; oneig. aanleggen, smeden, sluw voor bereiden (b. v. eerie zamenzwering).
Traminer, m. (lat. vitis aeninaea,naar
het gelijknamige landschap in Campanië;
boheemsch drumin, leverroode wijn), zone
soort van witte en roode druiven van
zoeten, specerijachtigen smaak in Tyrol
(de witte traminer heet wegens de gedaante zijner bladeren ook ganzevoet; de
roode traminer frankische druif); ook
Gene appelsoort.

%os. V. trdgos, bok, en elaphos, hert),-(/ap
liet bokkehert, een fabelachtig dier in de
oudheid; ook een drinkbeker, waarop zulk
een dier in verheven werk was voorgesteld.
Tragcedie, f. (gr. Crag odia, d. i. voor
bokszang , omdat de volksdichten,-delijk
waaruit de latere tragaedie haren oorsprong
nam, op de baccliusfeesten door dansers,
die eenigermate als bokken verkleed waren, werden voorgesteld ; vgl. satyrdraYna), een treurspel, hoog-ernstig schouw
ra ni a (z. a.), het tegenf;est. van-spelofd
e o m ce d i e ; oneig. een treurig voorval;
tragisch (gr. tragikós, ë, ón), tot de
tragcedie behoorende , daaraan eigen of
passende , treurspelachtig; treurig, droevig, beklagelijk, deerlijk, jammerlijk, medelijdenswaardig; overdreven; tragicus, m.
een treurspeldichter ; tooneelspeler in
treurspelen; tragisch tooneelspeler; in verachtelijken zin trageediant ; tragi-comisch, treurig-vrolijk, halftreurig, halfvrolijk, om te lagchen en te veeenen tevens; tragi-comeedie , f. een treurspel,
doormengd met lachwekkende tooneelen
of voorvallen en waarvan de afloop niet
tragisch is, een tooneelspel, waarin eene
ernstige, tragische stof op vrolijke wijze
behandeld wordt.
Tragus, ni. gr. (trdgos), de bok; Med.,
de bokkereuk, okselstank; groote geilheid;
ook het voorste kraakbeen van het oor
de zoogenoemde oorbok; tragomaschalie,
f. (vgl. maschalie), bokkenreuk, de eigenaardige reuk der okselen of schouder
tragomaschálus, ni. wie als een-holten;
Tramontáne, f. it. (tranmontdna, van
hok stinkt ; tragophonie, f. de bokke- tra = trans, en monte, berg, dus aan
stem, liet sterke stotteren of smakken in gene zijde van den berg zich bevindend
;
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transdans bisch, lat. (transdanubiánus,
of van daar komend), de noordewind in
Italië; de noordster, het noorden, de noord- a, urn, v. Danabius, de Donau), aan g ene
pool ; de tramontane verliezen of zijde van deli Donau.
transéat, lat. (v. trans-ire, over gaan
k w ij t r a k e n, de rid; ting verliezen, oneig.
de bezinning verliezen, in verwarring ge- enz.), liet ga voorbij, worde vergeten of'
raken , geen raad , geen uitkomst meer niet verder vermeld; transeat cum eetiris,
weten, het spoor bijster zijn (uit de taal het worde met de rest niet verder aan
, opgenoemd, ten toon gesteld enz.-gehald
der schippers ontleend, Wien de noordster
(in recensiën).
tot rigtpunt diende).
Transelementatie, f. nw lat. (vgl. eIetranchéren, fr . (tranclier, spr . trangsj-;
sp. trincliar, it. trinciare, v. h. lat. trans- ment), de grondstofverandering, chemiscindére?), snijden, in stukken snijden, sche verandering van de eene grondstof
voorsnijden, ontleden ; tranclions le mot of van het eene e 1 e ni e n t in liet andere.
transfereren, lat. (trans- ferre, fr. trans(spr. trangsjong l'mó), laat ons het kort
en goed zeggen, bepaald en duidelijk ons férer), over dragen; over zetten; verzetten,
uitdrukken, de zaak niet langer bewim- verleggen, verplaatsen; uitstellen tot op
pelen; trancheer-mes, een voorsnijmes; tenen anderen tijd ; op een ander over
tranchant (spr. trangsjdng) , snijdend, dragen, b. v. den eigendom, de bezitting;
zeer scherp; tranche, f: Gene snede (van ook het bedrag eens wissels van het
brood, vleesch enz.); de rand, het rand- conto des betalers afschrijven; ad rusum
schrift eener munt; tranchée, f. loopgraaf transferéren, gangbaar maken, in gebruik
bij belegeringen; gracht, sloot, greppel tot brengen.
transfiguréren, lat. (trartsfigurare; vgl.
afleiding van het water; trancheur, m.
figuur enz.) , vervormen , van gedaante
een voorsnijder.
tranquille, fr. (spr. trankiel'; v. h. lat. veranderen eene andere gestalte geven;
;

tranquillus, a, um), bedaard, rustig, stil,
gelaten ; tranquillamente, it. l%luz., bedaard, kalm, stil, rustig; tranquilliteit,
f. lat. (tranquillitas), cie rust, stilte, gelatenheid, bedaardheid, kalmte.
trans, lat., aan gene zijde, over, overheen, er door, in vele zamenstellingen,
waarin het ook afgekort tra heet (vgl.

transfiguratie, f. de vervorming, ounvorrning; de verheerlijking van Christus op

den berg Thabor ; de schilderij van Ra phael, welke die verheerlijking voorstelt;
transhgurator, in. de orr, vormer, eerie der
benamingen van den k a l e i d o s k o o p.
transformeren, lat. (trwLnsf orntare, vgl.

transirdére, z. transigéren), de vereffefling , bijlegging, minnelijke schikking,
het vergelijk, de overeenkomst; eng. transactions pl. (spr. trenseksjens), ook ver
geleerde genootschappen;-handeligv
per transactiónem et cessiónena, lat. Jur.,
door vergelijk en afstand; transactie ju
eene geregtelijke handeling -dicáls,;

omvormen, vervormen, ctrl'
anderen vorm geven ; transformatie , F.
de gedaanteverandering , herschepping
(gelijkdie der rups in een' vlinder); Algeb.,
de bewerking, door welke enen in bepaalde
vergelijkingen in de plaats der onbekende
eene functie van eerie andere onbekende
stelt; Ceom., de herleiding van eene figuur
of van een ligcllaam in een ander van
dezelfde oppervlakte of denzelfden inhoud,
(b. v. van den vierhoek in eenera drie -

tr. extrajudiciiilis , eerie buitengeregte-

hoek ens.).

lijke handeling; transactor, m. een onderhandelaar, schikkingrnaker, vergelijk treffer, scheidsman.
transalpinisch, lat. (trans -alpinus, a,
um), aan gene zijde der Alpen gelegen
overalpisch.
Transanimátie, f. nw lat. (v. trans
en animare, bezielen), de zielsverhuizing.

transfugeren, lat. (trans fugére, van
f ere, vlugteri), over loopen, tot den vijand over gaan.
transfunderen, lat. (trans -fundére, v.
fundére, gieten) , uit het eerie vat in het

traderen, traduceren, trajicieren enz.).
Transactie, f, lat. (transactio, van

,

transatlántisch. nw lat., aan gene zijde
van de Atlantische zee gelegen, overzeesch.
transcalórásch, nw lat. (v. trans en
calor, z. a.), warmte - geleidend.
transcendent, z. transscendent.

Transcolátie, f. nw lat. (v. trans en
colare , doorzijgen) , de doorzijging , filtrering.

Transcorporátie, f. nw lat. (v. trans
en corporáre, met een ligcliarsm voorzien),
gig. de overgang van liet Bene ligchaam
in liet andere; de zielsverhuizing .

form ens.),

andere over gieten, over storten; transfusie, f. (lat. transfusie), de overgieting,
o^-ertapping van het bloed van een dier
of mensch in de bloedvaten van een ander.
transgangetisch, nw lat., aan gene zijde
van den Ganges gelegen.
transgrediéren, lat. (transgrédi, van
gradi, stappen), over stappen; transgréssie, f. (lat. transgressie), de overstapping,
overtreding van eerie wet, een gebod enz.
transiéren, lat. (trans-ire), over gaan,
voorbij gaan.
transigeren, lat. (transig ere, v. tran s

en ag ere), eig. doorzetten, ten einde of tot
stand brengen; een vergelijk treffen, over-
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missio ltereditätis, de overdragt der erfeen komen, vereffenen, tot eene minne
making; transmissibel, nw lat., overzend schikking komen ; transigeerbaar,-lijke
voor eene schikking, een vergelijk vatbaar. baar; overdoenbaar; transmissibiliteit, f.
de overdraagbaarheid.
transiliéren, lat. (eig. trans-silire, v.
transmontaan, lat. (transmontcnus, a,
salire. springen), over springen, met stilum, v. mons, berg), aan gene zijde der
zwijgen voorbij gaan.
Transitíe, f. (lat. transitzo) of tran- bergen (Alpen), overbergsch; ook z. v. a.
situs , m. (v. transzre , over gaan) , de ultramontaan (z. a.).
transmutéren, lat. (trans-mutáre; vgl.
overgang van het eerre onderwerp of van
den eenen toon tot een' anderen ; het muteren), veranderen, verwisselen, ver
omzetten; transmutábel, nw lat.,-ruilen,
overslaan; in transz'tu, in 't voorbijgaan,
e n p a s s a n t ; transito, m. it., de door- veranderbaar, verwisselbaar, voor omzet
vatbaar; transmutabiliteit, f. de ver-ting
gang, doorvoer van waren of goederen door
trans--anderlijkh,vwsbaed;
het eene land in het andere; transit og o e d e r e n , doorgaande goederen, door- mutatie, f. lat. (transmutati"o), de ver
verwisseling, letterverzetting; bij-anderig,
voergoederen; tra n s i t o-h an del, handel
met doorvoer - goederen ; transito-tol, de alchimisten: de verandering van een
doorvoer -tol; transitéren,lat. (transitare), metaal in een edeler; Math.. de herleiding
voorbij gaan , doorgaan (van waren ge- van eene figuur of een ligehaain in een
bruikelijk); transitief, nw lat. (transiti- ander, gelijk van Benen driehoek in een
vus, a, urn), overgaand; verbum transi- vierkant; de verandering van eene kromme
tivum of enkel transitivum, n. een over- lijn in eene andere van dezelfde soort en
dezelfde orde.
gaand , overgankelijk werkwoord , bedrij
Transnorninãtie, f. nw lat., de naamswerkwoord, waarvan de handeling op-vend
een voorwerp over gaat of daarop inwerkt, verwisseling, overnaming, z. v. a. met ob. v. beminnen, haten enz. (vgl. verbum); nymie (z. a.).
transpadanisch, lat. (transpadánus, a,
transitorisch, transitoor, lat. (transito
um, v. Padus, de Po), aan gene zijde van
us, a, um), voorbijgaand; vergankelijk,-r
den Po.
vlugtig, van korten duur.
transparént, nw lat. (v. trans, z. a., en
Translatie, f. lat. (translatie), translaat, H. de overdraging; overzetting, ver - parére, schijnen) of transparant, fr. (spr.
parting), doorschijnend; helder, klaar;
taling; translatio juris, de overdraging
van een regt op een ander; translator, of als subst. n. een doorschijnbeeld, doorschijnend schilderij, nachttafereel, geolied
fr. translateur, m. een overzetter, ver
papier, waarachter men licht plaatst, bij
vertolker; translateur jure (spr. ---taler,
zjure ), beëedigd vertaler; translatéren, d e c o r a t i ë n; lijnenblad, een blad, waarnw lat. Mere., over dragen, z. v. a. t r a n s- op zwarte lijnen zijn getrokken, en dat
men onder het papier legt, om regt te
feréren.
schrijven; transparéntie of fr. transpatranslocéren , transloqueren , nw lat.
(v. h. lat. locus, plaats), aan eene andere rence, f. (spr. —rdngs'), de doorschijning,
plaats zetten, verplaatsen; translocatie, doorschijnendheid; klaarheid.
Transpiratie enz. , z. transspiratie.
i: de verplaatsing, plaatsverandering, overtransplantéren, lat. (transplantáre, v.
brenging.
translucent, lat. (v. trans-lucére, door- plantáre, planten), verplanten, over planschijnen), ook translucide, doorschijnend, ten, verplaatsen; transplantatie, f. de ver
overplanting, verplaatsing; Med.,-plantig,
doorzigtig; transluciditeit, f. nw lat., de
de vergoeding van een verloren ligchaamsdoorschijnendheid, doorzigtigheid.
deel door een ander, van elders ontleend;
translunarisch , nw lat. (v. trans en
luna, z. a.), bovenmaansch, wat aan gene de gewaande geneeswijze der ziekten, door
ze te doen overgaan in eenig dier of plant,
zijde der maan, boven de maan is.
de overleidingskuur.
transmarijn, lat. (transmarinus , a,
transponeren (lat. transponere, V. po
urn, v. mare zee), aan gene zijde der zee,
zetten), over zetten, verzetten, ver -né-re,
overzeesch.
plaatsen; Muz., een stuk in eene andere
transmigréren , lat. (trans-migráre
vgl. migréren) , wegtrekken, verhuizen, toonsoort zetten, omzetten, hoover of dieuitlandig gaan (emigreren); transmi- per in den toon spelen; transpositie, t.
de verzetting, om - of overzetting (in een'
gratie , f. de uittrekking , verhuizing
landverhuizing, volksverhuizing; ook ziels- anderen toon).
,

)

;

verhuizing.
transmittéren, lat. (trans- mittére; vgl.
nnittéren), over zenden, over leveren, ter
hand stellen, over doen; transmissie, f.

de overzending, overlevering, terhandstelling; overdraging, voortplanting; traas-

transporteren (lat. transportre, van

portare, dragen) , over brengen, verder
brengen, vervoeren, over voeren; over dra gen ; transportéring, f. de vervoering ,
overvoering ; transport, us. nw lat. (fr.
transport), de verzending, het vervoer v.

TRANSPOSITIE.
koopwaren; de vracht ; ook hetgeen ver.
voerd wordt (b. v. een transport levens
enz.); de overdragt of het over--mideln
brengen van de slotsom in rekeningen van
het einde der eene bladzijde op het begin
eener andere; hevige drift, opgewonden
driftvervoering ; transport-kos--heid,
ten, de verzendingskosten , het vracht
vervoerloon, de vracht; t r a n s p o r t--geld,
s e h i p, een overvaart -, vracht- of lastschip,
-inz. voor troepen; transportabel, vervoer -

baar; roerend; overdraagbaar (van schulden en verbindtenissen); transportatie, f.
(fr. transportation), z. v. a. deportatie,
z. a.; transporteur, m. fr. Georn., hoek
hoek- of graadmeter , een-overbng,
halfcirkelvormig, in 180 graden verdeeld
meetkunstig werktuig om hoeken te meten
en over te brengen.
Transpositie, z. ond. transponéren.
transpyrenaeïsch , nw lat. , aan gene

zijde der Pvrenaeen gelegen.
transrhenanisch, lat.

(transrlienánus,

a, urn, v. Rhenus, de Pijn), overrijnsch,
aan gene zijde des Mijns gelegen.
transseéndent en transscendentaal, nw

lat. (v. h. lat. transscendére, over stijgen,
te boven gaan, v. scandére, stijgen, klim
zinnelijke of het gebied-men),Phil.t
der ervaring te boven gaande of overschrijdend, bovenzinnelijk, niet onder de
zinnen vallende , b. v. zulke begrippen
enz.; transcendánt , fr. (spr. transang(lang), verheven, zeer uitmuntend, wat
uitblinkt in zijne soort.
transscribéren, lat. (trans-scribére, v.
scribére, schrijven), over schrijven, schrif
telijk over dragen, op een ander over schrijven, b. v. eene schuldvordering.
transspiréren, nw lat. (v. trans, z. a.,
en spirare, ademen, wasemen), uitdam pen, uitwasemen, zweeten; oneig. ruchtbaar of bekend worden, zich verbreiden,
uitlekken, uitkomen; transspirátie, f. de
uitwaseming, uitdamping.
Transsubstantiatie , f. nw lat. (vgl.
substantie), de verandering van de eene

zelfstandigheid in de andere, verandering
van liet brood en den wijn bij het avondmaal in het liuchaam en bloed v. Christus, volgens de leer der R. K.
transsudéren, nw lat. (v. h. lat. sudáre,
zweeten), doorzweeten; doorzijpelen; trans
sndátie, f. de doorzweeting; doorzijpeling.
transsumeren, lat. (trans-surraére, van
sumere, nemen), over nemen, ontleenen,
over dragen, afschrijven ; transsumt, n.
Jur., een authentiek of door een' bevoegd'

persoon gemaakt afschrift (c o p i e).
Transtévere. it., 1. Trastévere, n. (v.

Tevere, Tiber), het gebied aan gene zijde
des Tibers, van Rome gerekend; Transteverinen , de bewoners van dat gebied.
transvehéren, lat, (trans-reit6rc), over
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varen, over voeren, vervoeren; transvéctie,
f. de overvaring, overvaart; ook leenpligtig vervoer, vroonvervoer.
Transvérso, f, lat. (v. transverses, a,
um, dwars, v. trans- verfere, eig. over or
door rigten of wenden), z. v. a. traversie;
transversaal, nw lat., dwars, overdwars;
schuin. scheef; transversalen, pl. Jur. ,
zijverwanten.
Trapezium, n. gr. (trapedzion, eig.
tafeltje , verklw. van- trápecdza, tafel)
pl. trapezia of trapeziën , Math. , een

vierhoek met ongelijke zijden, waarvan
slechts twee evenwijdig loopes; trapezoéder, n. een ligchaam met vier en twintig
gelijke, ongelijkzijdige vlakken ; trapezoide, n. een vierhoek, waarvan al de zijden en hoeken ongelijk zijn; trapezophoor, m. een tafeldrager, tafelhouder.
Trapéso, m. it., een klein zijdegewigt
te Napels, = 3 pond.
Trappisten, leden van de orde de la

Trappe, eene monnikenorde, in de 17de
eeuw door den franschen abt Rancé gesticht (dus geheeten naar de abdij Ia
Trappe, in een' woesten oord van Sormandije) ; zij onderscheidt zich door de
uiterste gestrengheid van hare ordesregelen, inz. ook door de verpligting tot een
volstrekt zwijgen.

traqueren (spr. -keren), fr. (traquer),
drijven, eene drijfjagt houden.
`lias of tarras , m. vulcanisch puin,
tufsteen , een mengsel uit brokken van
vulcanische steenen, dat men als mortel
bij watermetselwerken gebruikt.
trasséren, it. (trassáre, v. li. lat. tra
trekken), bijiemand over geld be--/iére,
schikken, hem schriftelijk verzoeken, eene
betaling te doen ; op iemand trasseren,
op hem eenen wissel trekken; appoint (fr.)
of a punto (it.) trasseren, de gelden tot
op den laatsten penning betrekken; tras -^
sant, m. een wisseltrekker, uitgever van
eenen wissel, trekker ; trassaat, m. de
betrokkene, op wien eenen wissel ter betaling is afgegeven, ook acceptant;
tratte, f. (it. tratta), of traite, fr. (spr.
tret' ), een getrokken wissel (gewoonlijk
worden onder kooplieden 2 of 3 gelijkluidende trattes, nl. prima,secunda,
en tertia, eerste. tweede en derde wisse l afgegeven, opdat , in geval de eene
verloren gaat, de andere betaald worde);
trattarélle, f. (it. trattarélla), een wis seltje, kleine wissel van gering bedrag.
Trasteveren, trastevrerinen, z. transtevere en transteverinen.

tratte, z. ond. trasseren.

tratto di corda, m. it., de touwtrekking,
eene straf voor misdadigers in Italië, waar
hun- de leden met touwen uit elkander-bij
getrokken worden.

Traulismus, n. gr. (traulismós, van
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traulidzein), het lispelen of brouwen, als
gebrek der uitspraak.
Traumatica, pl. gr. (v. trauma, wond),
led., wondmiddelen; traumátisch, wonden betreffende, van eene wond ontstaan,
niet wonden behebt; trausis, f. de ver
-wondig.
Traváde, f. fr., een onstuimige en ongestadige, met donder en bliksem gepaardgaande wind.
Travailles (spr. trawájes), pl. fr. (tra
pl. travaux; gew. afgeleid v. h. mid.-vail,
lat. trabále, trabalium, dat, gelijk mede
liet fr. travail, den noodstal voor paarden
beteekent, v. h. lat. trabs, balk; vgl.
echter ook ons draven, trappen , het
opperduitsch t r a b a 11 e n, zich afslooven,
liet laagduitsch d r a w a l j en , bedrijvig
heen en weer loopen, het eng. to travel,
reizen) , moeijelijk werk , inspanningen,
bezwaarlijke bezigheden; travailléren (fr.
travailler), arbeiden, inz. met inspanning;
kwellen, afmatten; travaille, f. de noodstal, hoefstal voor paarden.
Travérse , f. fr. (vgl. transverse) , de
dwarslijn. dwarsstreep, dwarsstang, dwarsbalk , dwarsgang, dwarswal, eene dwars
ingelegde borstwering ; een ongelukkig
toeval, eene onverwachte verhindering,
wederwaardigheid ; traversière , f. (spr.
trawersjér') , de dwarsfluit; traverséren
(fr. traverser), dwars doorgaan, doorkruisen; dwars voor komen, verhinderen, in
den weg staan, versperren, hinderen; van
paarden : dwars springen, dwarssprongen
maken, zich zijwaarts werpen.
Travertino of travertijn, m. it., eene
soort van tufsteen, uit welken de tempels
en zuilen in Italië gebouwd zijn.
travestéren, (it. travestire, van tra
trans, en vestire, kleeden), verkleeden
door de kleeding van Gene andere kunne of
.een' anderen stand te doen aannemen;
belagchelijk of lachwekkend inkleeden,
teen ernstig onderwerp in een belagchelijk
gewaad steken of voorstellen, inz. een
verheven dichtstuk in een' lachwekkenden , bespottelijken , potsierlijken vorm
omwerken ; getravesteerd, verkleed, belagchelijk ingekleed; travestie of travestéring, f. verkleeding, omkleeding; lach
een potsierlijk ge--wekndilg,
dicht, dat eene ernstige, reeds dichterlijk
behandelde stof in een nieuw komisch
gewaad kleedt; vgl. parodie.
Trawant (v. h. it. en sp. trabánte,
hoogd. trabánt. dat van traben, draven,
afkomt ; dus eig. een looper), een begeleider, lijfwacht van eenen vorst enz. ,
lijftrawant ; cene maan, bijplaneet, vgl.
satelliet.
trebuchéren , fr. (trébucher, spr. trebusj'—) , struikelen, vallen ; ook meer
wegen, overwigtig zijn.

Trecentisten, pl., naam, dien men aar
de it. dichters van 1300-1400 geeft, en
tot welke Dante en Petrarcha behooren.
Trechóma, n. gr. Med., ruwheid, ruwwording, z. V. a. t r a c li o m a; trech emus,
m. het ruwmaken, de bewerking of het
ontstaan van het trachoma.
Trefle, m. fr. (v. h. lat. trifolium, d. i.
drieblad), klaver of klaverblad ; in het
kaartspel : klaveren.
Treil, m. (waarsch. v. h. fr. tirail en
dit v. tirer. trekken; eng. to traz 1, een
schip voorttrekken), eene lijn om een schip
voort te trekken; het gezamentlijke touw
een schip, b. v. een vaartuig-werkvan
met zeil en treil.
Treille, f. fr. (spr. tref'; van het lat.
tri clhla , zomerloof) , treillis , n. (spr.
tre j i), ook treillage, f. (spr. tre j áazj' ),
tralie , traliewerk , tralievormig latwerk
voor wijnstokken, priëelen enz.; ook wel
tralje.
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Trein, z. train.
Trema, n. gr. (v. trán, titrán, door-

boren), eig. het doorboorde gat, de opening; Gram., het deelteeken (puncta diaereseos), twee punten, die op klinkletters gezet worden, om aan te duiden, dat
met dezelven eene lettergreep begint, b. v.
poëet; trésis, f. Med., het doorboren.
tremándo, tremolándo, it. (v. tremáre,

verkl, tremolácre, sidderen), Muz., bevend,
trillend, sidderend.
Tremblant, m. fr. (spr. trangbldng, v.
trembler, beven) , z. v. a. t r e m u l a n t
(z. a.); trembleurs, pl. (spr. trangbléur),
bevers, z. V. a. kwakers.
Tremoliet, m. witte, straalachtige hoorn
-blend,strcho.
Tremor , m. lat. , liet sidderen, de
schrik, vrees.
Tremplin, m. fr. (spr. trangpléng), de
springbank , springplank , aanloop , de
schuinliggende loopplank voor springers
en koorddansers.
tremuleren , nw lat. (trernuláre, it.
tremolare, v. h. lat. treanulus, sidderend,
V. tremére), sidderen, trillen, inz. vary de
stem of den toon; tremulant, m. de siddertoon, bevende toon. langzame trillen;
een register aan de orgels, dat aan de toonen eene trilling geeft; tremulátie, f. de
beving, trilling, sidderende beweging.
trente-un of trente et un, n. fr. (spr.
trangtuing of trang te ding), een en dertig, en trente et quarante, n. (spr. trang
te karanyt), dertig en veertig, een kans
kaarten.
-spelmt
Trepaan, m. (fr. trepan, it. trapano,

mid. lat. trepánum, v. h. gr. trypanon,
de boor, v. trypán, boren), cane schedelboor, panboor, een werktuig der wondheelers om de hersenpan te doorboren ;
eene soort van drilboor, die met twee han-
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den bewogen wordt; trepanéren (fr. trépaner), de Hersenpan doorboren; trepanatie of treganéring, f. het schedelboren;
trephine, f. eene korte, slechts met eene
hand in beweging gebragte schedel- of

de indische triade, z. triinourti; fi a rmon i sche triade, Muz., liet volmaakt
accoord; triádisch, tot de trias behoorende;
t r i a d i s c h e hymne, een lofzang op de
drieëenigheid.
Triage, f. f-. (spr. —dazj' van trier,
uitlezen, uitzoeken), het uitlezen, uitzon
deren, schiften , het uitgezonderde , het

panboor.

;

trepidéren, lat. (trepidáre), sidderen,
versagen, vreesachtig of verschrikt zijn;

trepidátie, f. (lat. trepídatio), de siddering, versaagdheid; Astr., de (schijnbare)
zwenking des sterrenhemels van liet noorden naar het zuiden en van het zuiden
naar het noorden.
Tresálvo , m. naam, dien men in de
spaansche koloniën aan de kinderen geeft,
die geboren zijn uit eenen Mesties en eene
Indiaansche of uit eenen Indiaan en eene
Mestiese.
Treseau, m. fr. (spr. trezó), een fr.
apothekers- en zilvergewigt , een vierde
ons.
Treséta, f. eene rekenmunt in Minorca,
—.Ar 1 i b r a of ongeveer 42 cent.
Tresjak of triljak, n. (v. h. it. i tre
sciacciti), eene soort van kaartspel met
3 kaarten (in het fr. brelan genaamd);
tresjakken of trisjakken, dat spel spelen.
Tresis, z. ond. trema.
Tresor, m. fr. (v. h. lat. thesaurus, z.a.),
trezoor, de schat, schatkamer; tresorerie,
tresorie, trezorie, f. de schatkamer, de
plaats, waar de staats- of gemeentegelden bewaard worden ; tresorier, ni. (spr.

trezorje ), een schatmeester, rentmeester;
tresoréren, eenen

schat aanleggen, ver
-zameln.

fr. (it. treccia, v. tressiare,
fr. tresser, vlechten, ineen slingeren), de
t r e s, h. goud- of zilverboordsel of - belegsel;
de haarvlecht, haarsnoer; tresséren, h. haar
vlechten; tresseur, m. een haarvlechter;
tresseuse ^ f. (spr. --seuz'), eene haar
Tresse, f,

-vlechtsr.

treuga Des, f. mid. lat. (van net duitsch
treue, oud. triuwa, gott. triggva, trouw,
vgl. het sp. treg•ua, fr. tréve, wapenstilstand), de godsvrede in de middeleeuwen,
de stilstand of staking der veeten en rooverijen van vrijdag tot maandag.
Tri, n. fr., eene soort van 1'hombre -spel
met drie personen, waarbij men van de
ruiten alleen den heer behoudt: ook een
gr. voorvoegsel van vele woorden om aan
te duiden, dat de voorwerpen, door het
daarop volgend woord uitgedrukt, ten getale van drie zijn.
tria juncta in uno, lat., drie in één

vereenigd.
Triacontaéder, n. gr. (v. triakónta,
dertig, en hédra, zetel, grondslag, grondvlakte), een dertigvlak, een ligehaam met
dertig, gelijke ruitvormige vlakken.
Triade, f. fr., trias, P hil., eene verza-

meling van
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drie personen, drie eenheden;

-

geschifte.

Triandria, pl. gr. (v. treis, tría, in
zamenst. tri -, drie, en aner, man), drie
planten , driehelmigen, welker-manige
bloemen drie meeldraden hebben, de 3de
klasse in het stelsel van Linnaeus, tot
welke schier al onze graan- en grassoorten behooren; triángel, m. lat. (triangulum., v. angulus, hoek), de driehoek; ook
een driehoekig stalen slag-instrument in
de turksche muzijk; triangulair, nw lat.
(trianguláris, e) driehoekig; triangulair of trigonaal - getallen, driehoekige getal len, de eenvoudigste onder de gefigu
reerde getallen, nl. 1, 3, 6,10,15, 21,
28, 36 enz., welke men kan uitdrukken
door even ver van elkander staande punten binnen het vlak van een' gelijkzijdigen driehoek (.-. , .• : • . enz.), en welke
men verkrijgt uit de som der rekenkun)

-

stige reeks 1, 2, 3, 4 enz., b. v. 1±2=3, 1±2±3=6, 1+2+3+4 =10 enz. ;
trianguléren , metingen door driehoeken
verrigten, terwijl men zekere punten als
middelpunten van driehoeken aanneemt;
ook driehoekig enten of griffelen, in eene
driehoekige insnede aan de zijde des stams
het entrijsje of de griffel inzetten; triarchie, f. gr., de drieheerschappij, het driemanschap, regering van drie personen te
gelijk; trias, 1. (gr. trias), z. triade.
Tribáde, f. gr. (tribds, pl. tribddes, v.
trIbein, wrijven) , eene vrouw, die met
zich-zelve of met anderen van haar ge
ontucht bedrijft; tribometer, m.-slacht
wrijvingmeter, een werktuig om de graden
der wrijving te bepalen.
Tri-boston, z. boston.

Triboulet, m. ír. (spr. triboelé) , een
drijfkegel, waarop iets rond wordt uitgedreven (b. v. bij goudsmeden).
Tribràchys, m. gr. (v.

tri--,

drie, en

brachys, kort), Poet., een gr. of lat. versvoet bestaande uit drie korte lettergrepen,
de snellooper (

tribuéren, lat. (tribuére); toekennen,
toeëigenen, bewilligen; ook schatting betalen.
Tribulatie, z. ond . tribuleren.
Tribulcon, n. (w aarsch. kwalijk

ge-

vormd v. h. gr. tri —, drie, fr. boule, kogel, en gr. Iiélkein, trekker!) Med., een
drievoudige kogeltrekker tot het uittrek
ken van kogels uit geschoten wonden.
tribuléren , mid. lat. (tribulare , it.
tribolare; v. h. oud lat. tribuláre, persen,
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tribulum, dorschmachine, dorschslede; gr.
tribein, wrijven, dorschen), dringen, druk
plagen, kwellen, verontrusten, pij -ken,
tribulatie, f. de drukking, aan--nige;
vechting, beangstiging, angst, wederwaardigheid, ongeval.
Tribunaal, n. (v. h. lat. tribunal, de
verheven plaats, waarop zittend de pra✓tor
refit deed), de regeerstoel; het geregtsho
de regtbank, het geregt, inz. oppergeregt;
pro tribunáli, voor het geregt; tribune,
f. fr. , liet spreekgestoelte ; de verheven
plaats voor het volk in de vergaderzalen;
ook die, van welke de grieksche en romeinsche redenaars tot het volk spraken;
dc galerij in kerken; de lantaarn op eenen
koepel.
Tribus, f., pl. ook tribus, lat., eene
afdeeling, inz. van het rom. volk, waarvan
er oorspr. drie, ten laatste 35 waren
volksklasse; tribunus of afgek. tribuun,
m. de opperste, het hoofd van eene tribus,
gemeensman; tribunus milituin of krijgstribuun, een krijgsoverste bij de oude
E omeinen; tribunis plebis ofvolkstribuun,
een volksverdediger , volksspreker., ge meensman; tribunaat, n. het ambt van
Benen tribuun of gemeensman.
Tribuut, m. (v. h. lat. tributum, n.,
V. tribuére, z. tribueren), de opbrengst,
schatting, belasting, cijns, schot; tributair (lat. tributarius, a, um, fr. tributaire), cijnsbaar, schatpligtig; tributarius, m. een schatpligtige.
Trica, f. (mid. lat. trica, tricia), ver
haar; Med., z. v. a.-wardofinegkl
plica.
Tricennium, n. lat. (v. tricéni, dertig,
en annus, jaar), eene tijdruimte v. dertig
jaren; tricennaal, dertigjarig; tricesimatie, f. de straf van den dertigsten man.
triceps, lat., driehoofdig.
Trichiasis, ook trichósis, f. gr. (van
tlirix, gen. trichós, haar), Med., haar
-ziekt;n.dbwarskceingv
de haartjes der oogleden; trichísmus, m.
de haarbreuk , spleetbreuk , waarbij een
been door beleediging eene zeer fijne spleet
krijgt; trichitis, f. haarontsteking, haarziekte ; tricholábis, f. of tricholabium,
n. haartang; trichologie, f., z. v. a. c ar
p h o 1 o g i e; trichóma, n. liet behaardzijn,
de harigheid; de poolsche vlecht; trichophyéa en trichophytica, pl., middelen,
die den groei der haren bevorderen; tri
pl., planten met blaadjes zoo-ehopyla,
dun en smal als haren; trichophyllisch,
haarbladerig.
Trichórd, n. gr. (tri-cliordos, on, drie
vgl. chorde) , eene driesnarige-snarig;
kleine luit of mandoline.
Trichorrhwa en trichorrhysis, f. gr.
(v. thrix, gen. trichós, haar), het uitvallen der haren; trichoschisis, f. het splij-

ten der haren; trichósis, f. liet behaardworden; trichotomie, f. 1) liet haarsplijten, haarkloven; 2) (v. trícha,drievQudig),
de deeling, splitsing in drie deelen ; de
voorstelling van een begrip in drietrappen, ook trilogie; trichotómisch, haarsplijtend; driedeelig.
Trichoïsmus , m. gr. (v. tri— , drie,
en chrós, kleur), de driekleurigheid, drie
-voudige
kleurwisseling.
Trichuride, f. gr. (v. thrix, gen. tri
haar, en urá, staart), eig. haarstaart;-chós,
de haarworm. cone soort van ingewandswormen; trichus, n. stijf, borstelig hoofdhaar.
Tricináum, n. lat. (v. tres, tria, in
zamenst. tri —, en canine, zingen), Muz.,
een driestemmig muzijkstuk , een stuk,
gezet voor drie stemmen of speeltuigen.
Trick, m. eng., in het whistspel: elke
slag boven de gevorderde zes slagen.
Triclinium, m. lat. (v. tri —, drie, en
het gr. kliné, leger). eig. drievoudige legerstede ; oud-romeinsche spijstafel ; de
zaal, waar die spijstafels waren geplaatst.
Tric®lon, n. (vgl. kolon), een drieledig ding, inz. een gedicht met driederlei
soort van verzen.
tricólor, lat. (vgl. color), driekleurig,
inz. draagt die naam de driekleurige
amarant.
Tricot, m. fr. (spr. trikó) en tricotage, f. (spr. --táazj'; v. tricoter, breijen),
breiwerk, gebreide kleeding; en tricot (spr.
ang—), in gebreide kleeding; tricotéuse >
f. eene breister; ook een breivertrek.
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Trictrac, z. toccategli.

Tricycle, m. fr. (spr. —síekl'; van het
gr. en lat. tri—, en cyclus, gr. ijklos,
kring, cirkel), een fransche wagen met
drie wielen; tridact'lisch, gr. (vgl. dactylus), met drie vingers, met drie teenen;
tridens of tridént, m. lat. (v. dens, gen.
dentís, tand), de drietand van :Neptunus;
tridi, fr., z. d e c a d e; tridiuni, n. lat. (v.
dies, dag), it. triduo, eene tijdruimte v.
drie dagen; een driedaagsch gebed in de
r. k. kerk; triednisch, gr. (v. kédra, zetel,
grondvlak) , drievlakkig; triennium , n.
lat., driejarig; trietëris, f. gr. (v. trietés,
driejarig, v. étos, jaar), een driejarige tijd
tijdruimte , een driejaarlijksch-kringof
feest, een feest, dat om de drie jaren gevierd wordt; trifolium, n. lat. (vgl. foli um), drieblad, klaver; triga, f. (vgl. quadriga), een driespan, een met drie paarden bespannen rijtuig of wagen; trigamie,
#. gr. (v. yá-rnos, echt, huwelijk), drievoudige ecrit, het leven in het derde huwelijk.
Trien , f., z. v. a. Trijn ; spotnaam ,
dien het gepeupel in Nederland aan de
westphaalsche of bovenlandsche vrouwen
geeft.

TRIGANNTIF E.
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`brigantine, f. een k1 enn l; rieksch vaar tazig met een enkel zeil.
trigástrisch, gr. (v. tri--, drie, en
gastér, luik), driebuikig.
Trigaud, n. fr. (spr. ghó), een arglistig mensch; trigaudéren (fr trigauder),

maandsch , driemaandclijksch), een tijd
van drie maanden, vierendeel jaars; tri
meter, m. gr. (trImetros, V. métron, maat),
Poet., een driemeter, drieledig of zesvoetig
vers; inz. de jambische triineter,
ook lat. s e n a r i u s, zesvoeter ; trimórphisch (v. morphë, gedaante), in of onder
drie gedaanten ; trimorphismus, m. de

met streken omgaan ; trigauderie , f:
streek, valschheid, bedriegerij.
Triglyph, n. gr. trí—, drie, en
glyphis, vgl. glyph), Arch., de driekloof,
het met drie inkervingen versierde lid
der dorische zuilenorde; trigonum of tri goon, n. (gr. trigónonn s v. gonos, gonía,
hoek), een driehoek; trig©nisch, driehoekig; trigonéiie,

f. nw lat. (trigonélla, L.),

een plantenl,eslacht, waarvan de bokshoorn
Bene soort is, fenegriek, griekschr hooi ;
ook eene gladde tweeschalig e mossel, waar
schalen ieder in drieën zijn ver --vande
dceld; trigonellieten, pl., versteeningen
van zulke schelpdieren , ook d o n a c i et e n; trigonometrie, f. gr., de driehoeksmeting, de wetenschap, die, wanneer van
de zijden en hoeken eens driehocks drie
dingen gegeven zijn, de overige drie door
berekening leert vinden; trigonométrisch,
tot de driehoeksmeting behoorende; trigynien, pl. (v. gyné, vrouw), planten, wel ker bloemen drie stampertjes hebben.
Trijn,

f. verkl. Trijntje, in. vrouwenn.:

gew. verkorting van Catharina (z. a.).
Triktrak, z. toccategli.

trilateraal, nw lat. (v. tri—, , drie, en
latue, gen. latéris, zijde), driezijdig; trilemma, n. gr. (vgl. lemma en dilemma),
po
Bene op vooronderstellingen (hypothesen)
gegronde sluitrede, met een drieledig nazindeel in den meerderterm of major.
Trillioen, f. (mid. lat.

trillio, fr. trut-

lion), duizendmaal duizend b i l i o en en
(1,000000,000000,000000).
Tnillo, m. it. Muz. , een triller,

t r e-

inulant.
Trilobiet, m. (v. tri-= -, drie, en lobós,
hulsel), versteeningen van onbekende insecten met drie hulsels; trilogie, f. (vgl.
logos), eig. eene drievoudige of driedeelige rede; inz. eene verzameling van drie
tooneelstukken , afzonderlijk vertoond
naar wier personen dezelfde zijn en wier
onderwerp eeniggen zamenhang heeft, gelijk b. v. de Hendrik VI van Shakespeare,
de Wallenstein van Schiller; in het oude
Griekenland drie treurspelen van éénen
schrijver, die te zamen een geheel uit
toch na elkander opgevoerd-maktenof,
werden ; gewoonlijk sloot zich nog een
s a t y r s p e 1 daaraan, dat dan met gezegde
drie treurspelen te zamen eene tetralogie
of vierheid van tooneelstukken uitmaakte;
ook. in 't algemeen de drieheid, deeling in
drieën , z. v. a. trichotomie; trilogogriph, ira. een drievoudig woordraadsel ;
trimester, m. lat. (v. triniestris, e, drie-
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drievoudige gedaante.
Trimourti, f. ind. Myth., de drieëenheid der v e d a s , voortgekomen uit den
schoot van Brahma , ets bestaande uit
Brahma, den schepper, uit V i s c h n o u,
den onderhouder , en S i w a , den ver
-woestr.
Trincadure, f. eene soort van spaan
schepen.
-sche
Triniteit, f: lat. (trinïtas), de drieheid,
drieëenheid, drieëenigheid, drievuldigheid,
drievoudigheid; triniteitsfeest, het feest
der drieëenighcid op den Isten zondag na
pinksteren, waarvan de zondagen na t r i
i t a t is (post trinitatis, scil. festum)-n

hunnen naam hebben; trinitariërs, trinw lat., drieëenigheidsbelijders, eene in 1198 in Spanje gestichte
geestelijke orde , die de verpligting op
zich nam, aalsnoezen ter loskooping van
christen- slaven te verzamelen; in Frankrijk M a t u r i n e n geheeten, omdat hun
klooster in Parijs naast eene kapel van den
heil. Maturinus stond.
trinómisch, gr. (vgl. binomisch), drieledig, drievoudig, driedeelig; trinomium,
n. eene drieledige, driedeelige, drienamige getallengrootheid.
Trinqurart, n. fr. (spr. trénb kd ar), een
fransch haringschip van 12 tot 15 tonnen.
Trio, n. it., een driespel, driestemmig
muzijkstuk ; een drietal vrienden , een
klaverblad, Bene trits van vrienden.
Triób®lus, n. gr. (v. tri—, drie, en
ot plus, z. a.), eene munt van drie obolen;
triceeïe, f. (v. oikos, huis), eig. driehui zigheid, drievoudige afzondering van planten, die mannelijke, vrouwelijke en tweeslachtige bloemen hebben, de 3de afdeeling van de 23ste klasse in het stelsel van
nitárissen, pl.

Linnwus.

Trióle, f. it., drieslag, drie verbondene
noten, welke de tijdswaarde van twee noten van gelijke beteekening hebben.; triolét, n. fr., een drieklanksdicht, een klein
dichtstuk van acht regels, waarin na den
derden regel de eerste, na den zesden de
beide eersten herhaald worden, zoodat gevolgelijk de eerste regel driemaal wordt
gehoord.
Trión°n, pl. lat. (triunes, v. trio, de
ploegos; vgl. septentrio), eig. de ploeg
liet sterrebeeld van den grooten-osen,
Beer, de Wagen of liet Zevengesternte.
Triórchos, m. gr. (vgl. orchis), iemand
met drie teelballen.
114

TRIPAiG.

TRIST.E.

Tripang z. holothuriën.
tripartiet, lat. (triparttus , a urn),
driedeelig, drievoudig; tripartitie, f. nw

ron, vleugel, vierk), drievleugelig; trip-
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lat., de indeeling in drieen.
Tripel, m. (naar men wil dus genoemd
naar de stad Tripoli; van daar lat. terra
tripolitana; fr. trip oli, eng. tripoly), eene
graauwgeelachtige . magere en drooge
steensoort, die men tot het polijsten der
metalen, steenen enz. gebruikt.
Tripe! 01 triple enz., z. ond. trip!usn.
Tripe-madame, z. tripmaclam.

Tripes, a. lat. (v. tn—, diie, en pes,
voet), ccii drievoet; tripetaal, gr. (vgl.
petalon), driebladerig, met drie bloembladeren ; triphthóng, m. een driek!ank
(vgl. diphthong); triphthóngisch, driekiankig; triphl!isch (vgl. phyllon), drie-

bladerig, met drie kelkbladeren.
Tripliek, f nw lat. (v. h. lat. triplex,
drievoudig) , derde klaagschrift, beantwoording der dupliek (z. a.); triplieéren , lat. (triplicãre) , verdrievoudigen,
verdriedubbe!en ; het derde k!aagschrift
indienen, op de dupliek antwoorden; tnplicaat, n. de derde uiivaardiging, het
derde afschrift; tnipliciteit, f nw lat., dc

drievoudighcid.
Tnipliet , m. ijzerpekerts , phosphormangaanerts, phosphor -ijzererts, met phos
phorznur verbonden tnangaan en ijzer.
Tnipluni, ii. lat. (v. triplus , a , urn,
gr. triplits, drievoudig), liet drievoudige;
in triplo, drievoudig, driemaal, in drie-

dubbel afschrift; tripe l of triple, fr. drievoudig, drieledig, driedubbel; in het whist spel wordt eene partij triple gewonnen,
wanneer de tegenspelers slechts twee slagen hebben; triple-a!liántie, 1 een diievoudig verbond, verbindtenis tusschen drie
mogendheden ; tnipeltact, iii. drieledige
toonmaat, onevene maat ; tnipléren, nw
lat. (fr. tripler) , verdrievoudigen, verdric
dubbelen , driemaal nemen , drievoudig
vermeerderen.
Tripmadam of tripe-madame, f. fr.

( v. tripe, gedarmte), letterlijk: vrouwengedarmte, de kleine huislook, eene sala
deplant.
Tnipoden, z. ond. tripüs.
Tripoli, z. V. a. tnpel (z. a.).
Tnipot, n. fr. (spr. tripó; van

het lat.

tripudnim?), bulb uis, danshuis, speelhuis,
knip, krot, slecht gezelschap; tnipotage,
.f. (spr. —tdazj'), een mengelmoes, rnengsel van spijzen enz. , poespas, butspot;
oneig. streken, trcken, knepen.
Trip of tniplluweel it. trippa, fr tripe
of tripe de velours), cciie soort van halffluweel, wolfiuweel van ruwe zijde of wol
op eenen grond van linnen of hennip.
Tnipsis, f. gr. (v. trIbein, wrijven), de
wrijving, het wnijven; triptisch, door wrijving bewerkt of ontstaan, gewreven.

tnipténisch, gr. (v. tn—, drie, enpte'tergisdh (vgl. pteryx),

drievinnig, met

drie vinnen voorzien.
Triptoton, n. gr., een zelfstandig naamwoord met slechts drie naamvals -uitgangen.
Tripuclium, n. lat., het stampen dansen, huppelen, springen ; een levendige
springende feestdans in liet oude Rome.
Trlpus of tnipöde, al., pl. tnipöden,
gr. (tripis. V. tn—, drie, en js, voet,
Pl. trIpocles), de drievoct , inz. de gouden
drievoet, waarop de delphische Pythia
zat en begeesterde uitspraken deed;
van daar ex t'ripöde dictum, n. lat.. eene
uitspraak van den drievoet , eene magtspreuk of orakel.
Tnirëmen, P' lat (sing. trirëmis, scil.
navis, pl. trirëmes, v. tn—, drie, en
rërnus, riem), drieriemig vaartuig of schip
met drie roeibanken.
Trisagium, z. tnishagion; tnischak, z.
treschat.

Tr.iséctie, f. nw lat. (v. tn—, drie, en
sectie, z. ond. seceren) , (Ie deeling in
drieën; de drievoudige deeling van eenen
hoek; trisector, in. driedeeler, werktuig
om eenen boek in drie gelijke deden te
verdeeleii.
Tnisenét, M. fr. Pharm., grofgestooten
poeder; in de keuken : met grof gestooten
specerijen en suiker bestrooide en in wijn
gewcekte wittebroodjes.
Tnisét of tnesët, n. (v. h. it. tre setti,
drie zeven; fr. tré-.pt), een kaartspel met
40 kaarten tusschen 3 personen, waarbij
men wint, wanneer men de drie zevens
in de hand heeft.
Trishagon of tnishaghsm, ii. gr. (v.
tris, driemaal en /z (igios, a, on, heilig),
het driemaal heilig in een kerkgezang
(naar Jcsaias 6, 3); tnismegstus of trismegist, m. gr. (trisme'gistos, v. me'gistos,
de grootste, super!. v. mégas, groot), de
driemaal groote, overgroote, verhevenste;
bijnaam van den egyptischen Hermes of
Mercurius; Typ., de benaming van cene
groote soort van drukletters. groote kanon
of sabon (fr. trimiçjeste, trismégiste , z.
drukletters).
Trismus, m. gr. (trismds) of tnisis, f.

( v. trIdzein, knarsen, krassen), Med., het
tandenknarsen; de kinnebakskramp, mondklem, kaakkramp.
Trispáston, n. gr. (v. tn—, drie, en
spdein, trekken), een driedubbel katrol;

driezadig, met
chic zaadkorrels.
triste, lat. (tristis, e, fr. triste), triest
of triestig, treurig, droefgeestig, bedroefd;
somber, betrokken, duister, naar; con tristnispérmisch (vgl. sperma),

tézza, it.

heid.

Muz., met treurigheid of droef-

TLUSTICHON.
Tristchon, n. gr. (v. tn—, drie, en
stIclws, rij, regel), een drieregelig gedicht,
eene drieregeli g e strophe; tristrphon, n.
(vgl. strophe). een gedicht van drie strophen; trisylilibum, n. (vgi. syllabe), een
drielettergrepig woord, trisyllábisch, drielettergrepig.
Triteus, m. gr. (tritaios, seil.pyretós)
of tritopha, f. Med., eene driedaagsche
koorts.
Tritérne, f. nw lat. (trite'rna), bij boekdrukkers : drie zoodanig gedrukte vellen
papier, dat men dit, eer zij gevouweri
worden, in elkander moet steken (vgl.
qua tern e).
Trithesmus, n. gr. (v. tn—, drie, en
Theós, God), de drieoderj, het geloof aan
drie goden; iiiz. de, aanneming van drie
godheden in de drieienigheid; tritheIst,
In. die aan drie goden gelooft; trithelstisch, driegodig, tot de driegoderij behoo rende.
Triton 1), in. nw lat. (it. tritóne. driekiankig), Muz., de driekiank, overmatige
q ti a r t e.
Triton 2), rn. gr. (TrItön), Myth., een
zeegod en begeleider van ieptunus; pl.
tritons, lagere zeegoden, sornwijlen met
vischstaarten, ook wel met paardevoeten
voorgesteld.
Tritonïa of Tritogenëia of Tritogeïa,
f. gr., bijnaam der godin Athene of Minerva, naar de rivier Triton , waar zij
uit het hoofd van Jupiter werd geboren,
of naar het libysehe meir Trit5nis.
Trits, f. het drietal, z. v. a. trio (z a.).
trituréren lat. (triturãre), dorschen;
fijn wrijven, fijn stooten enz.; triturãbel,
nw lat., dorschbaar, fijn te wrijven; tntunätie, f. de dorsching, fijnmaking, lijnwrijving; inz. het verbrijzelen der spijzen
tussehen de tanden.
Triumph, in. (v. ii. lat. (trtmniphus,
= gr. thrIambos , d. i. oorspr. een bacchische feestelijke optogt en het daarbij
gezongen liestlied), triomf, bij de oude
itorneinen een feestelijke, plegtstatige intogtvan een' oud-romeinscheri veldheer in
de stad Rome na eene behaalde overwin
ning, overwinningsfeest ; van daar in 't
alg. voor feestelijke praal, de zege, overwinning, het zegefeest; t r i u rn fb o o g, een
zeg eboog; triumphéren (lat. triuniphãie),
eenen zegepraleuden intogt houden, zegevierend binnen trekken , het zegefiest
vieren ; zegepralen ; j uiclien; tniumphé-.
1

rend, triumphant, tniumphantelijk, zegepralend , juichend ; triumphant , als

subst. f eene van zijde geweven en met
allerlei kleuren bewerkte stof; tniuinphaton, rn een zegepraler, d. i. een met lèestelijke praal 1)in urn trekkend overwinnaar.
Triumvir, in., pl. tniumvini, of tnium
vinen, lat. (v. ties, gen. triunr, drie, en
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vir, man), een drieman, drieheerscher in
het oude Rome, drie mannen,die gemeenschappelijk den Staat besturen; triuinvinaal (lat. triunivirãlis, e), tot de driemannen of het driemanschap behooren(le'
triumviraat, n. (lat. triumvirãtus), het
ambt van eenen drienian; het driemanschap.
Tnivïum, n. lat. (v. tri, drie, en via,
weg), een diieweg, kruisweg, waar drie
vegen zamen loopen of elkander kruisen; in
de middeleeuwen de drievoudige kunst of
schoolwetenschap: grammatica,r hetorica en dialectica vgl . quadniviurn); triviaal (lat. trivially, e, d. i. eig.
op den openbaren weg te vinden), gemeen,
gerr aIledaagsch, plat, laag, albekencl;
afesle1eu, veibrui kt, afgezaagd; triviaalschool, acne lagere school, voorbereidingsschool, volksschool; tnivialisnien, pl. nw
lat., algemeen bekende zaken, platheden;
trivialiteit, f. het gemeerie, lage, platte
in de uitdrukking; de platheid, laagheid,
gemeenheid,ou beduidendheid,ailedaa g schlicid, nietswaardigheid.
True, z. oud. tnoqu•eren.
Trocãn, troikar of tnoiscart (spr. troa-

kdar), m. fr. (v. troisquarts, d. i. drie
vierdedeelen) , eene driehoekige of driesnijdende naald der wondartsen tot het
aftappen des waters vanvaterzuchtige n
enz.; tnocarénen met den trocar doorsteken en aftappen.
Tnochántër, in. gr. (v. tre'chein, loopen; tróc/tos, de loop; troc/tós , kring,
rad), e ig. de looper; Anat. , de draaijer

van het dijebeen, onderscheiden in groote en kleine draaijer ; trochantëniscb,
tot de draaijers belioorende, die betreffende; tnochiuus, m. (gr. tnochios), p1.

trocheeen. Poet., de snelvoet, een versvoet
met eene lange en eene korte lettergreep

(- w ), 1). V. 1 e v e U, I i e id e enz. , ook

chorëus, d. i. danser genaamd, in tegenst.

met jam bus; trochasisch, uit zulke versvoeten bestaande; tnochiliet of tnochliet,
fl I. een versteend gedraaid schelpdier
trochisci of trochlskena, Pl- (gr. sing. trociiskos, in. klein rad), hij de apothekers
de kleine koekjes onder welker gedaante
men soms de geneesmiddelen toedient
trochiet m. eene versteende zeester of
radersteen; vgl. encniniet; troch1af.
lat., de rol, liet windas, katrol; troahödes,
f. gr. (troc/iddes, radvorinig), Med, cciie
gewrichtsverbindin g, waarbij liet been ziele
in een ander als in eene rol beweegt
trochoide, l, z. V. a. cycloide (z. a.);
trochomter, ni. een loopineter, werktuig
ter bepaling van den loop des schips
tnochotiek, F. de leer vai de kriugvoringe
bewegino'
-

Troebel (fr trouble) , onhelder, onklaar,
drabbig.

908TROEF.
Troef, f. (waarsch. zamen getrokken van
triomf, lat. triumphus , fr. triomphe ,
hoogd. trumpf, eng. trump, zweedsch
trumf; volgens Bildcrdijk van treffen,
trof), in vele kaartspelen die kleur, welke
gekeerd is; ook een enkel blad van deze
kleur, een troefblad.
Troep, z. troupe.
Troglodieten g pl. gr. (trQglodytai, v.

trógle, hol, grot, en dyein, duiken, indoopen, inkruipen), hofkruipers, Kolbewoners; in de Oudheid de naam van een'
in aardholen wonenden xthiopischen
volksstam ; later afdwalende christenen ,
die in holen vergaderden; ook de naam,
waarmede men de afgodische joden aan
wie Ezechiël spreekt; in 't alg.-duit,van
menschen , die onder den grond wonen,
gelijk de mijnwerkers van Zweden, Polen

enz.
Troikar, z. trocar ; trois , z. troys
trojaansch, z. Troje.
Trojak, m. poolsch (eig. drietal, v. trol,

drie) , cene poolsche rekenmunt ,
s c h o s t a c k of ongeveer 5 centen.
Troje, Gene beroemde stad der oudheid,
de hoofdstad van het eig. Troas, aan den
Scamander, anderhalve mijl van de IEgéische zee, digt bij den ingang van den
Hellespont; Zij werd door de Grieken ver
herbouwd onder den naam van-woestn
I l i u m; men heette haar nog D a r d a n i ë,
Teucria, Pergamus ; tegenwoordig
I3 o u n har - B a c h i; trojaansch, van Troje,
daartoe behoorende; trojaansche oorlog,
de krijgstogt door de Grieken in de lade
eeuw vóór J. C. ondernomen om den hoon
te wreken, door Paris gedaan aan Menelaus, wiens vrouw Helena door dezen was
geschaakt. Agamemnon voerde het grieksche leger aan, dat tot duizend of twaalf
honderd schepen werd gebragt en ongeveer
honderd duizend man moet geteld hebben;
onder deze waren Achilles, Ajax, Menelans, Ulysses, Diomedes, Protesilaus, Pa-

troclus , iNestor, 1 eoptolemus enz. Het
beleg van Troje duurde tienjaren, na
verloop van welke de Grieken veinsden
te vertrekken, latende op het strand een
ontzaggelijk groot houten paard achter,
waarin hunne vermaardste krijgshelden
zich verborgen hadden, en dat men het
trojaansche paard noemt. De Trojanen
meenende, dat deze kolussus was opgerigt
om eene gelofte te volbrengen, sleepten
het binnen hunne muren; en gedurende
den nacht kwamen nu de Grieken uit der,
buik van het dier, openden de poe rten
voor hunne strijdgezellen en gaven Troje
aan de vlammen en de plundering over;
van daar h e t trojaansche paard, voor
allerlei soorten van hinderlagen; het t r oj aan sch e paard inhalen, zelf zijnen
vijand, zijn verderf binnen voeren enz.

Troll of Trolde, m. noord. 1lyth., eene
soort van booze geesten of duivels, toovenaars in menschelijke gestalte.
Tronaba, f. , pl. trombe, it., Z. V. a.
trompet (z. a.); van daar trombe,.,f. fr.
(it. tromba) , eene waterhoos, water- of
zeezuil; ook t y p li o n; tromblon, in. (spr.
--blóng), l\lil., een donderbus; trombone,
pl. tromboni, bazuin.
Trombosis , f. , z. thrombosis
thrombus.

In. it.,

ond.

Trompt, f. (het naast van het fr.
trompette, sp. trompeta; maar oorspr.
duitsch, verwant met trommel; oud
trumba , trumbe , trumme ; it.-duitsch
tromba), een bekend blaasinstrurnent; ook
een orgelregister; iets trompetvormius, b.v.

de trompetofbuis van Eustachius,
e ustachische trompet (z. ond. ustachius); een moerasvogel in Zuid -Amerika, ook agami en makukawa geheeten.
Tromus, in . gr. (trómos, v. trérnein,
sidderen), Med., het beven, sidderen.
Trona, z. soda.

Trone, f: een klein, ligt vaartuig met
een verdek en een vierkant zeil.
tronqueren (sp. trongkeren), fr. (tronquer, v. li. lat. truncáre; vgl. truncus),
afstompen, verminken, besnoeijen.
tropisch gewigt, z. troys gewigt.
Tropreolum, n. gr.-lat., de kapucijner -

bloem, een pronkgewas van verscheidene
soorten.

Trope, Z. Tropus.
Tropkeeen, 1. tropeeen (lat. sing. tropaeum, n. pl. tropaea; v. li. gr. trópaion,
pl. trópaia, V. tropë, het wenden, op de
vlugt slaan; fr. trophee), zegeteekens, de
buitgemaakte wapens, standaarden, krijgsvoorraad enz.
Trophologie, f. gr. (v. trophë, voedsel,
en trephein, voeden), voedingsleer, leer
der leeforde, der leefregelen; trophonOsos,
f. ziekte der voeding.
Trophónáus, m. gr., de fabelachtige
stichter van den delphischen tempel van
Apollo, die door de aarde verzwolgen en
na zijnen dood als heros vereerd werd,
en in eene spelonk van B otië orakelen
sprak; van daar t r o p h n i s c h hol, een
huiveringwekkend hol met naauwen in-

gang.
Tropieten, pl., eene secte, die geloofde, dat de Logos bij (Ie vlecschwording
had opgehouden God te zijn.
troppo, it., te zeer, al te zeer (als nadere bepaling gebezigd bij de woorden, die
de tijdmaat aanduiden, b. v. allegro non
troppo, niet al te vrolijk).
Tropus of trope, m., pl. tropen, gr.

(trópos, pl. trópoi; lat. tropus, pl. tropi,
v. h. gr. trepein, wenden ), eig. wending,

omkeer; Log., eene omgekeerde, oneigent-
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lijke, figuurlijke uitdrukking,woordenkeer,
redesieraad , redebloem, verandering der
voorstelling in een aanschouwelijk beeld;
tropen, Geogr., de zonnekeerpunten; tm
(sell. circultms), iii. lat. (v. L. gr.
-Pcus
tropikós, scil. k/clos), de keerkriug, pl.
tropCi tropicus cancri, dc krccftsheerkring of noordelijke zounekeerkring ; tr.
capricórni, de stcenbokskeerkring of zui
delijke zonnekeerkring; tropisch (gr. tropikós, ë, on, lat. tropI'cus, a, um) eig.
de wending betreffende of daartoe behoo
rend ; oneigentlijk , heeldsprakig , verbloemud, figuurlijk; tot de keerkringen behoorende of daar te vinden, b. v. t r op i
5 C h e g e \v a 5 5 e n zulke, die men tusschen de kccrkringen aantreft; tropisch.
jaar, de tijd, dien de zon in hare schijnhare baan van het lentepunt af gerekend
noodi heeft om daar weder te kousen;
tropoIoge, f. de leer van de woordwendingen of oneigeutlijke uitdrukkingen
tropológisch, in oneigentlijke of verbloem
de uitdrukking.
troqueren (spr. troke'ren), fr. (troquer,
sp. trocar; eng. truck), ruilen, verruilen,
wisselen, ruilhandel drijven; troc of trok,
in. een ruil, eene verruiling.
Tros, iii. (hoogd. en zweedsch trois,
eng. truss, fr. trousse, sp. troxa), de
bOOj), menigte; de zware bagagie van een
leger en de daartoe behoorende personen,

îondreizend gezelschap van tooneelspelers;
troepen, pl. (fl. troupes), krijgsbenden.

g

krijgspakkagie.
Trot, m. fr. (oorspr. duitsch, van trotten, afg eleid van treden; it. trotto), de
draf- trottéreii (fr. trotter, it. trottare,
draven; trottâde, f. fr., een kleine wandeirid ; trottoir, n. (spr. trottodr) , een
verheven steenweg, voetpad met breede
steenen, naast den grooten weg.
Troubadour, in, pl. troubadours, fl.

( spr. troebadJer; provençaalsch trobador,
d. i. eig. vinder, uitvinder, v. trobar, fr.
trouver, vinden; vgl. trouvere) , voorm.
zuid -fransche dichters, minne- of meesterzangers uit Provence in de middeneeuwen.
Trouble, rn fr. (spr. troebi'; v. Ii. lat.
turba , verwarring ; turbãre , verwarmen
enz.; vgl. troebel), de onrust, onrustige
beweging, stoomnis, wanorde, verwarring;
inz. volksbeweging, volksopstand; troubieren (Ir. troubler), troebel maken; verontrusten, beangstigen, verwarren, storen.
Trou- madame, ii. fr. (spr. troe—; v.
trou, gat, opening), eene soort van spel,
waarbij men dertien kleine ivoren ballen
door 13 kleine openingen of poortjes, die
met verschillende nommers geteekend zijn,
tracht te stooten het kamerspel, gekkenspel.
Troupe, m. fr. (it. truppa, mid. lat.
tróppus ; V. ii. lat. turba , of oorspr.
duitsch?), troep, een hoop, eene menigte
menschen of dieren; een gezelschap, een
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Trousseau , m fr. (spr. troesó ; van
trousse, bundel, pak, eng. truss port.
trossa, sp. troxa ; vgl. ons tros), de uit-

zet, wat eene bruid aan huisraad en kleeding wordt rsiede gegeven.
Trouvaille, f. ft. (suim troewdij van
trouver, vinden), de vond; trouvere of
trouverre, pl. trouverres (spr. troewér'
trouveurs, eig vinders. uitvinders; vgl.
troubadour), noord -fransehe dichters in
de middeneeuwen, die inz. volkssprookjes
( fabliaux), romances enz. dichtten.
Troys-gewigt (naar de fransche stad
Troyes benoanid ; dus minder goed
trooisch gewigt) , eng. troij- weight.
het handeisgewigt, waarvan men zich in
Nederland, Frankrijk en Engeland bedien
de; ook het zwaarste goud-, zilver- en
;

;

apothekersgewigt ; het hollan dsch pond
troys-gewigt werd verdeeld in 2 mark, het
mark in 8 onzen, de ons in 20 engels en
de engels in 32 azen; eene mark -tm oys
= 246,08386 wigtjes; in de medicijnen
CII de natuurkunde werd het mark tro sgewigt verdeeld in 8 oncen, de once in
y

8

drachmen, de drachme

in 3

scrupels,

de scrupel in 20 grein.
Trubeichmasz, n. eene vochtmaat in
Wurtemberg, = eimer (emmer) of
1,9174 ned. kan.
Trucheman, m.

fr. (spr. truusj'rndng

;

vgl. dragoman), een tolk, uitlegger.
Truchsess, ni. hoogd. (oudd. tru/tsdzo,
truhsaeze ; gew. afgeleid van t u li e, scho-

tel en set zen , zetten, dus eig. wie de
schotels neerzet; waarsch. echter ontstaan

uit trultisâzo,

v. tru/st, d.

i. troep, hoop,

dienstvolk, bedienden; dus: de opzieners
over de holbedienden), een voornaam hofbeambte in de middeneeuwen , die inz.
over keukens en huishouden het toezigt
hield, en bij feestelijke gelegenheden de
schotels opdroeg; eertijds eene erfelijke

waardigheid.
Truffel, f. (eng. truffle, fr. truffe; v.
Ii. lat. tuber, buit, knol?), kleine ronde

eetbare paddestoelen, die onder den grond
groeijen en zich in hunne rijpheid door
den sterken reuk verraden.
Trumeau , in.

(spr. trurnó) , pl.

tru-

meaux, fl-. (eig. de schenkel van den os),
de vensterpijler, d. i. de wandruimte tus
twee vensters; een groote spiegel-schen
ter bedekking van de vensterkolom, pe-

nantspiegel.
Truncus, n.lat.,

een boomstam, tronk,

stronk,
de romp van een ligcbaam;
de armbus in de kerken; truncàtie, f. nw
lat., de verminking.

Trusie, g nw lat. (trusio, v. trudére,
stooten), het stooten, inz. de stootbeweging van liet hart.
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Trustee, rn eng. (spr. trástie, v. trust,
trouw) , de vertrouwde , gevolmagtigde,
een e soort van fid€i -commissaris in Engeland; voogd, verpleger, curator.
Trustée, f. fr., eerie maat, waarvan
men zich weleer in Bretagne voor het
zout bediende; 25 trustees deden een mud.
Trutatören, pl., z. v. a.j oculatoren,
horigaarsche liederen-dichters, die de da den der hertogen bij feestmalen en in de
legers bezongen.
Trypësis , f. gr. (v. trypãn, boren),
Chir., het boren.
Tschadir-mehteri, m. turk., titel van
de officieis, belast met de zorg voor de
tenten des sultans; tschadir-mehter -ba
schi, m. overste van de tentverzorgers.
Tschaiken, ook saiken (russ.

tsclidilca,

eig. de meeuw), ligte, zeer snel varende
roeischepen der Hongaren, Turken en Ko
sakken op den Donau en den liniester;
tschaikisten, pl., de scheepssoldaten voor
die roeischepen.

Tschako, z. ezako.
Tschantac1ji En. turk. , titel van den
officier, die den sultan eenen zak met
geidstukken achterna draagt.
Tschark of tscharckey, n. eene russ.

vochtmaat, = l'u stoof, wedzo of
0,1229 ned. kan.
Tschausch of tschiaus, m. turk. een
policie -dienaar ; staatsbode hof-koerier;
turksche lijfwacht te paard, die zich door
zijden kicederen, eigenaardigen tulband en
sabel onderscheidt; tschausch-b aschi, m.
(vgl. basch) , hun aanvoerder, die te gelijk
rijksmaarschalk is.
Tschertáken of cerdaken, pl, in Croatië enz. op palen staande kleine en versterkte M'achthuizen, om de strooptogten
der Turken door schoten te kennen te

geven.

Tschetwerik, n. russ. (v. tse/tetüre
sanskr. tschatur, lat. quatuor, vier), eene
russische graanmaat, = 26.2180 ned. kop;
tschetwert, n. (russ. tsc/ie'twertj, in 't ally.
een vierdedeel), eene russische graanmaat
= 2 osininen, 8 tschetwcrik of 209,74
ned. kop; tschetwertka, f. het vierde
gedeelte van het tschetwerik of 6,556 kop.
Tscbiaus,z. tschausch.
Tschibouke of chibouque , f.

turk.

(tschibuik, in 't alg. star', roede), een pij-

penroer, eerie turksche tabakspijp.
Tschimburak, in. een perziscli kameelkanonnier.
Tschomór, hongaarsch, eene uit bet
gebruik van vette spijzen voortspruitende
ziekte, bestaande in eene met neiging tot
braken gepaardgaande koorts.
Tschorba, f. turk., in 't algem. soep;
een turksch geregt, uit rijst bereid.
Tschurm, in. eene chinesclie munt,
*r

tail (z. a.).

Tseki, chineesch porselein.
m. chin., een geleerde van dc
3de klasse bij de Chinezen.
Tsongtou, m. chin., onderkoning.
Tuba, f. lat., eene soort van trompet
bij de oude Roumeinen; tuba Eustac/ila
ofEustac/tiãna. z.eustac his che buis;
tuba stentoi-ia (vgl. stentor), de spreekTsinse,

buis, spreektrompet, roeper; tuba Fallopij, Anat., de moeder-trompet.
Tiibercülum, n., pl. tubercula. lat.
( verklw. V. tuber, n. knol, buil, buit enz.),
een uitwas, eene kleine verheveniseid aan
een been; ziekelijke knobbel in verscheidene
organen van bet menschelijke Iigchaam,
inz. in de longen (tubercula pulmönum,
longknobbei); tuberculeus, nw lat. knobl)elig, gezwollen ; tubereus (lat. tuberôsus,
a, urn), knobbelig. hultig, ruw; tuberoos,

f. nw lat., de oostindisehe herfsthyacinth
( polyántltes), een bolgewas met witte, zeeî
sterk- en geurigriekende lelievorrnige
bloemen; tuberositeit, f. de knobbeligheid, rnwheid, bultigheid; ook buil, gezwel.
Tubus, mu., pl. tubi, lat., eene buis,
inz. een kijker, verrekijker (teleskoop)
tubi capiliares, pl., haarbuisjes; tubipóre, f. lat.-gr., de buis- of pijpkoraal; tubiporieten , pi. , versteende pij pkoraieu;
tubüius, ni. lat., ccii buisje, pijpje, b. v.

om iets op te blazen ; tubulare, I'. nw

lat., de pluimbos -poljp, een koraalachtig
plantdier ; tubulieten, pl. , pijpvorniige
versteeningen van eene soort van plantdieren.
Tudor, naam eener groote engelsche
familie, die eene driastme heeft gevormd,
w'elker eerste lid is Hendrik VII, gekroond
in 1485; haar laatste lid is Elizabeth, gestorven in 1603.
Tuf of tufsteen, z. tophsteen.
Tufenktschi, rn, pl. tufenktscbis, turk.
( v. tufenk, nw gr. tuphe'ki, snaphaan,

geweer) , geweerdragers (fuseliers) of
buksdragers (karabiniers) in Turkije;
ook wie de laden of schaften voor de
buksen maakt.
Tug, turk. (tig/s), de turksche paardenstaart, cciie stang met een' paardestaart

en gouden bol, welke in plaats van vaan
dient.
Tugenä-bund, m. hoogd. (spr. u oe),
deugdverbond , een patriottisch genootschap, dat zich in Duitschland onder de

studenten gevormd en veel toegebragt

heeft tot de verdrijving der Franschen in
1813. Het is in 1815 ontbonden.
Tughra, perz. (tughi-î of togltrui), het
naamcijfer van eenen vorst, dat voor diplomaas en bevelen wordt gezet; inz. het
naamcijfer van den turksclien sultan.
Tuiieriën, pl. (spi. twilerièn), fr. (tui
leries . V. ii. sing. tuilerie, d. i. panne- of
-

tegelbakkerij, gelijk er op die plaats vroe-
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ger waren), een beroemd koninklijk paleis te Parijs, benevens den daarbij be-

woelig, oproérig, onstuimig; tumuitnéren
(lat. tumultuãri) , opschudding verwekken, opstaan, oproerig worden, zich vetzetten; tumultuánt, in. een onruststoker,
opstandmaker, rustverstoorder, oproernia

boorenden openbaren tuin.
ook Teut ,
Tuisko Thuiskon of Tuisto,
Tot of Theot, m. de uit de aarde geboren god en stamvader der oude Duitschers
of Germanen.
Tukan, z. toucan.
Tukea, een gewigt in Moka, omtrent
= 42 wgfjes; 40 tukeas doen een in a n u.
Tulbanci, m. (perz. dulbend, tulbend,
oorspr. mousseline of neteldoek, Ir. turban) , een turksch hoofdwindsel, hoofd
sieraad bestaande uit een stuk stof; dat
viermaal om eene soort van muts wordt
gewonden; oneig. ook een zeker gebak, ter
wille van zijnen vorm dus geheeten; den
tulband nemen, een muhaniedaan wor
den; getulband, met eencii tulband bedekt
of getooid; tulbentoglan, in. turk., de
tulbandpage, de edelknaap, die voorden
tulband van den grooten heer zorg draagt.
Tule of 1. tulle. £ ( fr. le tulle), een
netvormig garenweefset (naar de stad
Tulle in Frankrijk, alwaar bet bet allereerst werd vervaardigd, tegenwoordig in
de stad Calais en hare omstreken).
Tulp, f. (hoogd. tulpe en tutipane, fe.
tulipe, eng. tulip, it. tulipana, nw lat.
tulipa; v. ii. turk. tulban, tulbend, d. i.
tulband (z. a.) ; wegens de gelijkvorinigheid der bloem met dit hooflibedeksel); tulipomanie, f. nw lat.-gr., de tul
penwoede , overdreven tulpenzucht , de
voorm. hartstogtelij ke liefhebberij voor
tulpen, inz. van de Hollanders in de eerste
helft der I7de eeuw.
Tulus, m. uW lat. (v. Ii. gr. tylos, eelt
enz.), Med., z. v. a. callus.
Tumba of tumbe, f. lat. (v. L. gr.
tymbos, m. grafheuvel, grafplaats), een
graf, grafzerk in roomsche kerken; eene
groeve, indieping; fr. tombe, de grafsteen,

lijksteen.
Tumor, m. lat. (v. tumëre, zwellen),
een gezwel ; tumor albus, een wit gewrichtsgezwel, inz. aan de knie ; t. arthriticus , jichtgezwel , jichtknobbel ; t.
cystleus of saccãtus, b u i k g e z w e 1 ; t.

fungösus, sponzig gezwel; t. /tumorstz-

cus, een door vocht ontstaan gezwel ; t.
.canguinus, bloedgezwel ; t. sarcomatösus , een vleeschgewas; tusnescéren (lat.
t'umescire). zwellen; tumescentie of tu
mefáctie, f. uw lat., de opzwelling, het
gezwel.
Turuuulus, ni., pl. tumuli, lat., eig. een

heuveL eene hooge of verhevene plaats,
eene hoogte; graven of grafsteden.
Tumult, m. lat. (tumiUtus), de onrustige, hevige beweging cener menigte,
het geraas, de opschudding. OplOOp, opstand, het oproer, alarm; tumulturisch
( lat. turnultuarius , a , um) , onrustig
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ker.
Tun, n. eng., eene ton, een vat, engelsche vochtinaat = 2 butts of 25
gallons.
tune et nunc, lat., toen en nu, voorheen
en thans.
Tungsteen , m. (v. h. oudd. tunge,
zwaar,, tungen, bezwaren), zwaarsteen,
ijzerzwaarsteen, woiframiumzure kalk, ccii
zeer hard en zeer bros halfmetaal . van
staaigrijze kleur, in 1781 door den Zweed
Scheele ontdekt en eerst naar hem

scheelin e geheeten.
Tunca, f. lat., een oud-rom. witwollen
lijfrok, onderkleed , dat door mannelijke
personen onder de toga op het bloote
lijf werd gedrage.n; de tunica der vrou
wen was langer; ook een onderkleed der
r. k. geestelijken ; eene soort van korte
vrouwenkleeden ., fr. tunique (spr. tunjek').
Tunisbloein, f. de fluweelbloein (naar
Tunis in Afrika).
Tunkins-nesten (naar

het landschap
Tunkin in Achter-Indië), indische vogelnesten , eetbare nesten der indische
zwaluw, z. salangane.
Tunna, f. eeoc zweedsehe inhoudsrnaat
voor drooge waren, 146,49 ned. kop.;
ook eene zweedsche vochtmaat, = 125,52
ned. kan; tunneland, m. eene zweedsehe
akkermaat, =: 49,3640 j ned. roeden.
Tunnel, m. eng. (cig. een trechter, v.
to tun, op tonnen of vaten gieten), in 't
alg. een onderaardsche weg, een gang onder eenen weg, eene rivier; iriz. die, welke
onder den Theems bij Londen door den
franschen ingenieur B r u n e I is aangelegd,
om de gemeenschap tusschen de beide
oevers der rivier gemakkelijker te maken.
Turak, m. eerie kleine munt in Hongarje, omtrent = 2 centen.
Turban, z. tulband.
Turbatie, turbator, z. ond. turbéren.
Turbeh, n., pl. turbebs. arab. (van

turdb, aarde, stof), muhamedaansche, van
boven opene graven, inz. de tomben of
grafsteden der turksche keizers in de

inoskeën.
turbéren, lat. (turbãre), verontrusten
storen, verwarren, beroeren; turbãtie, f.
( lat. turbatzo) , de verwarring, stoornis,.
verontrusting ; turbãtor, m. een onruststoker, opruijer, oproermaker; turbulént.
( lat. turbuléntus, a, urn), onrustig, onstuimig, woelig, woelzick; turb.uléntie, f.
de onrustigheid , woeligheid , onstuimig

heid.
Turbiniet, m., pl. turbinieten, nw laL
( v. het lat. turbo, gen. turbinis, een draai

TUIIBITH.

TUTOR.

kolk, wervelwind, tol), versteende schroef
-slakken; turbinolIthen, pl. lat.--ofkrnel
gr., versteeningen van kegelvorrriige sterkoralen (macire poren).

ion sche magneet genaamd, een kleien kiezelachtige steen, die, op heete ascii
gelegd of in kokend water behoorlijk verwarmd zijnde, zoo clectriek wordt, dat hij
de asch aan de eene zijde tot zich, trekt
en aan de andere van zich afstoot.
Turnus, rn mid. lat. (vgl. het mid. lat.
turnare, torneare, wenden; van daar it.
tornare, Sj). tornar, fr. touruer, oudd.
turnjan, turnen, zich in eenen kring be'wegen, zwaaijen, zwenken; gr. tornezein.,
lat. tot-nare , draaijen), de kringloop, de
orde of beurt, naar welke velen een werk
na elkander verrigten ; in turno , op de
beurt, in volgorde; per turnurn, naar de
beurt of rij ; turnier, m. hoogd., z. v. a.
tournooi. z. a.; turneerkunst, f., z. v. a.
gymnastiek (z. a.).
turpis persona, z. persona.
Turnilithen, pl. lat.-gr. (v. h. lat. Curnis, toren, en het gr. lit/tos, steen), torensteenen, eene soort van versteende spiraal- of toren vormige schelpdieren.
Tuscuiãnum , n. lat., de beroemde villa
van Çicero, niet verre van Tuscullum (nu
Frascati) in het oude Latium, alwaar hij
de gelukkigste uren van uitspanning en
rust smaakte; onei g . het stub landgoed
van eenen geleerde of staatsman.
Tussi1go, f. lat,, het iioefblad, ook
brandlatuw, maartsbloemen, paardeklaauw
geh eeten.
tussis, f. lat., de hoest; Cussis catar-.
n/Lãlis, de verkoudheids -hoest; C. convul-.
sva, de kramphoest; t. gutturalis, de
keelhoest; t. pectoralis, de borsthoest; t.
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Turbith, m. BoL, eene ecylonsche plant,
de indische t u r b i t h s t r u i k, met eenen
wortel van buikzuiverende kracht; mineralisch turbith , zwavelzuur geel kwik-

zilver.
Turbuka, f. eene turksehe keteltrom.
turbulent, turbulentie, z. ond. turbe
-ren.
Turcismus, 111. flW lat., het turken-

geloof.
turgescéren, lat. (turgescre, v. turçjëre, opgezwollen, dik zijn), zwellen of op-

zwelien; turgescéntie, f. nw lat. (turgescentla), de opzwelling, over'oIlieid, opzetting, opbruising van het bloed enz.
TuribuIlum, n. lat. (v. tus , gen. tanîs,
wierook), een wierookvat in r. k. kerken.
Turkoois, m. (fr. turquoise, £, it. tar-

cliese, van Turco, turk, omdat de eerste
steenen van deze soort uit Turkije kwa
men) , 1) de mineralische turhoois of

k a 1 al e t, een ondoorzigtige, blaauwgroeiie steen, inz. in Perzië en Indië, als edel-

steen geacht; 2) dc animalische of fostandsteen, een blaauw
groen, steenhard ligchaam, waarschijnlijk
een met vitrioolachtig koperwater doordrongene en versteende vischtand of been,
die men in Siberië, Zuid-Frankrijk enz.
vindt.
TurkophIus, m. gr., een vriend der
Turken, turkenvriend ; Turkopôlen, p1.,
afstammelingen v. Turken en Griekinnen.
Turlupin, En. fr. (spr. tuurlupéng), een
laffe grappenmaker, iemand, die geeste
1ooe en gemeene aardigheden, lage woordspelingen zegt (naar eenen vermaarden
potsenmaker ten tijde van Lodewijk Xlii.:

siele turkoois, de

-

Henri Legrand,metcicnbijnaamTur
lupin, welke naam weder on tleend is
van de secte der t u r I u p 1 a s, die in de
1 4de eeuw ontstond en zich door schaamteloosheid ondersch eidde) ; turlupinéren
(fr. tunlupiner). grappen maken . gemeene
aardigheden zeggen; iernan(i voor den gek
houden, hem beet liei)ben, foppen, belagehelijk zoeken te niaken; turlupinâde, f.
de gemeene grap, laffe aardigheid, zoutelooze geestigbeid, kwalijk aangebragte
scherts of woordspeiing.
Turma, f. (scil. equiturn), lat., eene
romeinsche en l)yzan tijnsche ruiterbende,
aanvankelijk, volgens Varro, slechts uit 30
man bestaande.
Turmalijn of turmalien (it. turnsalino,
fr. tourmaline ; waarsch . van indisehen

oorsprong, daar deze steen het eerst uit
Ceylon door eenen Hollander in 1703 naar
Europa zou gebragt zijn), schorl, inz. edele
schorl,ascbaantrekker, ook wel trip , ec y -

pulmonãlis, de longhoest; t. stomac/iãlis,
de maaghoest.
Tutanëgo, tuttanego (vgl. tutia), ook
tintenak, fr. toutenague of tintenague,

een wit metaalmengsel uit tin en bismuth;
voormalige benaming van bet zink.
tutëla, f. lat. (v. tutus, a, urn, veilig,

wel bewaard, v. tuëni, beschermen), fr.
lutelle, de voogdijschap, het opzigt over
eenen onmondige; tutelair (lat. tutelãnis,
e), beschermend, als voogd handelend, tot
(le voogdij behoorende; enge tutélaire,
fr. (spr. angzj'—), beschermengel; tutor,
fr. tuteur rn een voogd, beschermer;
tutor , eng., hofmeester, huisleeraar; opziener; tutor Itonorarnis, een eerevoogd;
t. idonszs , een degelijke, onbesproken
voogd; t. testamentarius, een hij laatsten
wil benoemde voogd; tutorum . n. de
geregtelijke aanstelling tot voogd; tutorfo
nornine, uit krachte der voogdijsc h ap.
Tutia f. P1z. (t'dtiyô; eng. tutty, fr.
tulle, it. tuzia), ook spodl' u iii, ii. zink
kalk, ovengalmei, wit of grijs niets, dat
zich hij bet smelten van het zink in dampen verheft en als roet aan de ovenwanden
hangt.
Tutor enz., z. ond. tutela.

913

TUTTI.

TYRBE.

tutti, lil. it. (v. tutto, geheel, al,

inz. eene kwaadaardige, aanstekende zenuwkoorts, verbonden met typhomanie,
f., d.. i. ijlhoofdigheid met verdooving.
Typus, m. gr. (typos, d. i. eig. de slag
en het door den slag te weeg gebragte,
V. typtein, slaan) , de afdruk, stempel,
het beeld eener munt; voorbeeld, model;
gietvorm , modelvorm , oorspronkelijke
vorm, grondgestalte; Med., de regelmatige
wederkeer der ziekte, de tijdsorde, waarin
de aanvallen van ziekten, en wel voorna-

lat. Lotus), Muz., alle, alle stemmen te gelijk; een tutti, n. een spel of gezang van
allen te gelijk (in tegensi. met s o 1 o).
Twist, n. eng. (in 't alg. iets gevlochtens, gesponnens, V. to twist, vlechten,
spinnen enz.), eng. katoengaren, op machines bereid of gesponnen; ook een drank
uit brandewijn, bier en eijeren.
Tyburn n. de naam eener voormalige
geregtsplaats te Londen; een kandidaat
voor Tyburn, een galgebrok.
Tyche, f gr. (tychè), noodlot, lot, toeval, geluk ; ook de geluksgodin , z. v. a.
lat. Fortuna ; Tycho, mansn. : de ge'

lukkige.

Tylóma, n. of tylosis, f. gr. (v. tylun,
eeltig worden, v. tylos, z. tulus), Med.,
het eelt , de verharding , het eksteroog;
tylótisch, eeltachtig.
Tympanum, n. lat. (v. h. gr. tympánaon, outst. uit typanon, v. typtein, slaan),
eene ouderwetsche handtrommel, een hakkebord; Arch., eene bekkenvormige indieping van eenen wand, door een standbeeld
en dgl . aangevuld; Med., liet trommelvlies
in het oor ; tympaniséren (fr. tympaniser), eig. de keteltrommen slaan, opent lijk iemand ten toon stellen, hein openbaar bespotten , in een' kwadere naam
brengen ; tyinpanitis , f. gr. Med. , de
trommelzucht, eene verzameling van lucht
in de buikholte; tympanitisch, trommel zuchtig, door de trommelzucht ontstaan ;
tyrnpanoide, f. een ligchaam van den vorm
eener keteltrom.
Tyndaríden, pl . gr , de zonen van Leda, de gemalin van Tyndarëos: Castor
en Pollux (z. Castor).
Typen, z. oud. types.

Typhlósis, f. gr. (v. typ ielen, verblinden, typ/tiós, ë, ón, blind), de verblinding, blindheid; typhl®tisch, door blindheid veroorzaakt; typhlotrophèurn, n. (v.

tréphein, voeden) , Med. , eene inrigting
voor blinden, een gesticht ter opvoeding
en verpleging van blinden, blinden -instituut.
Typhomanie, z. typhos.

Typhon , rn. gr. (typhón en typMMUs,
arab. to/c n, dat ook «groote vloed, algemeen sterv en a enz . beteekent) , een
heete, verderfelijke zuidewind , hevige
storm- of wervelwind , vgl. trognbe ; bij
de oude Egyptenaren als een b o o z e g o cl,
bij de Grieken als een m o n s t e r veorgesteld, dat de Aarde bij den Tartarus had
gebaard en waarvan al liet schadelijke en
verderfelijke in de wereld zijnen oorsprong
had.
Typhos of typhus, m. gr. (typ/Los, eig.
damp, walm , V. tip/win, rook maken,
dampen) , meed.-, gevoelloosheid, verdooving, waanzin; elke koorts ast verdooving,

rnelijk van koortsige, plaats hebben ; bij
boekdrukkers: cene gegoten letter ; pl.
typen, voorbeelden; gegoten drukletters;
typiek, f., z. v. a.

typologie (z. beneden);

typisch, voorbeeldelijk, als voorbeeld, afbeeldend, zinnebeeldig; ook op bepaalde
tijden wederkeerende, z.v.a. p e ri o d i s c h;
van staanden of blijvenden vorm; typocónisch, kegelvormig; typograaph, m. een
boekdrukker; typographie, de boekdruk -

kunst, het boekdru&ken; typográphisch,
daartoe behoorend ; in zarr,enstellingen :
druk-, b.v. typographische schoon
drukschoonheid of schoonheid van-heid,
den druk; typolithen, pl., afdruk -steenen,
beeldsteenen, steengin, waarop andere lig
zich afgedrukt hebben; typoloog^-chamen
in. een voorbeeldkenner en - leeraar; typologge, f. de voorbeeldenleer of leer van
de voorbeelden in het 0. T., d. i. van ,de
aanwijzingen of zinspelingen in het 0. T.
op het christendom ; vgl. fig u r i s ni u s ;
typometer, m. een werktuig tot naauwkeurige bepaling van den ligchamelijken
inhoud en de hoogte der drukletters (door
); typometrie, f. of
D i d o t uitgevonden);
typometrische lunst , de landkaarten -

druk, de kunst om landkaarten even als
boeken te zetten en te drukken ; typotheet, m. een letterzetter of enkel zetter.
Tyr, m. oud - noord. Myth., de god des
oorlogs, een zoon van Odin.
Tyran, m. gr. (tyrannos, lat. tyrdnnus),
oorspr. in 't algemeen een heerscher, gebieder, koning (regent), in de oudheid
elke alleenheerscher in eenen vroeger
vrijen staat (overigens zonder hatelijk
bijdenkbeeld); na inz. een eir endunkelijk,
willekeurig, wreed heerscher, dwingeland
(d. e s p o ot) ; tyrannij, f. (gr. tyrannís),
de aangematigde heerschappij , dwingelandij, gewelddadir •heid, wreedheid, wille
hardheid en st.renglieid; tyranni--keurig
cáde , m. lat. (tyrannicida), een Loranmoorder ; tyrarsnicicdáum , n. tyran nenmoord ; tyranniséren (fr. tyrannises),
dwingelandij uitoefenen , hard of wreed
handelen. willekeurig en hard beheerschen
of behandelen; tyránnisch of tyranniek
(gr. tyrannikos , e, on) , gewelddadig ,
heerschzuclrtï ,, wreed, willekeurig.
Tyras, z. tiras.

Tyrbe, f. gr. (tyrbè = lat. turba), ver115
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warring, wanorde, stoornis, onrust ; tyrbasie, f. (v. tyrbddzein = lat. turbare, z.
turberen), stoornis, verontrusting.
Tyremsis, f gr. (v. tyros kaas, en
emesiS, z. a.), Med , het kaasachtig braken of overgeven der zuigelingen; tyreusis of tyrösis f. het kaasmaken, de melkstremming , inz. in de maag; tyrödes,
kaasachtig; tyroznâit, m. een kaasaaar
tyromante, f. de kaaswaarzegge--zegr;
rij; tyromorphiet, rn. een figuursteen, die
naar kaas gelijkt.
Tyrïa of tyrisis, f gr. Med., het s l angenuits l ag; ook z. v. a. elephantiasis.
Tyroliënne, f. fr, een Tyroler-lied.
Tyrtaus, n. (gr. Tfrtaios), de naam
van eenen beroemden griekschen dichter,
die door zijne vurige, geestdri fiwekkende
krijgszangen den Spartanen de zege over
de Messeniërs deed behalen.

Uistiti, m. een kleine gestaarte aap in
Z. Amerika.

Ukase, f., I. ukas, rn, pl. ukasen, russ
(eig. het uitgesprokene, z. v. a. edict,
decreet, v. kasaij, aanwijzen, zeggen,
en het voorzetsel u) , een russisch keizerlijk bevel, acne verordening.
\ Ukowal li sten, pl., cane at\vijkende secte
onder de doopsgezindcn (ndar hunnen
stichter Uko Walles).
Ulaan of uhiaan , m.. pl. ulanen of
uhianen (poolsch ulan. Itulan, v. li. turksch

oglslâu,jong mensch, knaap), lansier, cane
het eerst in Polen ingevoerde soort van
ligte ruiters met pistoleii, sabels en lansen
enz., van tartaarschen oorsprong.
Ulak , in. een turksche renbode te
paard (vgl. estaffette), die de bevoegdheid
heeft om het paard van eiken hem ontmnoetenden ruiter voor zijn afgemat ros te

Tzako, Z. sehako.

verwisselen.

Tzengaris of tzingaris, z. hedens.
Tzunet, turksch, dc besnijdenis hij de

Ulalgie, f. gr. (v. tilon, het tandvleesch),
Med., kevelpijn, tandvieeschpijn; ulitis, f.
tandvleeschontsteking; ulóncus, m. tandvleeschgezwel; ulorrhagie, f. bloeding uit
het tandvleesch.
ulceréren enz., z. oud. ulcus.

muzelmannen , die , schoon niet in den
koran geboden , gewoonlijk op het 1 3de
jaar wordt verrigt.
Tzutri, pl., in Perzië de benaming der
georgische christenen.

U. J. D., verkort. van utriasque juris
doctor , lat. , doctor der beide regten
Wt., afkort. van ultirno (z. a.) ; u. s., z.
ut supra.
Uanos of Hanos, pl., groote boomlooze
vlakten in Z. Amerika.
UbbonIsten, pl., eene in 1536 door Phil.
U b b o gestichte secte van wederdoopers.
iJberteit f. lat. (u1urtas, van uber,
vruchthaar, rijk), de vruchtbaarheid, welige voortbrengingskraclst, volheid, overvIoed rijkdom.
ubi, lat., waar; ubi bene, ibi patria,
sprw., waar het mij wei gaat, daar is mijn
vaderland; ubicãtie en ubiëteit, F. barb.
lat., het ergens zijn, de plaatselijkheid,
de eigenschap eens dings van aan cane
plaats te zijn; ubque, lat., overal; ubiquiteit, f. nw lat. (ubiquIas), de alomtegenwoordigheid; het allerwege -zijn; inz
de door Luther beweerde alomtegenwoordigheid van het ligchaam van Christus in

het brood des avondniaals; ubiquisten,
ubiquitisten of ubiquitarërs, pl., alom-

tegenwoordigheidsbelijders of helijders van
de alomtegenwoordigheid des ligchaams v.
Christus in het avondmaaisbrood.
Uditóre , m. it. (spr. u = oc), z. v. a.
auditor (z. a.); uditóre delia camera, ka
mer- ofschatraad; ud. di rota, staats- en
kerkeraad (vgl. rota); ad. sanhissnso,
geestelijk opperraad en regter te Rome.

ulciscéren. lat. (ulcisci), wreken, wraak
nemen, straffen.
Ulcus, n. lat. (pl. ulc?ra), eene zweer,
etterbuil; ulcus art/triticuni, eene jichtbuil,jichtzweer; u artificiale, acne kunstzweer, acne door kunstmiddelen te weeg
gebragte zweer, b. v. cane fo n t a n a 1; U.
carcinôcles, acne kankerachtige zwecr; U.
cariösum, eene beenbedervende zweer; U.
sinuOsurn, eene pijpzweer (listel); u. varicösum, cane krampaderzweer; u. venericurn, cane venerische zwcer; ulceréren
( lat. ulcerâre), zweren, etteren ; uicerãtie s L (lat. ulceratw), de zwering, ettering; verettering, verzwering; verbittering,
bitterheid; ulcereus (lat. ulcerösus, a, urn),
etterig, vol zweren.
Uléma of ulesnas, pl. (arab. vlernd, pl.,
V. aiim, geleerd, v. alirna, weten, kennen), de klasse der turksche regtsgeleer
den, die te gelijk als geestelijken, als uitleggers des korans en bestuurders der
godsdienst beschouwd worden.
Ulitis, f. gr. 1), z. ond. ulalgie; 2) (v.
uk, li kteeken) , ontsteking van een lik-

teeken.
Uller, m. noord. Myth., god der Scandinaviirs, zoon van Sisia en schoonzoon
van Thor. Hij had het toezigt over de
bijzondere gevechten.
Ulmmne, f. uw lat. (v. h. lat. ulmus, f.,
olmboomn, aim), de olmnstof, een plantvormend bestandcleel, het eerst afgezonderd
uit eenen ouden olm bij Palermo, waar-

scbijnlijk z. V. a. humus.
Ulna, f. lat., de elleboog; de el; Anat.,
de elieboogspijp.

UNCIAAL -LETTERS.

ULO1NCUS.
Ulóncus, m. gr. 1), z. ond. ulalgie;

2) (v. ule, likteeken), de opzwelling i an
een likteeken.
uIophI1isch, gr. (v. ülos, kroes. ge
kruld, en p/llon, blad), kruibladerig.
Ulorrhagie, z. oncE, ulalgie.

Uloica, P1 gr. (v. ulün, een likteeken
vormen, en uk, likteeken), Med., genees
middelen, die likteekens maken; ulötisch,
door een likteeken veroorzaakt , liktee-

kenmakend.
Ulrich, in. ondd. (Uod(t lrh, Odelril,
V. nodal, ÔdIIl, erfgoed; vgl. Otto), mansn.:
de rijke aan erfgoed, gegoede ; Ulrika,
vrouweïin. : de rijke, gegoede.
ulterior, ulterius, lat. (comp. v. vltei

enz , aan gene zijde), de of het gindszijdige, latere, verdere, meer verwijderde;
ulterior citatw, I'. Jur., cene latere of
nieuwe dagvaarding; ult. cleduetio, f. ver-

dere uitvoering; ult. defenslo, f. verdere
verdediging; uitlinus, a, urn (superl.
niter), de of het verwijderdste, uiterste,
laatste; ultimus, m. de laatste, benedenste; uitzino, afgek. ult., op den laatsten,
den
nI. dag der maand, b. v. ult. Jan.
laatsten januarij; uitirna, f. de laatste lettergreep, eindlettergreep van een woord;
ultirnum, n. bet laatste, uiterste; ad eitmnium, eindelijk, laatstelijk, ten slotte;
ultimatum, fl flW lat., de laatste verkiaring, cindverklaring of eindvoorwaarde, dc
laatste voorwaarde tot sluiting van een
vergelijk; ook slot- of eindwoord, slotzin.
uitoi-, rn lat. (v. uicisci, wreken), dc
wreker, bestra ffer.
uitra, lat. (vgl. ulterior enz.), aan gene
zijde, voorbij, over, verder; ultra alt rurn
tanturn, meer dan nog eenmaal zoo veel,
meer dan het dubbele; ultra captum. boven het begrip, boven de bevatting; ultra
dimidiurn, over de helft, b. v. benadeeld
of verkort zijn; ultra posse neino obiigü-

tue of teititur, sprw., niemand is ver-

pligt of gehouden iets boven zijn vermogen te doen ; ultra, m. nw lat. , als
subst. in de thans gangbare beteekenis,
Pl. de ultraas, overspannen , overdrijvers, zij, die in datgene, wat zij willen,
uit bartstogt en vooroordeel geen maat
houden en het doel verliezen, omdat zij
het voorbij streven; van daar ultrarevolutionaireri , ultraroyalisten, ultraliberalen enz.; in engereii zin inz. de ultra-

royalisten of absolutisten (z. a.), in tegdnstelling met de liberalen; ultrals
of ultracismus, m. hunne gevoelens-mus
en grondstellingen ; ultramariju, n. (v.
mare, de zee, marinus, a, urn , de zee betreffende) , eig. overzeekleur , hemelsblaauw, bergblaauw van den lazuursteen
(z. a. en vgl. azuur), oorspr. over zee uit

Azië gebragt ; ultramonarchIsten , pl.
lat.-gr., hartstogtelijke aanhangers en ver-
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eerders van de alleenheersehappij; ultramontaan, nw lat. (v. snons, berg, moetacos, a, urn, een' berg betreffende enz.),
overbergsch, aan gene zijde van het gebergte, mi. der Alpen; van daar gewoonlijk overeenkomstig met den geest en de
grondstelli ngen van het pausdon; ultrarnontnen, pl.., verdedigers der onbeperkte
kerkelijke magt en onfeilbaarheid van den
paus; ultramontanismus, n. hunne leer
en groidstellingen; ultramontanomanie,
I'. lat.-gr. (een kwalijk zainengesteld
voord), eig. zucht naar liet overbergsche,
hartstogt daarvoor; al te haristogtelijke
verdediging of erken iiing der onbeperkte
pausehjke heerschappij; ultramunclann,
lat. (ultransundãnus, a, urn, v. mundus,
de wereld), overwereldsch, bovenaardsch;
ultraservilen, pl. nw lat., over -onderdanigen, slaafsche kruipers.
vitro, lat. (vgl. ulterior enz.), eig. aan
gene zijde, daarover been, daarenboven;
vrijwillig, van zelf, ongedwongen, uit ei-

gel! beaeging; nitro ciiröque, over en
weder, wederzijds, van den eenen en den
anderen kant.
Ulsses, lat., gr. Odsseus, koning van
ithaca, een grieksch held, beroemd door
zijne dapperheid en siuwheid in den trojaanschen oorlog, en door zijne lotgevallen
op de langdurige tehuisreis; niet minder
bekend zijn zijne gemalin Penel o pe en
zijn zoon Tëlëmaclius.
Umbélla, l lat., eig. een zonnescherm,
het bloemscherm; uinbellten , pl. nw lat.,
kroonbloemen.
Umber, m., umbra, f. of umber -aarde

( v. Ii. lat. umbra, schaduw; v. a. van terra
Umbria, d. i. umbrische aarde, naar het

it. landschap Umbrië) , schaduwkieur,
bergbruin , bruin -ijzeroker, bruine aardverw.
Umbilicus, m. lat., de navel; ook het
middelpunt, middelste; Jur., bet middelste
(4de) deel der pandecten van het 2 0 ste tot
het 27ste l)oek; eertijds z. v. a. focus,
brandpunt; umbilicus Vengris, de venusnavel, benaming eener plant; umbilicaal,
nw lat., tot den navel behoorende; urnbiliciet , m. eene versteende naveislak,
schotelslak.
unaniem, lat. (unan'mus, a, urn, van

een, en anirnus, gemoed), en als
adverb. ook unaiiirnzter, eensgezind, eenstemmig, eendragtig, eenparig; ook per
unanirnia (scil. suffragia); unanirniteit,
L (lat. uizanimit (i s), de eenparigheid, eenstemmigheid , eensgezindheid , overeenstemming in gevoelens en gezindheden.
mia serie, lat., z. oud. eerie.
Unciaal -letters (v. Ii. lat. unc'a, een
twaaiftie deel, van daar een duim; unciãus, cenduimig), bij boekdrukkers groote
(eig. eenen duim breede) beginletters.
unus,
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Uncinarus, z. ond. uncus.
Unctie, f. lat. (unetlo. V. ungt4e,

zal-

ven), de zalving, oli€ing, heiliging.
Uncus, ni. lat., de haak; uncinarius,
m. nw lat. v. unc;u, a, um, hakig), de
haakworm, cene soort v. ingewandswormen.
unda, f. lat., de golf, baar; unda mans,
f. e ig. zeegolf; eeoc open fluitstern in
orgels; undmne, £ nw lat. (Ir. o n d in e),
een vrouwelijke watergeest (vgl. elementairgeesten); unduleren, zich golfsgewijs
bewegen, golven, dobberen schommelen;
undulãtie, f. de golfsgewijze beweging,
het golven, schommelen; undulatörisch,
golfsgewijs, golvend, schommelend ; nudulismus, m. de golfslag, golving; undulisten, pl. Piet., die schilders, welke het
weekelijke zonder karakter beminnen, en
de golvende lijn tot voor- en zinnebeeld
der schoonheid nemen.
Unguéntum, n. lat. (v. ungre of ungu?ne, zalven), zalf, een met vet toebe
reId geneesmiddel; unguineus (lat. nflguinösus, a, urn), vet, vettig.
uni, fr. (v. unzr, vereenigen; effenen),
eenvoudig, enkel; gelijk, effen, glad, eenkleurig; verbonden.
UnThurn, n. lat. (v. unwus, a, urn, enkel), iets eenigs in zijne soort, slechts
eenmaal voorhanden; uniciteit, f nw lat.,

teits -acte, f. cene verordening van het
eng. parlement in 1562, vülgens welke
alle geestelijken hunne instemming met
de liturgie der hoop bisschoppelijke kerk
verklaren of hunne ambten neêrleggen
moesten; unigenitus, in. lat. (v. genitus,
a, urn, geboren, v. gigrine), de eenigge
boren (zoon van God); de unigenitus -bul
of bulle-unigenitus, eene met dat woord
beginnende bul of verordening van paus
Clemens XI. in het jaar 1713 tegen de
j a n s e ii i St e n; unilâbiich, uw lat. (vgl.
labiurn), eenlippig; unilateraal (vg!. intas), eenzijdig, b. v. unilateraal -contract,

een eenzijdig verdrag, waardoor slechts

ééne partij bij uitsluiting verbonden wordt;
vgl. bilateraal -contract; unilóbisch,
lat.-gr., eenlobbig; uniloculair en unilo
culeus, nw lat. (v. iociti'ns, plaatsje, vak).
Bot., eenvakkig, met een vak.
unìpetaal, lat-ge. (vgl. petalon), één
bloemblad hebbende.
unique, fr. (spr. uniek' v. li. lat. unicus, a, urn), cenig, enkel, alleen in zijne
soort, zonder gelijke, uitstekend , zeldzaam, wonderbaar.
unisexuaal, unisexueel, nw lat. (van
units, a, urn, en se.xus, z. a.), eenslachtig; unisnus, in. nw lat., of it. unisono,
n. (v. is. lat. sonus, klank, geluid), de
de eenigheid, enkelheid.
overeenstemming van toonen, gelijkklan
Unie, f. lat. (unlo, v. unus, a, urn, een),
kigheid , gelijkstemmigheid; all' unIsono,
it., in eenstemmigheid, eenstemmig, eende vereeniging, eenheid, eendragt, eenigheid, overeenstemming, het verbond, de klankig; overeenstemmend, gelijkgezind.
verhindtenis, inz. kerk- of geloofs-veree
Uniteit, f. lat. (unites, v. unus, a, urn,
niging; ook staten -vereeniging, b. v. de een), de eenheid, elk ding op zich-zelf,
unie van Utrecht, het verbond van cenigheid , eenclragt , gcljkvormiglieid,
vereeniging tusschen eenige nederlandsehe overeenstemming; broedergemeente; uni provinciën ten jare 1579 gesloten; bij schil- tarius m. nw lat., een eenheidsbelijder,
ders: de geschikte verbinding en zamen- hij, die slechts één' persoon in de Godheid
stelling der kleuren ; UnÏO proizurn, de aanneemt; vgl. trinitarius.
aanneming der stiefkinderen als lijfelijk
unitief, unttis vinibus , z. oud. unie.
of eigen kroost; unieren (lat. unre), verUniválven, pl. nw lat. (v. unus , a, urn,
cenigen; geuniëerde Grieken, met een, en valva, cl. i. eig. deurvleugel), eende r. k. kerk vereenigde Grieken, die den schalige schaaldieren; univálviscb, eenpaus voor het opperhoofd der kerk erken- schalig, met één hulsel, ééne schaal; uninen; unionist, m. een vereenigcr, veree vasculair, Bot., met één vat, kelk, trechter.
nigingsstichter, ineensmelter v. godsdienUnivérsum, n. lat. (v. unive'nsus, a,
stige gezindheden of kerkgenootschappen; urn, geheel, algemeen), het al of geheel,
unionistisch, vereenigend; untis vinibus,
heelal, wereldgebouw, de gansche wereld;
met vereenigde krachten, met gezament- universaal, lat. (universãlis, e) of uni
lijke magt; unitief. nw lat., vereenigend. verseet (Ir. univensel), het geheel betrefuniform, lat. (unifónmis, e, v. unus,
a, urn, een, en forma, vorm), eenvormig,

gelijkvormig; uniform, als subst. I. nw lat.
(fr.
% uniforme), gelijke ofeenvorniige dragt
of kiceding, dienstkleeding, inz. der soldaten; ook ambts- ofstandsdragt, ambtskleed, dienstrok; uniformeren, denzelfden
vorm geven, gelijk kiceden; uniformering,
f. de gelijkvorming, inz. de
gelijkkleeding; uniformiteit, f. lat. (unifonm'tas) , de een- of gelijkvormigheid,
overeenstemming, gelijkheid ; uniformi-

;

fende, aan allen gemeen, algemeen, alomvattend, zonder uitzondering; universaal
historie, f. de algemeene, alle volken omvattende geschiedenis, wereldgeschiedenis;
universaal- instrument, een sterrckundig•
werktuig om de declinatie en regte idirn-.
ming,der vaste sterren, ook hij dag, te yinden; universaalmedicijn, een algemeen
geneesmiddel ; universaa1-rnonstrium,

bij de alchimisten een (ingebeeld) vocht,
dat alle ligchanien kon ontbinden, zonder
zelf te veranderen; universaal- monarchie,

UN I VOCUS
de wereld-heerschappij ; universale . n.
algemeene uitschrijving, vorstelijke brief

(ni a n i f e s t) ; universalia of universa
liën, pl, algemeene dingen, voorwerpen
enz.; hij de scholastieke wijsgeeren : het
algemeene in onze voorstelling , inz. de
geslachten en soorten; universaliséren,
nw lat., algemeen maken, veralgerneenen;
universalist, oh. een verdediger of geloo
van de algemeenheid van Gods genade;-ver
universaliteit, f. de algemeenheid, gezamentlijkheid; alomvattendheid, onbeperLtheici ; universiteit, £ lat (universitas,
algemeenheid, gezamentlijkheid; Jur., gemeente, corporatie), eig. eene met gemeente -regten beschonken leerinrigting, leergemeente ; eene hoogeschool, akademie,
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Kiaproth ontdekt enkelvoudig metallisch
ligchaarn; uraniet, m. uranium-glimmer,
groene glimmer, phosphorzuur uraniumoxyde met w4er ; uranographie, f. de
hemelbeschrijving, beschrijving des ster-'
renhemels; uranologie, I. de hemelkunde,
leer des hemels; uranonsetrie, f. de he.
nielmeting, meti rig des hemels; uranométrisch, heinelmetend; uranorésna, n. he-

melzigt , door J a in b o n uitgevonden
uranoscoop , rn een hemelbeschouwer,

hemelkijker, hemelwaarnemer, sterrekijker; uranoscopie, 1. de hemelbeschouwing
of waarneming.
Urári, n. pijlvergift, een uit plantensappen bereid vergift, waarmede de indianen in Brazilië hunne pijlen vergif

leerschool voor alle wetenschappen.
univocus, a, urn, uw lat. (v. unus, a,

urn, een, en you:, z. a.), eenbeteekenend,
van eenerlei beteekenis; ook gelijkluidend
bij verschillenden zin; univoctie, f. de
gelijke beteekenis, gelijke benaming.
uno actu, lat., in eene (onafgebrokene)
handeling; uno animo, eensgezind, me
dezelfde gemoedsgesteldheid, één hart en
één zin; uno contéxtu, in éénen zamen
hang, onafgebroken; uiw ore, met éénen
mond, eenmondig, eenparig; uno tenöre,
in éénen zainenhang, in éénen voort.
Un; poco, it. Muz., een weinig, b. v. an
poco allégro , een weinig gaau w .
unurn ide'mque, lat., een en hetzelfde;
hetzelfde, eenerlei.
Upas, z. boa upas.
Ur, eene vochtrnaat in Zevenbergen.
Urächus, rn gr. (urachós, v. üron, pis),
Med., de blaasbarid, navelleider; uracrasie,
f. (vgl. acrasie), slechte pismenging; urncratie, f (vgl. acratie), de onwillekeurige
pislozing.
\ Uranus, m. (gr. t2ranós), de hemel;
M y th., de hemelgod, de oudste nod, ge-

maal van G u a of de Aarde enz. ; eene
door Herschel in 178 1 ontdekte planeet,
voor de verstverwijderde in ons zonne
stelsel gehouden , tot Leverrier in
1846 eene planeet ontdekte, die zich op
veel grooter afstand om de zon wentelt,
en die men Neptunus heeft genoemd;
Urana, f. de hemelsc li e, eene der muze n (z. a.); urancon , n. het hemelsche, een door von Holbein in 1806
te Weenen uitgevonden speeltuig; Urandes, m. de zoon van Uranus, een bijnaam van Saturnus; uraniönen, pl. (gr.
uranhönes) , hemelschen, zaligen, bena
ming der oude grieksche goden bij Homerus; uraniscus, m. (gr. uranis/cos), een
kleine hemel, tent- of troonhemel; de gewelfde zoldering ecner kamer; Med., het
gehemelte; van daar uraniscorrhaphë of
uranorrhaph , f. de naad van het tandvleesch; uranium, n. een in 1789 door

-ti8en.
Urãten, pl. gr. (v. iron, pis), Chem.,

piszure zouten; vgl. po u dr e tt e.
urbaan, lat. (urbãnus, a, urn, v. urhs,
stad), steedsch , stedematig; beleefd, hoffelijk, beschaafd, welgemanierd, hupsch
Urbãnus of Urbaan, m. en Urbana, L

mans- en vrouwenn. : de beleefde, hoffelijke, beschaafde enz. ; urbanistinnen, pl.,
nonnen van de franciskaner -orde, die hunnets ordesregel van paus Urbanus PT.
hebben; urbaniteit, î: (lat. urbanitas) de
steedsche beschaving, welgemanierdhcid
wellevendheid, verfijnde levenswijze; urbaniséren, nu lat., steedsch, d. i. beschaafd en welgemanierd maken.
Urcia, I. oudn. Myth., eene der No r n e a.
Urëa, f. of ur e um, n. (v. h. gr. urein,
pissen, üron, pis), de pisstof; urecchsis,
f Med. , de uitstorting van pis in het
celweefsel ; urësis , f. Med., het pissen
uretëres, pl. (v. h. sing. urëtër), de pisleider; uretërisch. de pisleiders betreffende; ureteritis, f. ontsteking der pisleiders;
,

ureterodiaIsis, f. l)eleedlging, vcrscheu

ring van een of van beide de pisleiders;
ureterolith, in. de steen in de pisleiders;
ureterolithiàsis, f. het ontstaan van stee-.
nen in de piswegen; uretero1sis, f, ver-

lamming der pisleiders ; urëthra, f. de
pisbuis; urethralgie, f. pijn in de pisbuis;
urethremphráxis, f. verstopping der pisbuis; urethritis, i: ontsteking der pisbuis;
urethroblennorrhcna, f. de slijmvloed der
pisbuis; urethrophma, a. de zelling in
de pisbuis; urethrorrhagie, f. de bloeding
int de vaten van de pisbuis ; urethrorrhma, £ de vloeijing uit de pisbuis; urethrospâssnus, ni. de kramp in de pisbuis;
urethrotoinie, E. de pisbuissnede, eene.,
kunstbewerking bij den steen in de pis
buis; urethrotémus, m. een mes tot opening van de pisbuis; urëtisch, cie pis betreffinde; pisafzettend, pisdrijvend; uretca, pl., pisdrijvende middelen.
Urëdo, f. lat. (v. urre, branden), brandend, jeukend uitslag; ook de brand in
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UJIESIS.

USURE.

liet koren ; urentia , pl. Med. , bijtende rhagie, f. sterke pisvloed; urorrhaa, f.
de on n illekeurige pislozing, pisvioed; uro
middelen.
Uresis enz. - uretiseb, z. ond. urea. schésis, f. de pisopstopping; urösis, f. pisziekte; uroscoop, ei. een pisheschouwer,
Urf, arab (urf, cl. i. eig bekend, openbaar enz. y belijdenis , v. arafa weten, piskijker; uroscopie, f. de pisbescliouwing.
kennen; belijden), een turksch keizerlijk
Urphëda, urphede ofurfehde, f. oudd.
(v. ur, uit; eig. liet uitziju of ophouden
kabinets- bevel.
der v e e t e of vijandschap), de zoen, zoen
urgéren, lat. (urgre), dringen, drijven;
aandrijven, sterk op iets staan of aandrin.. eed, verzekering onder cede van geene
wraak te nemen, oorveede.
gen ; nadruk daarop leggen , het al te
Ursinus, n. (v. h. lat. ursnus, a, urn,
naauw of te gestreng nemen ; urgent,
V. ursus, beer), mansn. : de beerachtige,
dringend, geen uitstel gedoogend; urgéntie, nw lat. , of fr. urgenee (spr. uur- sterke als een beer; Ursüla, vrouwenn.:
de met beerenkraclit begaafde; ursuimnerzjângs'), f. de dringende nood, noodwen
digheid, dringendheid, nooddrang, drang ' nonnen, ursulinen, de leden eener in de
1 6d eeuw ter eere van de heilige Ursüla
der omstandigheden.
Urias, rn hebr. (v. ûr, vuur, tir, licht), gestichte vrouwelijke orde, die zich inz.
mansnaam; urias-brief, een voor den over- met de opvoeding van jonge meisjes en
met de verpleging der zieken bezig hield.
brenger gevaarlijk, schadelijk of verderfe
Urticara, i: nw lat. (v. h. lat. urtca,
lijk schrijven (naar den brief, dien David
aan Joab schreefen door U r i a s overzond; de netel), de netelzucht, de netelkoorts;
z. 2 Sam. 11, 14-17); Ure1, rn. de naam urticãtie, f. Med., het geeselen met nevan eenen aartsengel: mijn vuur is God tels, een opwekkingsmiddel hij verlam
dl); urim en thummini , hebr. (pl. v. ming en gevoelloosheid der ledematen.
Uruku, z. orlean.
uir en v. tkôrn, volkomenheid, onschuld),
Usage , £ fr. (spr. uzdazj') usance,
licht en regt, de borstiap van den joodschen hoogepriester, uit twaalf edeisteenen F. (spr. uzdngs'; v. h. lat. usus, z. a.),
of v. a. uit twee beelden bestaande, die usántie, het gebruik, de gewoonte; het
op eene ons onbekende wijze als middel gewoontercgt, handelsgebruik; usage du
tot de godspraken dienden, welke de Iwo- monde, het wcreldgebruik, de wereldken
gepriester in gewigtige gevallen uitsprak. nis; ook de manieren, de zeden, de toon
der groote wereld; usance of it. uso, in.
Urine, f. lat. (urina), de pis; urna
cocta, gekookte pis, welke de beslissing Mere., het wisselgebruik, de gewone beder ziekte aanwijst of vergezelt; u. cruda, talings- of wisseltermijn, de termijn van
raauwe pis U. puruMuta, etterpis ; 51. eene maand, eene maand zigt; uso -wissel,
rubra, roode pis; urinaal, n. nw la t, een een wissel, welks vervaltijd a uso bepaald
pisglas ; urinéren, pissen, wateren, zijn is; a uso, it. (spr. oezo) of a usance, fr.,
naar het gebruik bij wissels, op gewoon
'water afslaan; urineus pisaclitig.
zigt, op gewonen betalingstermijn (van 2
UJrne, f lat. (urna), eene vaterkruik,
een watervat; eerie aschkruik, lijkbus ter tot 4 weken); a uso dóppio , it. ofd deu.v
bewaring van de asch eens ovcrledenen usances , fr. (spr. adeuzusdngs') , naar
bij de Ouden ; eene vaas tot sieraad ; de dobbelen betalingstermijn.
Usano, in. een gewigt in Guinea, ook
stembus.
pise geheeten, = benda of 0,00804
Urocële, f. gr. (v. üron, pis), eene pisbreuk; urochezie, 1'. een pisachtige buik- ned. ponden.
usque ad nauséam, lat., z. nausea.
loop, pislozing bij den stoelgaiig; uroclép
Usquebah, rn eng., een kruiderbrande
sis, f. de onwillekeurigc pislozing, het
u in Ierland. saffiaanbrandewijn.
-wij
ongemerkt wateren; urocce1a 5 l Ie pisUsta, in. turk. (ustuî, v. h. perz. ust îd,
breuk, uitstorting van de pis in het onderlijf; urocriterum, n. een pisteeken, meester), een turksch onderollicier.
Ustie, f. lat. (ustio, v. urlre, branden),
beoordeeling eencr ziekte uit de pis; uroMed. , de branding, het branden, ook
Crisis en urocritiek, £ de pisbeoordeeling,
het pisonderzoek urocstis, f. de pisbiaas; c a u t e ri 5 a t i e; ustuléren (lat. ustulãre),
branden, zengen, roosten; ustulãtie, f. nw
urocritische teekenen, ziekte teekenen,
die uit de geloosde pis worden afgeleid; lat., de zenging, roosting.
-

(

,

;

,

-

(

;

urolIth, m. de l)isstee; uro1ithisis, f.
de pissteenvorming; urolithisch, pissteenen betreffende; pissteenzuur; urománt,

m. een piswaarzegger, waarzegger uit de
pis; uromantie, I. de piswaarzeggerij, het
waarzeggen uit de pis; uromphàlus, rn
de opzwelling van den navel door pis
uroplanie , 1. de verdoling der pis , de
uitstorting der pis in andere deden; ror
u

Usuarius, usucapéren, usufructueren

enz., z. ond. usus.
Usure, f. fr. (lat. usTha, pl. uthrae,
V. uti, gebruiken, usus, het gebruik), het
gebruik, genot, het genolgeld, de rente,
interesten; woeker, woekcrgeld ; usura
illegitthiae, P1 ongeoorloofde renten; us.
legitirnae, geoorloofde, gebruikelijke renten ; us. pro/tibitae, verbodene renten

USURPEREN.
usurárurn usu`rae, pl. rente op rente, in-

terest op interest, woekerrente; usuraráus,
ni. een woekeraar; usuraria pravitas, de
woekerende gewetenloosheid, ongeoorloofde, strafbare renteneming.
usurperen, lat. (usurpáre, eig. in 't
alg. gebruiken , handhaven , uitoefenen) ,
iets usurpéren, zich van eene zaak rneester maken, haar bemagtigen , overweldigen, zich op eene wederregtelijke wijze
en met geweld iets toeëigenen of aanmatigen, aan zich trekken ; of in bezit nemen;
usurpantie, f nw lat., de gewoonte, het
overgeleverd gebruik; usurpatie, f. lat.,
de wederregtelijke of onregtmatige bezit
aan -nemig,tocë baingof
gewelddadige roof; liet on--matign,de
wettig bezit ; Jur., usur_patio, i nz. de afbreking der verjaring ; usurpatáo j uric ,
de ongeoorloofde uitoefening v. een vreemd
en ons niet toekomend refit ; usurpator, m.
of fr. usurpateur (spr. uzuur—), een overweldiger, onregtmatig bezitnemer, troon
-rove,wdgtlijkrvanheoppergezag.
Usus , n. lat. (v. utor. usus sum, uti,
gebruiken, zich van eene zaak bedienen),
liet gebruik, de gewoonte; usus est tyránnus., sprw., het gebruik is een tyran of
dwingeland; usus epanorthoticus; Log.,
de tenuttemaking (vgl. epanorthotisch);
usus loquencli, het spraakgebruik ; ad
usum , ten gebruike, ter dienste , ten
nutte; ad usuni transfereren , z. ond.
transfereren; ex usu, uit de gewoonte
of het gebruik, door oefening er gewoonte;
ook volgens het gebruik , gebruikelijk ,
nuttig, dienstig; in usu of usueel (lat. usuals, e, fr. usuel), in gebruik, gewoonlijk,
gebruikelijk, naar de gewoonte ; in usum,
ten gebruike of ten nutte ; in usum Del-.
phini, ten gebruike van den franschen
kroonprins of d a u p h ij n inzonderheid
gedrukt (eene aanmerking op den titel
van de voormalige fransche uitgaven der
latijnsche schrijvers, uit welke de aan
plaatsen in den tekst wegge -stoelijk
doch aan het slot bijeen gevoegd-laten,
zijn); usuarius, m. een gebruiknemer,
vruchtbruiker; usucapéren (lat. usu capere), zich Gene zaak uit hoofde van haar
lang onafgebroken gebruik of bezit toeëigenen, haar voor zijn' eigendom verklaren,
het verjaringsregt uitoefenen ; usucáptie,
f. (lat. u.sucapïo), Jur., de bezitting of ver
enkel ligchamelijkezaken door-wervinga
verjaringsregt (vgl. p r a e s c r i p t i e);
ususfructus , m. (d. i. usus et f ructus,
fr. usufruit (spr. uzufrwí), gebruik en
genot of vrucht), het vruchtgebruik, de
vruchttrekkin J van eens anders eigendom,
lijftogt ; usufructuéren, uw lat. , het
vruchtgebruik trekken, ook geven ; ususof usufructuarius, m. de (i eregtigde )
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vruchtbruiker, vruchttrekker of - genieter,
de gebruiker van een vreemd goed.
Utensiliën, pl. lat. (utensilia, v. utensilis, e, bruikbaar), bruikbaar gereed
huis- of kerkgereedschap, huis -schap,-'
raad; gereedschappen, werktuigen.
Utérus, ni. lat , het moederlijf, de baarmoeder; utéri inflatio, f. Med.. opzetting
der baarmoeder; uterien (lat. uterinus,
a, um), van Bene moeder geboren ; van de
zijde der moeder; uterini (stil. fratres), pl.
Jur., kinderen van ééne moeder, lijfelijke
broeders en zusters van moeders zijde ;
uterina, pl. nw lat., middel tegen baar
ziekten ; uterinaal , tot de baar -moedr
-moedrbhn.
utile, n. lat. (utilis, e, bruikbaar, te
gebruiken, v. uti, gebruiken), het bruikbare , nut, gewin, voordeel ; aniscére utile
.lulci , het nuttige met het aangename
paren ; utiliter acceptéren, als bruikbaar
aannemen ; utiliteit, f. (lat. utilitas), de
bruikbaarheid, aanwendbaarheid; nuttig
voordeel ; utiliias privátar,-heid,tnu
het bijzonder of eigen nut; ut. publíca, het
openbaar nut of voordeel, het algemeene
of 's lands welzijn; utiliséren, nw lat.
(fr. utiliser), ten nutte maken , aanwenden , gebruiken ; utilisatie , f. de tenuttemaking, aanwending, gebruikmaking tot
nut of voordeel.
ut nam, lat., och of! och of God gave!
't ware te wenschen, dat enz.
ut infra , lat. , als beneden of later
(wordt aangemerkt).
Utopia , m. gr. ( van u, niet, en tópos,
oord, plaats), nergensland, nergenshuize;
het luilekkerland, een enkel denkbeeldig land met het bijbegrip van eene nergens te vinden voortreffelijkheid ; utópisch, nergenshuizig , een zoodanig land
eigen of daarop betrekkelijk , ingebeeld;
utopist, m. een nergenst'huis, luilekkerlander.
Utralist, z.v.a. la ti t u d i n ar i u s (z.a. ).
Utraquisten, pl. nw lat., de gematigde
partij der hussieten, die het gebruik des
avondmaals onder de beide gedaanten (sub
utráque specie) verlangden (vgl. sub una
specie).
ut, re, mi, fa, sol, la, si, de in Ita-

lië, Frankrijk en Nederland gebruikelijke
benamingen van de toonera der diatonische
klankladder. (Deze lettergrepen, bij welke
de zevende eerst later gevoegd is, heeten de
g u i d o n i s c h e syllaben, naar den italiaanschen benedictijner - nnonnik G u i do
Aretinus, in de tide eeuw, die ze uit
het volgend katholijk kerkgezang nam,
waarin de heilige Johannes, als patroon
der zangers, tegen de heeschheid of
schorheid wordt aangeroepen:
Ut gaueant Taxis R e -sonáre fibril
Mi-ra gestórum Fa-muli Tuórurn ,
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UT RETRO.

So 1- ve pollüti L a - biï reãtum
Sancte Joannes!

d. i. op(lat tiwe dienaren met verruimde
borst uwe groote daden kunnen bezingen,
0 delg de schuld der ontwijcle lippen uit,
beifige Johannes! ) ; utremifasollariërs,
pl., zij die zich bij het zingen van die notennamen bedienen.
ut retro , lat. , eig. gelijk rugwaarts,
d. i. gelijk op de ommestaande of de voorgaande bladzijde.
Utricuilus, m., pl. utricii1i , lat. (verkiw.
van uter, cciie lederen fleseli of zak), lederen 'waterflesclkjes ; de sapvaatjes der
planten.
Utschitel, in. russ. (v. utsc/iItj, onderwijzen) , een huisleeraar , opvoeder, hofmeester in Rusland.
ut supra, lat., afgek. u. s., als hoven,
gelijk vooraf.
lJvëa, f. nw lat. (uva scil. mernbrãna,
v. uva, druif), Med., het druivenvliesje in
het oog ; uvüla , 1. eig. het druilje ; het
lelletje of tapje in de keel.
ua;or, f. lat., de vrouw, huisvrouw, gade,
echtgenoot; uxorzo nomine, in den naam
der huisvrouw ; uxoricicla, in. nw lat., de
moordenaar zijner vrouw, vronwenmoorder;
UxoriëUs, nw lat. (uxoriöcus), al te zeer
aan zijne vrouw gehecht, aan haar te zeer
onderworpen; uxorum , n. lat., eene geldboete, die eertijds te Rome betaald werd
door hen die, inanbaar geworden zijnde,
niet trouwden.
Uycu, een gegiste drank op de Antilles,
uit aardappelen, siroop of suikerriet.
Vzaltun , eene rekenmunt in perz. Ceorgië T1Y toman of ongeveer 28 centen.

VADE.
vacant vacantie, vacatuur, z. ond. Vaceren.
vaccetto , it. (spr. watsje'tto), Muz., gernatigd, matig snel.
Vaccine, f. nw lat. (vaccTna, scjl. va
, van het lat. vaccnus, a, urn, van-rióla
de koe,vacca), de koepok ; koepokinënting,
inënting der beveiligingspokken ; vacciné
ren, de koepokken inënten ; vaccinateur,
m. fr., een koepokinënter ; vaccinatie, f.
nw lat., de koepokinenting, inënting der
koepokken (door Jenner op liet einde
der vorige eeuw uitgevonden ); vaccinorde,
f. lat.-gr., de valsche koepok.
vacéren, lat. (vacãre), open staan, onvervuld zijn ; vacérend, ambteloos, diensteloos, openstaand ; vacat, liet ontbreekt,
is er niet of is onbezet; vacant (lat. va
cans) , openstaand , onbezet , onvervuld,
onbekleed, ledig , open ; vacántie, f. nw
lat. (it. vacanza, fr. vacance), de opengevallen plaats, ook de rusttijd, beroepsvrijheid , opschorting der werkzaamheden voor
leeraars en leerlingen, voor geregtshoven
enz.; vacãtie, f. lat. (vacatio), de hevrijdingof het vrijzijn van eene verpligting 5
opbrengst enz. ; vacatuur, 1. nw lat., de
openvalling van eenen post, het onvervuld
zijn van een ambt of eene bediening.
Vache, f. fr. (spr. wasj' ; van het lat.
vacca), eig. koe ; koehuid, koeleder ; van
daar een met leder overtrokken reiskoffer;
eene met Ieder bekleede mand of bergplaats
op koetsen en reiswagens; vacherie, l (spr.
wasj'rie), de koestal.
vacilléren lat. (vacillãre), vi'ankelen,
waggelen ; wankelmoedig , dobberend of
besluiteloos zijn ; vacilldnte, it. (spr. watsjiel—), Muz., onzeker, weifelend Vacillãtie , f. lat. vacillatio), liet vankelen,
'waggelen, de onhestendigheid, besluite
loosheid, wankelmoedigheid.
Vacüum, n. lat. (van yacIus, a, urn
ledig), de ledige ruimte, het ledig, ijdel;
vacuéren, z. V. a. evacueren (z. a.);
vacuist, m. IIW lat., wie eene ledige ruimte
in de natuur inneemt; vacuiteit, f. lat.
(vacuitas), de ledigheid, ijlheid, liet ledig
zijn; de nietigheicl, ijdelheid; Vacüna, f.
bij de oude Sabijnen : de godin der rust en
ontspanning, aan wie de landman na vol-.
bragten veldarbeid offerde; ook de godin
des ledigg angs en der luiheid; vacuna
lën , pl. (lat. vacunalla), rustfcesten, ter
eere van die godin in december gevierd.
Vade, f. fr. (van liet lat. vade, ga ! unperatief van vadére, gaan ; vgl. va), de
inzet hij het spel ; het werkaandeel ; vadexnëcum, Ii. nw lat. (v. h. lat. vade mecum,
d. i. ga met mij !) een voorwerp, dat men
steeds bij zich draagt, mv. een zakboek,
een hoek met snedige gezegden, aneedoten
enz. ; vade in pace, cig. ga in vrede, een
monniken-kerker.
1

;

0

.,

V. , afkorting van ride, ook van versus
en verte, z. a.; J/ A = votre altesse,: fr.
(spr. wottralte'ss'), uwe hoogheid.; V. A. B.
= votre altesse royale (spr. - rajdal),

uwe koninklijke hoogheid; V. C., zie yestro conto; V. c. z. verbi causa en
verbi grata, ond. verbum ; v. D., z. volente Deo ; V. D. ill., z. verbi clivini mnister ond. verbum; yet. Test. , z. , vetus
testamentum; yid., afkort. van vide en
vdeatur; viz., z. videlicet vol., z.
lumen ; v. 5., z. yolti subito ; vt. z. vidit
ond. vide; V. V., Z. vice versa.
va , f1'. (spr. wa) , eig. Va! of het ga,
het zij zoo, het gelde! mijnentwege gebeure
het! va banque (spr. —bank'), het geldt
de bank; va tout (spr. —toe), het gaat om
al het op het spel gezette geld, om alles te
gelijk, om den ganschen pot.
Va, eene chinesche veldniaat , = 4
£hinesehe ellen.
;

VADEM.
Vadem, zamen getrokken vaarsi (eng.
fathom, hood. Paden; ei 3. dat, waarmede

reen vatten, binden kan; oudtijds bij ons,
even als thans in 't hoogd., draad, touw),
zooveel als men met wijd uitgestrekte armen bevatten, bereiken kan; eerre lengte
voeten, _.:-matvn6serdch
1,6987 ned. el.
Vadivaoniunz , n. lat. (van vas , gen.
vvadis, de borg), Ju r., de borgtogt, beloof
e verschijning voor het geregt; vadimonïi
desertio , f. het verzuimen daarvan.
vae , lat. , wee ! ach ! vue mild ! wee
mij! o ik ongelukkige! vee miséro! wee
den ellendige.
Vaeba , ni. eene inhoudsmaat bij de
oude Arabieren, = 63,0870 nederlandsche
kannen.
vague, fr. (spr. waagh' ; van het lat. va
onbepaald, onbegrensd; wijd -gus,am)
onbepaald, onduidelijk, wei-lcopig;nz.
uitdrukking; Piet., dat lipte en-felndi
aangename karakter, die toon van lucht en
nevel, welke aan de voorwerpen eene zekere
geheimzinnigheid geeft; in vago, lat., onbepaald, in het wild; vageren, lat. (va
omzwerven, ronddolen, landloopen;-ari),
vagánt, m. een rondzwerver; stranddief;
vagabond, m. lat. (vayabundus, fr. vayabond), een zwerver , landlooper , iemand
zonder bepaald verblijf of beroep ; vaga bondéren (fr. vagabonder), als landlooper
rondzwerven ; vagabondage, f. (spr. waghabonddazj'), de landlooperij.
Vagina, - f. lat., de scheede; Anat., de
moederscheede ; vaginaal , nw lat., tot de
moederscheede behoorende.
Vaisselle, f. fr. (spr. wesséll' ; van het
lat. vas, gen. vasis, vat, vaatwerk), tafel
schotels en borden, inz. van-gerdschap,
zilver.
Vakia of wakea, f. eene rekenmunt
in Abyssinië, Adowa, Trawa enz., geldende
van 25 l;l. 20 ct. tot 30 g1. 60 et. courant.
Val, een oostindisch gewigt tot liet wegen der piasters en gouden dukaten, zijnde
7 a 9 azen zwaar.
Vain, f. oud-noordsch , eene zieneres ,
tooveres.
valabel, fr. (valable, van valoir = lat.
valere, gelden), geldig, geldig in rekten,
regtsgeldig; aannemelijk, gegrond, b. v.
Bene verontschuldiging ; van goed allooi
(van munten).
vale! lat. (imperatief van valere, gezond zijn, sterk zijn, gelden enz., z. Valeren), eig. wees gezond! vaarwel! vale dicéren (lat. valedicére) , vaarwel zeg
afscheid nemen; valedietie, f. nw lat.,-gen,
het afscheidnemen , de afscheidsrede ;
Valentijn, mansa.: de sterke, krachtige,
magtige; valentijns- ziekte, de vallende
ziekte (epilepsie), de St.Vitus- dans (z.
ond. Veit), omdat dc heilige Valenti-
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n us (sint Velt e n) daarbij als helper werd
aangeroepen ; valentiniánen, pl. , eene
gnostische secte, aanhangers van het zin
stelsel des Alexandrijners V a 1 e n--rijke
t i n u s in de 2de eeuw ; Valer-zus en Valerianus, mansnamen, Valera, vrouwen
sterke, veelvermogende; vale--nam:de
riaan, f. (lat. valeriána, hoogd. baldrian),
ni., kattenkruid, een plantengeslacht van
onderscheidene soorten ; valeriaan -wortel , een krampstillend middel.
valéren, lat. (valére; vgl. vale), gelden, waard zijn ; valor, m. nw lat., of valeur, f. fr., de waarde, liet gehalte, de geldigheid eener muntspecie; valor extrinsécus, de uiterlijke waarde eener munt;
v. intrinsécus, hare innerlijke waarde;
valeur en attente (spr. —ang attcíngt')
of valeur en recouvrement (spr. — ang
r'koewr'mcíng), in wisselzaken : waarde in
afwachting ; valeur revue, de waarde ontvangen, waarde genoten (op wissels); va leur revue coynptant (spr. —kongtd ng)
de waarde in gereed geld of in contanten
genoten ; valeur en marelcandises (spr.
— eng vnarsjangdíez') , waarde in koopwaren ; valüta , f. it. (spr. u = oe) , de
waarde, inz. de wisselwaarde, liet wisselbedrag ; valutéren (it. valutdre), ook valuéren, valvéren (uit het fransch valuer,
evaluer), schatten, waarderen, de waarde
eener maat aanslaan ; valvátie, valuatie,
F. (fr. evaluation), de schatting, waardering, waardebepaling eener maat; valva
-tabel, de waarde-lijst, het waarde-tie
muntsoorten.
-overzigt,n.a
;

Valerianus, Valerius, Valeria, valeriaan, z. ond. vale.

Vales, pl. sp. (v. het sing. vale, schuld
staatsschuldbrief, van valer,-bekntis,
gelden, waard zijn, =lat. valére), spaansch
papieren geld , oorspr, aanwijzingen op de
uit Amerika te ontvangen zilver- piasters.
Valet, m. fr. (spr. walé; v. h. oud-Ir.
varlet , edelknaap ; mid. lat. varoletus,
varletus ; vgl. het sp. varon , man , en
baron), de- dienaar, bediende, knecht; de
boer in het kaartspel; ook de ijzeren stang
of veer ter sluiting; of digtvalling van
sommige deuren, een deurgewigt ; valet
de chambre (spr. ---sjdngbr'), kamerdienaar; valetaille, f. (spr. wal'tcí j'), de
gezamentlijke bedienden, het bediendenvolkje of -pak (in verachtelijken zin).
V aletudinarïus, m. lat. (v. valetudo,
gezondheidstoestand , ligchaamsgesteld heid), of valetudinair, een ziekelijke, een
sukkelende, iemand, dien het op den duur
aan gezondheid en kracht ontbreekt.
Valeur, z. ond. valeren; Valhalla, z.
Walhalla; valide sultane, z. sultane enz.
valide, lat. (validus, a, um, eig. gezond,
sterk., krachtig, v. valure, z. vale en va-

leren), geldig, regtsgeldig, geldig in rep1I6
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ten; validiteit, f. uw lat., de geldigheid,
iegtsgcldigheid eener zaak; valideren, gel(lig of geldend maken , bevestigen bekrachtigen; Mere., geldig zijn, voor goede
betaling gelden; validãtie, £ op wissels:
de geldigverklaring, geidigmaking, erkenning, goedkeuring, aanneming.
Valies, n. (fr. valise, it. va lig'ia nijd.
lat. valle[/ia; V. V el = lat. vellus, waarvan het gemaakt wordt), een manteizak,
langwerpige lederen reiszak.
Valinga, z. walinga ; va1kyrin, z.
walkyriën; valueren, valuta, valuteren,
valvatie, valveren enz., z. ond. valeren.
valvuilae, j)l. lat. (v. Ii. sing. 'valvula,
klw. v. valva d. i. eig. een deurviengel,
siagdeur), Anat. klapv1iezen Ook in de
plantenkunde klapvliezen ; valvulae in.-

testinãles, de klapvliezen der ingewanden.

Várnpyr, ni. (it. vampiro, fr. vampire,
waarsch. van servischen oorsprong) , in
het volksgeloof: lijken, die des nachts uit
hunne graven stijgen en den menschen
het bloed uitzuigen; N. H., de bloedzuiger, de groote zuid-amerik. vlederniuis,
die slapenden mensehen het bloed uitzuigt.
Vandalen, z. Wandalen.
Vanille, f. fr. (spr. wanielj'; v. Ii. sp.
vaynilla, d. 1. eig. kleine peul; v. vayna

= lat. vagina, scheede; hulsel, peul), een
oost- en vest-indisch gewas, en de peul
vormige zaadhulsels daarvan, die inz. tot
de chocolade gebruikt worden.
V.

Vaniloquéntie, f. lat. (vaniloqnenta,
vanus, a, urn., ledig, ijdel, en loqu.i,

spreken), de pralerij, w'inrlhrekerj. pogcherij, snoeverij; vaniteit, f. (lat. van tas),
de ijdelheid, nietigheid, vergankelijkheid:;
pralerij, inbeelding, opgeblazenheid, roemzucht; vanitas vanitãtnrn, ijdelheid der
ijdelheden, d. i. het is alles ijdel; vaniteits -stuk, eene bloem- of vrucli tschilderj,
oude benaming voor een stilleven.
vantéren, fr. (vanter, spr. wangt—; v.
h. mid. lat. vanitre , v. h. lat, vanes,
ijdel, vanitas, ijdelheid), pralen, roemen,
snoeven, pogcheu; vanterie, f. (spr. wangt
ne), de snoeverij, het gepoch, de grootspraak; vanteur, m. (spe. wangt—), een
snoever, praler.
Vapeurs, pl. fr. (spr. svape'urs V. h. sing.
la vapeur = lat. vapor, m. de damp),
'winden, opstijgingen, spanningen in het
onderlijf; kwade luimen, grillen, inz.
der vrouwen; vgl. hysterisch en h y
z. v. a. spleen;-pochndris;k
vaporéren, lat. (vaporãre), dampen, vervliegen; vaporãtie, f., z. v. a. eva porntie; vaporisãtie, f. uw lat., de verdamping, vervlugtiging, de overgang van een
ligchaam tot damp; vaporeus, lat. (vaporösns, a, urn), v ol dampen ; aan vap e ii r s onderhevig.
Vara 1), f. sp.(vgl. iL lat. vara, dwars,

;

hout), in 't aigem. roede, staf; eene el.
lengtemaat in Spanje, = 3 voet of 0,8480
ned. ellen; in Portugal = 55 palrnos of
1,0929 ned. ellen; op de canarische eilanden = 0,8509 ned. ellen.
'
Vara 2). 1. noord. Myth., de negende
van de twaalf godinnen der Scandinaviërs;
zij had liet opzigt over de geloften.
Varding , in. cane lijfiandsche rekenmunt, =
rijksdaalder.
Varec, z. soda.
Varénne, 1'. fr. (spr. war—), cane graanmaat in Savoye.
Van, n. een gondgevigt op het eiland
Madagaskar, = : drachme.
Vara, pl. lat. (v. varïus a, urn, menigvuldi g , verscheiden), gemengde zaken,
allerlei, velerlei; variéren (lat. variãre),
afwisselen, veranderen; onderscheiden zijn,
afwijken, ontaarden ; onstandvastig zijn,
weifelen; variëteit, f. (lat. variëtas), dc
verscheidenheid , nienigvuldigheid ; verschillende soort, afwijking, speel- of basterdsoort van dieren en planten; variãbel,
veranderlijk, afwisselend, onbestendig; va
riántes, pl. (lat. varidntes of variâe leatinis), verschillende lezingen van cerien
tekst; variatie, f. (lat. variatio), de verandering, afwijking, verscheidenheid; Muz.,
de telkens veranderde herhaling van een
eenvoudig muzijkstuk door ontbinding der
toonen , aangebragte sieraden enz. (ital.
variazióne); con variazióne, it. Muz., met
veranderingen in de hoofdwijs; variatie
d a r m a a n, ongelijkheid in den loop der
maan: variatlo clele'ctat, lat., verscheidendenheid behaagt, afwisseling baart genoegen , verandering van spijs doet eten
variatie-kompas, afwijkings-kompas,z.v.a.
declinatorlum; varidto,it. veranderd;
ne variëtur, lat.. opdat er niets aan veranderd worde (op acten enz.); variöruni,
P1 (bij verkorting voor cum notis 'va
d. i. met aanteekenin -riöunscjtm,
van verschillende schrijvers), bena- -gen
ming van de nederlandsche uitgaven der
klassieke schrijvers, met de verschillende
lezingen en aanmerkingen van onderscheidene uitleggers.
Varicéllen , z. oud. variolen ; varicositeit enz., z. oud. varix.
varieren, variëteit, Z. ond. varia.
Var-Inas, m. varinisehe rooktabak (naar
cle amerikaansche stad Varinas in het
district Mamas van de provincie Quito).
Varió1en pl. nw lat. (variölae, v. h.
lat. varies, a, urn, menigvuldig, bont; fr.
la petite vt/role). pokken, kinderpokken;
varioleus, nW lat., pokkig, naar pokken
gelijkende ; varioliden, pl. , gewijzigde
pokken , cene afwijking der echte , inz.
bij vroeger ingeënte personen; varicé ll en,
Pl. , valsche pokken, windpokken , waterpokken ; variolith , m. lat.-gr, pok-
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steen, eene soort van donkergroene steen
met vlekken, gelijk aan lie der pokken.

-; liet vat melk = 9,2935 -- ; het vat
olijfolie = 8,6950 sied. vaten.
Vatel, m. eene zoutmaat in Lotharingen,
= liii- rund.
Vaticaan, fl1. (it. vaticcmno), het pauselijk paleis en hof te Rome op den Vaticaanschen berg (lat. mon.s vaticãnus).
vaticinéren, lat. (vaticinãri , v. yates,
een waarzeg(1,—er, propheet) , waarzeggen,
voorzeggen, voorspellen ; vaticinïum, n.,
Pl, vaticinia, , Waarzeggerijen, vOOrSpeiiiugen, voorzeggingen.
.
va tout, z. ond. vu.
Vaudeville, n. fr. (spr. 'wod'wiel'; bedorven uit Van of Val de Vfre, d.i. liet
V i r e-dal in beneden Normandije, alwaar
or liet einde der 1 4de eeuw Olivier Basseli ii vrolijke drinkliederen. dichtte), een
volkslied, straatlied; een klein tooneelstuk
met ingevoegde liedjes naar bekende zangwijzen; vaudevillist, in. een dichter van

Variorum, z. oncE. varia.
Varix, f. lat., de aderspat, een gezwel,

door tegennatuurlijke uitzetting eerier ader
ontstaan; varicositeit, f. nw lat., aclerspattigheid, het voorhandeuziju van aderspatten ; varicocële , f. lat-ge. Med.,
eene aderbreuk , aderspattige opzetting
der aderen van den balzak, van den hijhal, van de zaadstreng cii van den zaadbal ; varicoznphálus, fl1. eene aderbreuk

aan den navel.
varrönisch. varroniaansch, Litt., vat

tot Varro betrekking heeft, aan Varro
behoort, bv. v arro n isc lie blijspelen,
de 21 blijspelen van Plautus , die door
Varro zijn bijeen gezameld; varronische époque, Varro's tijdrekening van
Rome's stichting , waarbij die geplaatst
wordt in liet 3de jaar der 6de olympiade of 753 jaren vóór Christns; varro n is che satire, de menippesche satire van
Varro.
Vartias , pl., oostindische monniken,

kloosterbroeders.
Vartabets, pl., arrnenisehe monniken,
plaatsvervangers der bisschoppen of zelven
bisschoppen en godsdienst-leeraars.
varus, a, urn, lat., dwars, schuin; inz.
seheefbeenig, kromheenig; varus, ni. eene
soort van horrelvoet..
Varus , fl1. uw lat. , pl. van, Med.
kleine, harde en roodachtige puistjes of
knobbeltjes in het gelaat van jonge mensche n van vurig gestel, venusbloernen.
vas, ii. lat, (gen. vasis) , een vat; Pl.
vasa, vaten, aderen; schuif- of trekladen;
vas electiönis, Theol. uitverkoren vat
vasa c/sylijra , pl. Med., de chylvaten,
melksapvaten; ook Bot., de chylvaten der
planten; v. lacta, Med., de rnelkvaten; v.
lyrnplsatl'ca, z. lymphatische vaten;
V. sacra, heilige vaten tot kerkelijk gebruik; V. spermatica, Bot., de zaadvaten
der bloemen enz.; vascüluin, m. een klein
vat, ader; vasculeus, nw lat., vol vaten,
vaatrijk, vol klieren vase, f fr. (vase, m.,
spr. waaz'), een vat, pronkvat, kunstige
bloempot; inz. een leeinenvat uit de oudheid, eene vaas.
Vasal, n-i. mid. lat. (vasallus, fr. en
eng. vassal) , een leeninan, leendrager,
dienstman; in 't algemeen onderdaan, ondergeschikte, afhangeling; vasaIlagum,
a. de dienst- of leenpligt, de leerseed.
Vaculum enz.. vase, z. ond. vas.
Vat, n. (sr vatten, bevatten), in
Nederland de benaming in bet metrieke
stelsel van de fransche heetolitre voor
natte waren , = 100 ned. kannen; het
oude vat wijn van 4 okshoofden is =
9,3132 - ; het vat traan van 12 stekan
= 2,3283 ried. -; het vat zout = 1.8389
ij

;
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vaudevilles.
Vaurien. in. fr. (spr. wo-s'jéiig ; out-

staan tiit vaut-rien, deugt niets; v. valoir,
gelden, waard zijn enz.) , een deug n iet,
losbol, leêglooper, dagdie f
Vauxha ll , n. eng. (spr. wooks/taol), een
groote, prachtige lusttuin hij Londen 01)
het einde der 1 8de eeuw door zekeren
Va ux geopend; verzanielpiaats tot openbare verrnakelijkliedei'i in warme zomernachten onder fraaije verlichtingen, innzijk enz. ; dergelijke verzamelplaatsen te
Parijs en elders.
Vaxel , z. v. a. vatel (z. a.).
Veadar ok ve-adar, eene dertiende ingelaschte maand der joden, z. aclar.

Vectis, n. lat., een hefboom, ijzeren
koevoet; een wondheelers werktuig hij liet
trepaneren; ook de lat. benaming van
het engelsche eiland Wight.
Vector, m. lat., eig. wat draagt, vervoert; de voerman; ook dc vervoerde, de
reiziger; radius vector z. rathus.
Veda, m., gew. pl. de vedas (sanskr.
veda, eig. kennis; verklaring, uitlegging
enz. , V. vid, weten), naam der oudste
gewijde boeken der Hindoes, in liet sanskrit geschreven en bevattende (Ie oorspronkelijke denkbeelden van de indische wijsbegeerte omtrent God, (Ie schepping, de
ziel en hare betrekkingen tot God. Vo l gens de bindoesclie legenden zijn zij zamen
gebragt door Vyasa. Zij bestaan uit vier
boeken: de rig -veda, de yadjour -ve
da, de sama -veda ende atliarvanof
a t Ii ar va n-ved a, welke laatste van Iateren oorsprong schijnt te zijn; vedarita,
f het slot der Vedas, de indische leer v. de
)

vereering des eenigen Gods ; vedantismus,
n. de metaphysische leer van de vedanta.
Vedette, 1. ft. (van liet it. vede'tta,
wacht, vachttoren, van vede're =lat. vidcre, zien), de ruiterwacht, de rondgaan-
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de schildwacht te paard ; ook het schilder
val eener vesting; vedute, f:-huisopden
it. (veduta, spr. 2vedoeta), gezift stad- en
landtafereel (z. v. a. prospect).

dragen , voeren , vervoeren) , een voer

;

Veede, z. veete.

-tuig,oevrnsmdlgheiof bezorgingsmiddel, hulpmiddel om iets
tot zijne bestemming te voeren, om een geneesmiddel in te nemen enz.
Veilleuse, f fr. (spr. weljeuz'; V. veiller,
waken), een nachtlampje, dat tevens dient
om warm te houden hetgene in een boven
de pit geplaatst voorwerp zich bevindt; ook
een klein rustbed.
Veissel, n. eene graanmaat in Savoye,

Veelvraat, m. (hoogd. vielfrasz; niet
van vee 1 vreten , maar bedorven van
het zweedsch ficllfras, d. i. de bergbewoner), een naar den beer gelijkend zoogdier in de noordelijke landen.
Veem, f. (hoogd. fehm), eik. de afgesloten plaats, waar geregt gehouden wordt, de omtrent =
= 1 schepel.
regtbank en regtplaats ; de bloedban of ge\. Veit, nw lat. Vitus, in. (= Guido, z. a.),
heime regtbank in Westphalen, inz. in de een mansn.; inz. de naam van een' heilige,
middeneeuwen (z. w e s t p h a a l s c h g e - van daar de veitsdans of St. V itusr i g t) ; de gezamentlijke regters, vee m- d a n s (choréa sancti Viii), eene soort
r e g t e r s; ook elk onderling verbonden van kramp, met zulke hevige en menig
gezelschap.
bewegingen en trekkingen der-vuldige
Veete of veede (hoogd. felide, deensch ledematen, dat de daarmede behebte het
feide, eng. feud, mid. lat. , faida, feida; voorkomen van eenen dansende heeft. In
verwant aan vechten), gevecht, strijd, 1374 was deze kwaal door geheel Duitschvijandelijkheden tusschen bijzondere per- land epidemisch en dc lijders deden bede
sonen, inz. ten tijde van het vuistregt;
naar den heiligen Veit , patroon-varten
wrok, haat, vijandschap enz. ; veedebrief, V. h. klooster Korbei (z. ook ballismus).
uitdagingsbrief; veedeloos,veilig voor veede
Vejovis of Vedi-jovis (een verbogen.
(van Bene plaats gezegd); vgl. u r p h é d a. naamval van Venus), m. rom.1lvth., een
Vegasche kogels , bommen uit eenen der namen van Pluto; de naam van Judoor Vega verbeterden, zeer ver dragen- piter als kind, of van Jupiter Anxur, die
bij de Volscen werd aangebeden.
den mortier geworpen.
Veka, f. eene hongaarsche graanmaat,
vegeteren, nw lat. (v. 11. lat. vegetus, a,
um, wakker, bezield, veyetáre, kracht ge- ongeveer 5 ned. schepel.
Velament, n. lat. (velamentum of veláven, bezielen), als plant leven, een plantenleven leiden, als het ware ingeworteld men; v. velare, bedekken), eig. al wat tot
en werkeloos leven ; vegetabil-lën, pl., dekking gebruikt wordt ; een voorwendsel,
planten, gewassen ; plantenspijzen ; vege- schijngrond; de beloonin ; v. eenen kunstetabilisch, plantaardig, tot de planten be- naar voor een geleverd kunstwerk.
hoorende ; vegetabilisch alkali,
Veleda, z. Velleda.
Velijn of vefliynpapier, n. fr. (spr. weplantenloogzout , z. kali ; vegetabilisch 1 e v e n, een plantenleven ; v e g e- léng; van het lat. vitiulus, fr. veau, kalf;
tabilische spijzen, plantenspijzen, dus cig. pergament van kalfsleér : vgl. v emoeskruiden; regnum vegetable, n. het 1 o t) , pergament- papier, fijn en glad paplantenrijk, het rijk der gewassen ; vege
pier, naar het beste pergament gelijkende.
eigenaar--tabile,f.dpnur
Veliten, pl . lat. (velites, van het sing.
digheid der planten ; vegetatie, f. de plan- veles), ligt gewapende soldaten.
Velléda of Veléda, f. (vgl. het oud ten- wasdom levenskracht der planten, het
planten-leven ; vegetatief, groeijend was- noordsche Va Ia), Bene oudduitsche waar
eerste eeuw na Christus, wier-zegstrind
send ; kracht en leven gevend ; vegetoanimalisch, te gelijk dieren - en planten - uitspraken voor orakelen gehouden werden.
natuur bezittende ; vegeto- mineralisch, Zij woonde aan den oever der Lippe in een'
te gelijk delfstof%lijke en planten-natuur hoogen toren, zonder zich-zelve te laten
hebbende; vegeto-minerale zeep. Bene zien.
velle et nolle, het willen en niet willen;
zeepsoort, uit mineraal alkali en zuivere
velleï.teit, f. barb. -lat., kracht- en werkeolijfolie vervaardigd.
Vegghia of veglia (spr. wéja), f. it. loos willen.
vellej anum (senatus- consultum), n. lat.,
(eig. het waken, = fr. veille, veillée, v. h.
lat. vigilare, it. veglidre, fr. veiler, wa- het vellejanisch (d. i. van V e 11 e j u s afken), de avondtijd ; inz. een avondgezel- komstige) raadsbesluit, het verbod van den
vro u ou en- borgtogt.
schap, avondkransje.
Vellon, ni. sp. (spr. we jéon, van vello
vehemént, lat. (velzémens). hevig, hef
lat. villus, w^olhaar; cig. afgeschoren scha
geweldig, vurig, hartstogtelijk, onstui--tig,
vacht; dan : kopergeld, naar men-penwol,
mig, stormachtig; veheméntie, f. (lat. veheinentla), de hevigheid, het geweld; het wil, omdat op de oude kopermunten een
schaap gestempeld was ; vgl. p l a t a.
vuur, de ijver, drift, onstuimigheid.
Velociteit, •t: lat. (veloeitas, v. velo.,
Vehikel, n. lat. (velticulum, v. vehire,
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snel), snelheid , gezwindheid : velóce, con
velócita, it. (spr. —tsje, —tsjita), Muz.,
gezwind, snel, vlugtig; velocIssiino (spr.
—tsjies—), 1Iuz., zeer gezwind ; veloci-

kooping, verkoop; venditéren (lat. venditare), ten verkoop aanbieden, veil hebben,
veilen ; ook hoog verheffen, opvijzelen, roemen, aanprijzen; vendu, oud-fr. (vendue,
spr. wangdá') ofvente , fr. f. (spr. wangt'),'
verkooping, vervreemding voor geld.
Vene, z. vena.
Veneficus , m. lat. (v. venënum, vergift), een gifmenger; venefca , f. eene
veneficluin, n. de gifmenging, vergiftiging.
veneréren , lat. (venerãri), vereeren,
eerbiedigen, eerbied betoonen, zeer hoogachten; venerãbel (lat. venerabilis , e),
eerwaardig, vereerens- of eerbiedwaardig;
het venerabfle , het hoogwaardige in de
r. k. kerk, de ter vereering voorgehoudene
gewijde hostie ; venerãtie, f' (lat. veneratb), de vereering, eerbiediging. eerbied.
Venerie 1), f. Ii-. (v. véner = lat. venãri,jagen, ter jagt gaan), de jagerij, het
jagtwczen, de jagt ; hetjagcrshof, het gebouw, waar de officieren en de gansche
vorstelijke jagtstoet huisvesten.
Venerie 2), veneriek, venerisch, zie

fère , f. fr. , een fransche sneiwagen, iji
en snelrijderide-koets,zrgmalij
wagen met lage raderen ; velocipede, f.
z. V. a. draisine (z. a.).
Velot, n. fr. (spr. weló van veau, kalf;
vgl. velijn), pergament van de huid van
ongeboren kalveren.
Velours, m. fr. (spr. w'loe'r; sp. vellldo, it. vellüto, V. vello , wolhaar, v. h.
lat. villus) , flawed ; velours de coton
( spr. —d'kotóng), katoenfluweel; velours
satiné, atlasfiuweel ; veloutéren (fr. velouter), fluweelachtig werken.
Velte, f. fr., eene oud-fransche, ook antwerpsche vochtmaat, = 8 parijsehe pinten
of 18,66 ned. kan.
Velten, mansn., bedorven uit Valen tijn (z. a.).
Velum, n. lat., het zeil, de sluijer; velum palatinum , Anat. , het opperverhe
melte, weeke verhemelte.
Velvantine , f. fr., eene te Amiens vervaardigde stof.
Vélveret, m. eng. (vgl. velvet, fluweel),
eene zware fluweelachtige katoenen stof,
eene soort van manchester.
vena , f. , pl. venue, lat., de bloedader,
terugvoerencie ader, in tegenst. met arte
vena poëtica, de dichterlijke ader,-ne;
dichterkraclit ; veneus (lat. venösus, a,
urn), tot de bloedaderen behoorende ; vena-sectie, f. (lat. venae sectio, vgl. seceren), de aderlating, opening eener bloedader.
venaal, lat. (venälis, e), veil, te koop,
te bekomen; omkoopbaar; v e n a I e w a a rde, verkoopprijs , loopende prijs ;
liteit, f. (lat. venalitas), de verkoopbaarheid . veilheid , het veilzijn , de omkoopbaarheid.
veneeséctie, z. ond. vena.
Vendémiaire of vindezniaire , f. fr.
( spr wangciemlér', en w'ngJ— ; v. h. lat.
vinderniae, de wijnoogst), dc wijnmaand,
eerste maand in den voorm. kalender der
fransche republiek, van22sept.tot2loetober.
Vendetta, f. it., de bloedwraak, de doodeljke haat en vijandschap, waarin weleer
geheele familiën, mv. op Corsica, leefden,
ten gevolge van een' eersten moord.
Vendidad, n. de zesde afdeelin g der
zend -avcsta (z. a.), die het burgerlijke en kerkelijke wetboek van het zendvolk bevat.
Véndita, f. it. (v. h. lat. en it. vendere,
veikooperi) , cig. verkoop ; verkoopplaats,
marktplaats ; vergaderplaats (loge) der carbonari, ook yenta ; vendite, f. dc vodde
f. lat. (vendito), de ver-mirkt;vend,
;
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giftmengster;

ond. Venus.
veneus, z. ond. vena.
venia, f. lat., de oogluiking, het verlof,

de vergiffenis, kwijtschelding ; venia
tãtis , geregtelijke inschikkelijkhcid omtrent den ouderdom, jarenkvijtschelding,
het meerderjarig verklaren van iemand, die
nog den gewonen, bij de wet bepaalden onderdom niet bereikt heeft; veniam aetãtis bekomen, voor den tijd meerderjarig
verklaard worden ; venia concionándi, het
verlof om te prediken, het kanselregt ; venia doce'ndi of lege'ndi, het verlof om te
onderwijzen of voorlezingen te houden aan
hoogescbolen ; veniëel (lat. venially, e,
fr. veniel), vergefelijk, kwijtschelclhaar.
veni creator spirltus, lat. (v. venre,
komen), kom, scheppergeest; o kom, heilige
geest! een met deze woorden beginnend oud
kerkgezang; veniat, hij kome! als subst.
het veniat, de geregtelijke dagvaarding.
Venitienne , C fr. (spr. weniesjinn'),
een venetiaansch lied der gondeliers.
Vennoot, veennoot, veinnoot, m., z.v.a.
veemgenoot (z. veem), een medemak
ker, medewerker, deelgencot, medehandelaar ; vennootschap, f de gezamentlijke
medewerking ; handelsgemeenschap, handelgezelschap.
Venta. f. sp. (spr. wenta eig. verkoop,
verkoopplaats, van vender = lat. vendre,
verkoopen), spaanscbc herberg, eenzaam
liggende herberg aan den grooten weg;
zie ook vendita.
Ventarólen , pl. it. (v. vento = lat.
ventus, wind) , windwijzers, weerhanen;
ook plaatsen tot koelhouding van spijzen
en dranken, ijskelders.
venter, m. lat.; de buik, het onderlijf
;

VENTIEL
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Jur. een zwangere buik, eene zwangere
vrouw,, eene nog ongeboren Iigchaarns
vrucht; van daar curator ventris een
voogd, die te voren voor een nog niet geboren kind (na 's vaders dood) wordt be-

vre ; Venus vulgivga , lat. ( v. vulgus,
volk, gemeen , en vagdri, rondz werven)
of gr. Pandërnos , de gerneene rondloo
, de allemans-Venus. eene-pendwlust
straathoer; veach,isch of veneriek (v, h.
lat. venerus, a, Urn, Venus of de liefde
betreffende enz.) , wellustkrank, met (le
v e n u s z i e k t e besmet, tot de venusziekte
behoorende, daaruit voortkomende; vene
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noemd; ventricülus, in. dc maag; ventri-

loquéntie, f. nw la t., het buikspreken;
ventriloquist, in. een buikspreker.
Ventiel, n. (mid. lat. ventlie, V. h. lat.
ventus, wind) , de lucht- of windklep,

waardoor de lucht hij onderscheidene
werktuigen wordt in- of uitgelaten; ook
de klep, die aan de pompbuis de terugvloeijing van het ingestroomde water belet;
veutiléren, lat. (ventilãre), eig. luchten,
lucht aanwuiven; Jur., oneig. iets rijpelijk
overleggen, van alle kanten beschouwen,
onderzoeken, ziften, schiften; geregtelijk
behandelen; ventilatie, f. (lat. ventilatlo),
eig. het luchten; de zifting, schifting, het
naauwkeurig onderzoek, de uitvoerige uiteenzetting; ook de schatting der goederen,
die men deelen wil; ventilator, in. een
luchttrekker,windvang, windin later; luchtreiniger, een Merktuig, in 1744 door Hales uitgevonden om de lucht in de bospitalen te ververschen; ook een ronddraai
werktuig ter voeding van het oven--jend
vuur; ventilogium, n. lat. -gr., een windaanwijzer, windwijzer, weêrhaan; ventose,
m. fr. (spr. wangtóoz'), de windmaand,
6de maand in den voorni. kalender der
fransche republiek, van den 19 febr. tot
den 2 0steri maart; ventouse, f. (spr. wangtóez'), een lucht- of trekgat; Chir., kop,
laatkop.
Ventjager m. z. v. a. w i n djager, haring ligt vaartuig , dat den eerstgevangen haring binnen brengt.
vent're- bleu, fr. (spr. wangtr'—), ventresaint -gris (spr. —sing ghrI), te drommel!
alle duivels ! sakkerloot ! enz.
Ventriculus, ventriloquentie enz. , z.
ond. venter.
Venus, f. lat. (gen. Veneris), Myth.,
de aanvallige godin der schoonheid en
liefde, bij de Grieken Aphrodite, de
dochter van Jupiter en moeder v. Cupido;
oneig. zinneljke liefde, schoonheid en aanvalligheid ; ook vellust , onkuischheid
verder: de naar haar genoemde planeet,
de naaste bij de zon naast Mercurius, de
morgen- en avondster; Chem., het koper;
de Venus van Medicis of medicische Venus, de schoonste voorstelling
van de godin Venus, een van de grootste
rneesterstukken der oude beeldhouwkunst,
dat zich in de kunstkamer der groothertogen van Florence uit de familie der
Mediceërs of het huis van Mcdici bevond; de Venus van Milo, eenander
standbeeld van groote schoonheid, in 1826
te Milo ontdekt door fransche zeelieden,
en thans in het musèum van de Lou-

risohe ziekte, venusziekte, venushwaal,
f. eene uit ontucht en uitspatting voort-

komende aanstekende ziekte, liet gevolg
van een' onreinen vleeschelijken omgang,
bij de Franschen ook mal de Naples
( z. a.) geheeten ; venusbal, ni. zandbal,
een zeker venerisch gezwel aan de tee!
ballen; venusberg, m. hij de c h i r manten de vleezige verhevenheid in de hand
onder den duim; venus -vliegeuknip, z.v.a.
dionrea (z. a.) ; venuliet, in. nw lat.,
versteende venusmosselen.
venûst, lat. (venastus, a, urn), schoon,
bekoorlijk , aanvallig; venistas , f. de
schoonheid, aanvalligheid.
verabuséren [zich] , ned -fr. , z. v. a.
zich abusren.
veraccijien of veraccijnsen , ned. -lat,
(vgl. necijs), belasGng ofpaclit opleggen.
met accîjs bezwaren; den accijns betalen.
veraccordéren, ned. -fr. (v(.rl accoord),
bepalen, voorwaarden maken, een vergelijk
treffen.
Veraciteit, f. nw lat. (v. Ii. lat. verax,

gen. verãcis, waarachtig) , de waarachtigheid , opregtheid , geloofwaardigheid,
ivaarheidslie!de.
veradoniséren , ned. -gr., optooijen, opsmukken , zoo schoon als een Adonis
( z. a.) maken.
veralimëntéren. ned.-lat. , z. alimenteren.
Veranda, f. (v. h. sp. verano, zomer?),

eene open zaal of een zornerpriëel langs
een huis.
Verândi, f. oudnoord. Myth., eene der
nornen (z.a.).

Verâtrum n. lat. , nieskruid ; veratrine of sabadilline, f. eene bijzondere
plantvormende stof; uit het sabadil-zaad of
nieskruid (verãtrnni sabadilla) verkregen.
verauctionéren, ned. -lat., z. ond. auctie.
Verba, verbaal enz. , z. ond. verbum.
verbarricadéren. ned -fr. (vgl. barncade), versperren.
Verbëua , i: lat. , ijzerkruid, een pronkgewas van verschillende soorten ; bij de
oude Romeinen het loaf, dat hij de godsdienst -plegtigheden gebruikt werd.
verberdren, lat. (verberdre, van verber,
n. geese1), geeselen, slaan, afrossen ; schokken, doen trillen; verberãtie, f. (lat. verberatio), eig. de geeseling, ranseling; de
Iuchtschudding , luchtgolving door het
geluid veroorzaakt.

VERBUM.
Verbum, IL, p1. verba, lat., het woord;

inz. Gram. . het werkwoord. tijdwoord,
het woord bij uitnemendheid: het verbum is of onovergankelijk, zonder voorwerp (intransiti v urn, neutrum);
b.v. ik slaap; of overgankelijk (transit 1 v U rn) , b. v. ik prijs, en staat wanneer
het tot de laatste soort behoort of in den
bedrijvenden vorm, als bedrijvend werkwoord (activurn), b. v. ik prijs u, of in
den lijdenden vorm, als lijdend werkwoord (passivum), b. v. gij wordt geprezen ; bijsoorten van het transitivum
zijn: het terugwerkende of wederkeerende
(r e f 1 e x i v ti ni) , b.v. ik verheug mij., en
het 'wederzijds werkende of wederkeerige
( reciprôcuin), b. v. wij beminnen elkander; —verbuni anorndlon of anomálurn,
een onregelmatig werkwoord; v. auxiliãre,
een hulpwerkwoord; v. defectivum, een
in de vervoeging gebrekkig of onvolledig
werkwoord; v. depönens, een tweeslachtig
werkwoord in lijclenden vorm niet bedrijvende heteekenis ; v. desideratvurn, een
begeerend werkwoord, b. v. hongeren; v.
factitvum , een werkwoord van hewerking, h. v. beslapen; v. frequentatvurn of
iterativum , een werkwoord vats herhaling of voortduring, b. v. klapperen, wandelen; V. irnitativurn , een nabootsend
werkwoord, b. v. blaten; v. imperconale,
een onpersoonlijk werkwoord , b. v. het
regent; V. in/ioativum, een werkwoord,
dat den overgang in - e enen toestand aanduidt, b. v. het daagt, hij ontslaapt; v.
intensvunz , een versterkend werkwoord,
1:). V. knijpen v. nijpen; - verbi causa
(eig. wegens liet woord), hij voorbeeld;
verbi divni minister, afek. V. D. M.,
dienaar van het goddelijk moord; verbi
gratia , bijvoorbeeld;.; in verba magIstri
zwerera op de woorden des meesters of
leeraars zweren, d. i. diens stellingen en
uitspraken onvoorwaardelijk aannemen;
verba ns'initantïa pl., dreigende woorden; v.praescrípta, voorgeschrevene voorden ; v. precaria, biddende, verzoekende
woorden; —verbaal (lat. verbãlis, e), en
als adverb. verbaliter, woordelijk, de woorden betreffende, het tegengest. van reaal;
letterlijk, van woord tot woord; verbaaldefinitie, £ de woordverklaring, woordbepaling-, verbaal -exegëse, £ de voordop
heldering ; verbaal-injurën, beleedigingen met woorden ; verbaliseren, nw lat.
(fr. verbaliser) , mondeling behandelen;

ook onnutte woorden gebruiken, snappen;
verbaliteit , f. de woordelijkheid, letterlijkiseid ; verbiántie, f. of fr. verbiage (spr.

—dazj'), de woordenvloed, siiapachtigheid, woordenkramerij; verbiagéren, Ir.
( verbiager), onnutte, overtollige woorden
gebruiken , zwetsen ; verbeus . lat. (vertorus, a, urn, fr. verbeux), woordenrijk,
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vijdloopig ; verbositeit, f. de woordenrijkheid , snapachtigbeid , woordenomhaal,
wijdloopigheid; verbotnus, nv lat., woordelijk, van woord tot woord.
verclausuléren, ned. -lat., z. clausule-'
ren; vercoaken , z. ond. coaks.
verde antico, n. it. (v. verde = lat. vi-

virus, e, groen), oud ofouderwetsch groen,
groen porp h yr uit Griekenland.
verdestilléren, ned.-Iat. (vgl. destillé
verdampen, vervlugtigen ; verspil- -ren),

len, verkwisten, doorbrengen.
Verdict, n. eng. (v. h. lat. vere dictum,
iets waar gezegds), de uitspraak, de beslissing, verklaring, inz. de uitspraak der
gezworenen, de jury-uitspraak.
Verding of vierding , m. eene rekenmunt te Bremen , waarvan er 4 in eerie
mark gaan; ook een gewigt aldaar,
2 onsen.
vergalopéren, ned -fr. (vgl. galop enz.),
zich—, zich overijlen of voorbijloopen,
een' misslag begaan uit onbezonnenheid
of drift.
Verge, f. fr. (spr. werzj' ; = lat. virga),
eene roede, meetroede ; eene lengtemaat
=parijsche cl; vergée, f. (spr. werzjé')
of vergée de JYormandie, eene oude fr.
vlakteinaat , die 538 vierkante fransche
toises = 20.4365 n ned. roeden bevatte;
vergette , f. (fr. vergettes , spr. werzje'tt'),
de borstel, schuijer (oorspr. van rijshout
gemaakt) ; oneig. geschoren voorhoofdhaar,

kort afgesneden voorharen.
vergéren, lat. (verg ire). neigen, wenden,
keeren ; zich ergens heen neigen, over-

gaan.
verhypothequéren , ned. -gr., z. onder

hypotheek.
Vericles, p1. fr. (spr. werield'; v. verre,
glas), valsche steenen, valsche diamanten.
verificéren, nw lat. (van het lat. verus,
a, urn, waar, enfac è re, maken), ook verifieren fr. (vérifier), waar maken, bewaarheden, de deugdelijkheid eener zaak.
staven, bewijzen , bevestigen, bekrachtigen, doen blijken ; verificatie, f. de waarheidsstaving, het waarheidsonderzoek, de
bevestiging, bekrachtiging, echtverklaring,
het bewijs; venificãtor, nw lat. of fr. venficateur , m. een waarheidsonderzoeker,
echtheidsonderzoeker , naspoorder en bevestiger der waarheid of echtheid en juistheid van oorkonden, rekeningen enz.
verinteresten, iied.-lat. (vgl. interest),.
de renten van het kapitaal laten oploopen; ook: den interest verliezen door he t.
kapitaal of pand ongebruikt te laten.
veritas, f. lat. (v. verus, a, urn, waar),.
de waarheid; vertas documénto, de waarheid of echtheid cener oorkonde; veritas
forénsis of juridica, geregtelijke waarheid; veritas odnrns pant, de waarheid
verwekt haat of maakt gehaat; en vérité,
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9 18 VERKER.
fr. (spr. ang werite'), in waarbeid waarlijk,
werkelijk, inderdaad; veritable, waarlijk,
werkelijk, opregt, edit, onvervalseht, ongehuicheld.
Verker, n. een turksch spel,op de, wijze
van liet darn- en schaakspel; eene soort
van trietrac-spel, tijdens het regentschap
in Frankrijk uit Puitschiand ingevoerd,
verkeerspel; men noemt het ook backgam mon.
verlatiniséren , ned. -lat. (vgl. latiniséren), verlatijnen, in het latijn brengen.
verlutéren, ned. -lat. (vgl. lutum enz.).,
digt smeren, een vat, pot of iets dergelijks,
dat men in het vuur wil gebruiken, met
een juist passend deksel sluiten en met
kleefdeeg digt maken, opdat er niets uitdampe.
vermaledij en, verbastering van malediceren (z. a.), in de volkstaal soms zaarn
getrokken tot verdijen.
Vermeil, n. Ir. (spr. wernzej'; v. h.
lat. vermicuilus, wormpje; dus eig. z. v. a.
kermes of cochenille, z. a., en vgl.
vermiljoen onder vermis), roodachtige
kleur; verguld zilver.
vermis, m. lat., de worm; pl. vermes;
verînis digt, m. de zoogenaamde vijt
aan den vinger; vermicelli, pl. it. (spr.
wermitejéllí) eig. wormpje , worm- of
draadvormige meelknoedels, eene soort van
deeg in dunne en lange reepjes, italiaansche knoedels; vermiculair, uw lat., wormvormig; vermiculãtie, f. de wormsgewijze
beweging der ingewanden; verniiculieten,
Pl., versteende pijpjes der ringdieren; vermiljoen, n. (fr. vermilion), scharlaken
worm; fijn gewreven en toebereide cinnaber; vermïna, f. lat., buik- of darnipin,
als van vormen; verminãtie, f het darm~
wee; verwekking van ongedierte; verminéren, lat. (versninãre), wormen hebben;
uw lat., wormen verwekken; verinineus,
lat. (verminösus, a, urn), vol wormen.
vernaal, lat. (vernãlis, e, v. ver, lente),
tot de lente behoorende, voorjaarsachtig.
Vernier, z. v. a. nonius (z. a.).
Vernis, n. (mid. lat. vernix fr. vernis, waarschijnlijk v. duitschen oorsprong,
een zeer dun, doorschijnend blinkend bestrijksel of lak; uiterlijke glans; vernissen,
met vernis overdekken.
Verole, f. fr. (spr. werool'; v. h. uw lat.
variola, z. variolen), naauwkeuriger : la
grande ve'role (spr. ---ghrangd'--) , de
venusziekte ; la petite ve'role (spr.
p'tiet—), de kinderpokken.
veronsche of verönische aarde (fr.
veronite) aarde van Verona , een tot
stof geworden berggroen, dat bij gemelde
stad gevonden wordt.
Veronica, nw lat. vrouMenn. : de waarlijk eenige in hare soort (dus uit vere
unica gevormd?), inz. de heilige Ve.1

;

ro n i c a volgens de legende eene vrome
vrouw, die den kruisdragenden Christus haren zweetdoek aanbood, op welken zich bij
het afdroogen het aangezigt des Heilands
afdrukte (van waar ook de naam van,verum icon, d. i. het ware beeld, wordt afgeleid; vgl. icon); eerenprijs, eene plant
van onderscheidene soorten, die deels als
artsenijplant . deels als pronkgewas gebruikt worden.
verpallisadéren, ned.-fi., z. palisaderen.
verprocedéren , verprocessé ren, ned.lat. (vgl. procedéren) , door processen of

regtsgedingen verliezen.
Verrerie, f. fr. (spr. wérerie; v. verre,
glas, v. h. lat. vitrurn), glaswaren; verrillon, n. (spe. wérieljóng) , glasspel, z.v.a.
harmonica; verroterie, f. (spr. wérot'
vie), allerlei kleine glaswaren, b. v. glas~
koralen, glaspaarlen enz.
verrücae, P1 lat. (v. li. sing. verri2ca),
Med., wratteii, inz. aan het oog; verrucoos
( lat. verrucôsus, a, urn), wrattig; verru
cositeit f. mv lat., de wrattigheid.
Vers, H. (v. h. lat. versus, m., pl. versus, d. i. eig. wending, omkeer; v. vert?re,
z. verteren; vervolgens : yore, rij, regel),
een gediclitregel, eene rhythmisch geregel
de woordenrij in een gedicht; ook wel mindergoedgebruiktvoorstrophe, stanze
en couplet (z. die woorden),ja voor een
geheel gedicht; iedere met een nommer
geteekende kleine afdeeling an een hoofdstuk des bijbels; versus cancñnus, m. een
kreeftvers, kreeftdicht (z. a.), z.v.a. het
gr. p al i n dr o m o ii; versus rnemoriãles,
Pl., geheugenverzen, verzen, die het geheugen moeten te hulp komen of ondersteunen ; versétto, m. it., of verset, fr.
( spr. wersé), eene afdeeling van een gedicht (strophe); versétten , pl. Muz.
tusschenspelen, inz. in zangwijzen op orgels; vers-Sex, m. uw lat., een verzenina
ker, rijmelaar; versificeren, lat. (versificare), verzen maken; iets in verzen brengen; berijmen; versificatie, f. de versbouw,
de verzenvorming; versificator, in. of fr.
versificateur, een verzenmaker, iemand,
die den versbouw verstaat.
Versaal-letters, z. versaHën.
Veradc, f. fr. (spr. wersciad' ; v. ver-

ser, uitgieten, omwerpen), het omwerpen,
omvallen met cenen wagen.
Versaliën of versaal-letters , pl. nw

lat. (v. versus, regel, afdeeling), groote
aanvangletters, beginletters.
versatiel, lat. (versatilis, e, v. versãre,
draaijen, omwenden), bewegelijk, wankelmoedig, veranderlijk, wuft, onbestendig,
aan verandering onderworpen ; versatiliteit, f. nw lat. , de draaibaarheid, buigbaarheid , gedweeheid ; veranderlijkheid,
onbestendigheid, 'wuftheid.

VER.SEREN.

VESTA.

vershen, lat. (versári , d. i. eig. zich
omdraaijen, v. versare, omdraaijen), zich
met iets bezig houden daarmede omgaan;
in gevaar verséren, gevaarloopera, in
gevaar zijn; in eene zaak geverseerd zijn,
daarin geoefend, ervaren, bedreven zijn.
bierset, versificeren enz., z. ond. vers.
versicólor, versio, versie enz., verso
enz., versura enz., z. ond. verteren.
Versirae, f. Bene graanmaat in Savoye,
42 oude fransche ponden.

sen, door de vrouwen boven de heupen

;

versus, z. vers.
verte, z. ond. verteren.
vertebraal, nw lat. (v. h. lat. vertébra,

f. gewricht, wervelbeen, inz. ruggewervel),
Med., wervelbeenig, tot de wervelbeenderen behoorende; vertebraal-arterie, f. de
wervelslagader ; vertebraal- systeem , n.
liet van liet ruggemerg uitgaande gedeelte
des zenuwstelsels; vertebrieten, pl., wervelsteenen.
vertéren, lat. (vertére), wenden , keeren , omwenden , omdraaijen, omkeeren ;
over zetten, vertalen, vertolken ; vertátur
of verte, afgek. Y., keer om, sla om (het
blad, inz. niuzijkblad); verte si placet, afgekort. v. s. pl. , keeroor als 't u belieft;
verso folio, op de keer- of rugzijde; ver sieolor, bontkleurig, van menigerlei kleur;
als subst.: een kleurwisselaar, naar -denmond- prater, jabroêr; versie, f. (lat. ver
de wending; de vorm of inrigting-so),
van een verhaal, berigt enz.; de vertaling , overzetting ; versió interlinearly,
overzetting tusschen de regels; versio in
rem, Jur. , de aanwending tot iemands
voordeel, gebruik eener zaak tot hare eigentlijke bestemming, ook v. in utilitátem;
V. utéri , Med., de omkeering van de baarmoeder. ; versara, f. het omwenden ; het
geldopnemen , borgen ; Mere. , de omzetting van waren ; versureren, nw lat., omzetten.
Vertex, m. lat. (gen.. vertieis), het aspunt der wereld; een draaikolk; dwarrel
schedel, kruin, top, tinne; ver -wind;e
lat., schedelregt, loodregt (z.v.a.-tical,nw
perpendiculair); verticaal - cirkel, m
de groote cirkel des hemelbols, die door
het schedel- en voetpunt (z e n i t li en
nadir) van den waarnemer gaat ; verticaal-lijn, eerie loodlijn of loodregte lijn;
verticaal-hoek, een lood- of schedelhoek ;
verticiteit, f. de rigtingskracht, b. v. der
magneetnaald.
Vertigo, f. lat. , de duizeling, zwijmeling, draaijing van het hoofd ; vertigineus
(lat. vertiginosus, a, urn), duizelig, suizelend, zwijmelend.
Vertugáde of vertugále , f. , ook ver
m. fr. (spr. gliadêng , ont--tugadin,
staan uit vertu-garde, vertu-gardien, d. i.
deugdhoeder), een hoepel aan vrouwen
een hoepelrok ; een klein kus--kledrn,
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onder den rok gedragen.
Vertumnus, m. lat. (van vertére, wenden), Myth., de keergod, God der verandering, der wisselende jaargetijden enz.,
ook de tuingod, wiens geliefde Pomona
was ; vertumnalia , pl. , de feesten, die
ter eere van dezen god in october gevierd
werden.
vertuijen (v. tui, een touw om de
schepen vast te leggen; eng. to tie, binden; t u i j e n, vast binden, vast houden),
Mar., een vaartuig zoodanig voor twee ankers leggen, dat het aan geene te groote
slingeringen is blootgesteld.
Verve, f. fr. (spr. werw'), geestdrift,
geestvervoering , verbeeldingsgloed , die
den dichter, redenaar , toonkunstenaar,
dichter, beeldhouwer in de compositie bezielt, b e g e e s t e r i n g, vuur, kunstenaars
-vur,
dichtvuur.
vesania, lat. of vesanïe, f. waanzin, uit
-zinghed,
dolheid.
vesica , f. lat. , de blaas , de pisblaas;
blaar; vesicantia, pl. uw lat. Med., blaar
middelen, trekmiddelen; vesi--treknd
catorium, n. eene trekpleister, spaan
vliegpleister, spaansche vlieg; vesi--seh
culair- systeem , n. lat. -gr. , de blaasjesleer, volgens welke het opstijgen der dampen in de lucht en de ophouding daarvan
in de gedaante van nevels en wolken uit
het ontstaan van holle blaasjes wordt verklaard,
Vesper, f. lat. (vesper, m. en vespera,
f.), eig. avond, late namiddag; de namiddag-godsdienst, avondmis ; siciliaansche vesper, z. ond. siciliaan; vesperbrood, lat. -ned., het namiddagbrood, vóóravondbrood; vesper-predikatie, de namid
vooravond-dagprek;vsén,i
eten; vespertijner, m. (v. h. lat. vesperti
s wat des avonds geschiedt,-nus,ar

's avonds), bij de R. K. de namiddag- of
avond-prediker ; vespertilio, f. lat., eig.
cene vledermuis, nachtraaf, iemand, die
beter bij schemerlicht dan bij dag kan
zien; oneig. iemand, die het licht schuwt
wegens zijn kwaad geweten.
Vesta, f. lat. Myth., de godin van liet
vuur, van den huishaard, van het huisvuur, het zinnebeeld van het huiselijk
geluk, de zedigheid en kuischheid, bij de
Grieken Hestia, Bene dochter van S at u r n u s en Rhea ; ook eene door Olbers
ontdekte planeet ; vestaliën , pl. (lat.
Vestalz'a), de romeinsche feesten, in de
maand julij ter eere van Vesta gevierd;
vestalen, vestaalsche maagden (lat. Vestales, scil. virgines) , priesteressen van
Vesta, maagden van onkreukbare kuischheid en strenge ingetogenheid, die het
altijddurende heilige vuur in den tempel
dezer godin moesten onderhouden enz.
,
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VESTIARIUS.

VIBREREN.

Vestiarus, m. lat. (v. veslis, kleed)
een kleêrenkoopman : bij de II. K. een
opzigter over de kerkgereedschappen en
misgewaden.
Vestibuilum, n. lat.. fr. vestibule (spr.
westibiul') , de voorliof, ingang in het
huis; de voorzaal, de ruimte hij den ingang
van een hotel enz. , welke als toegang
dient tot de andere vertrekken, het voorhuis; ook wel voorkamer.
Vestigtn, pl. lat. (vestigYa, v. h. sing.
vestigum) , voetstappen , sporen , overblijfsel vestigia me terrent, de voetstappen verschrikken mij, d. i. Ik vrees verder
te gaan (dus sprak de vos tot den zieken
leeuw in de bekende fabel); vestigéren,
( lat. vestigãre), nasporen.
Vesuvus, a. lat., een vuurspuwende
berg bij 1'apeIs; vesuvianu, m. nw lat.,
eene aan den granaat verwante steensoort,
van den Vesuvius enz.
Veteraan, m. lat. (veterZnus, v. vetus,
gen. vetris, oud), een oud-soldaat, uitgediend krijgsman, oud, beproefd krijgs
man; een oud, ervaren of beproefd geleerde,
handelaar, kunstenaar enz.; veterántie,
1. nw lat. , de dienstrust, de stand eens
uitgedienden.
Veterinarïus, m. lat. (v. veter7nae,
scil. bestzae, last- of trekvee), of veterinair (fr. véte'rinaire), een veearts, dierenarts, paardendoctor enz. ; veterinair
( lat. veterinarus, a, urn) , veeartsenijkundig; veterinaire school, eene veeartsenijsehool.
veto, lat. , ik verbied, verwerp, willig
niet in; het formulier, dat te Rome ieder
volkstribuun gebruikte, wanneer hij zich
tegen de besluiten des senaats verzette
het veto, het verbod, dc misbilIijking
verwerping; het verwerpidgs- of oritkeningsregt , b. v. van eenen monarch de
wettige bevoegdheid om door zijne tegenspraak een besluit, door eene vergadering
genomen, krachteloos te maken; het abS 0 1 u t C v e t o, het volstrekte, onvoorwaardelijke verbodsregt; Monsieur et Madame
Veto, fr. , spotnamen, die de democraten in
de fransche revolutie dikwijls aan Lodewijk XVI. en Maria Antoinette gaven,
Mijnheer en Mevrouw Veto; vetotéren, mv
lat., afkeuren, zijne goedkeuring weigeren,
verwerpen.
Vettura, f. it. (v. h. lat. vectUra, bet
varen, rijden), een vaartuig, eene huurkoets; vetturino, m. een vrachtvoerman,
huurkoetsier in Italië.
vetus ' Testame'ntum, lat. , afgek. vet.
Test., of V. T., het oude Testament, z.
testament, ond. testeren.
vexéren, lat. (vexãre), plagen, kwellen,
verontrusten, verdrukken, onregt aandoen,
niet met vrede laten, foppen, heet hebben;
vexeer-heker, vexeer-doos,vexeer-

5 piegel enz., physische voorwerpen, kunstig ingerigt om 'iemand. te misleiden. te
foppen; vexãtie, f. (lat. vexato), de plagerij , fopperij , kwelling , verontrusting,
verdrukking, het verdriet, de ergernis;
krenking.
Vezier of eig. wezier, doorgaans minder goed vizier . as. (arab. wesir , eig.
steun, lastdrager, v. wasara, dragen), een
ondersteuner, staatsraad of minister des
turkschen keizers; groot-vezier, opperminister, de opperste staatsambtenaar in
het turksche rijk.
vezzosame'nte , it. (spr. wetzo—; van
vezzo, lust; liefkozing, bekoorlijkheid),
Muz., teeder, weekelijk.
v, lat. , z. oud, vis.
via, . f. lat., de Meg; het middel; dc
wijze, manier; via, op brieven, reispassen
enz. : over, door (aanduiding van den te
nemen weg) ; via crucis, de kruis- of
krusisigingsweg, bij de R. K. een bedeweg
met beelden uit de lijdensgeschiedenis van
J. C.; via facti, Jur., eîgenmatig, eigendunkeljk, gewelddadig; via gratiae, op
den weg der genade ; via servitus, z.
servitus; in via , in den weg, d. i. door
liet middel, b. v. in via executiönis, op
den weg der geregtelijke uitvoering of
executie; in via juris, op den weg der
regteri; per viam, op den weg, door middel, b. V. per viam actiönis, door middel
cener aanklagt; per viam appellatiönis,
door beroep op een hooger geregt; per
viam exceptiönis, door middel van eene
tegenwerping; per viam suppiicatiönis,
door middel van eene herhaalde opbeldering en daarop herhaald verzoek; viaduc,
fr. (spr , wiadsiuk), eene booghrug over
eenen weg, een dal of eene rivier gelegd,
ter dienste van eene ijzerbaan; visedûct,
m. nw lat. (viaeductus), de wegleiding,
rigt.ing van den weg; viatcuzn, n. lat.,
een reispenning, teerpenning; het laatste
avondmaal, dat bij de R. K. den stervenden wordt toegediend, het laatste oliesel;
viatorlum, n. een wegmeter, z. v. a. h od o meter.
ViAdro, in., z. wiadro.
Viaduc , viseduct, viaticum, z. onder
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s;

n

via.
vibréren,

int. (vibrãre) , schudden,
zwaaijen, slingeren, schommelen , z. v. a.
0 scill C en; sidderen, beven, trillen; vibrdto, it. Muz., bevend, sidderend, trillend; vibrabiliteiL f. mv lat., dc afwiss lende spanning en verslapping van ligchaamsdeelen ; vibrâtie , f. de schommehog, slingering, z. v. a. oscillatie; het
sidderen , trillen ; vibratie-systeem, n.
elke leer, die. zekere verschijnselen (b. v.
die des lichts) uit, schommelingen
verklaart, welke zich in eene veerkrachtige
middenstof (medium) voortplanten.
e

V!BUR1'UM.

VIERTEL.

Vbûrnum , n. lat. , cle meelboom
sneeuwbal , zekere kleiae heester,, een
pronkgewas.
Vicarïus , m. lat. (vicar/us, a urn,
plaatsvervtngend, v. vice, z. a.) , een arnbtsof plaatsvervanger, waarnemer ; in1. een
plaatsvervangend huipgeestelijke ; rij k svicari us, rijksbestuurder, recent; vica
rius apostolicus castre'nsis, een r. k. opperste veldpriester, opperveldproost; vica
rTaat, n. of vicarie, £ nw lat., de plaatsvervanging, ambtsvervanging ; het waarnemend bestuur; vicariéren, eens anders
plaats hekleeden, zijn ambt waarnemen.
vice, lat. (van eenen niet gebruikelijken
nomin. vicis , wisseling , beurtvisseling
enz.), ei g . in de plaats, in plaats; in zamenst. onder- of waarnemend-, b. v. viceadmiraal , oudervlootvoogd ; vice-directeur ouder bestuurder, waarnemend of
plaatsvervangend bestuurder; vice-koning,
onderkoning enz. ; vice-versa of algek.
V. v., omgekeerd, been en weêr , naar eene
plaats heen en van daar terug, in het tegengestelde geval; vices pl., beurtwisse
lende ambtsverrigtingen I)laatsvervan
vices bekleeden,-gin,b.vemads
Zijne plaats of zijn ambt waarnemen.
vicesiméren, nw lat. (v. ii. lat. vicesirnus, a, urn, de, het twintigste), den
twintigste nitloten en veroorcieelen of
ter dood doen brengen (vgl. de c i in e r e n ) ,
vicesiznãtie, f. lat. (vicesirnatio), oud-min.
uitloting van den 2 0 sten man , om die,
hij overtreding van velen, te mcgt te stellen.
vicieus, z. vitieus ond. vitiuzn.
Vicinaal -wegen, lat.-ned. (van het lat.
vicinãiis, e, naburig, vicnus, nabuur,
buurman cnz.), bijwegen, die geene postof straatwegen zijn.
vicit vim virtus , de deugd heeft het
geweld overwonnen (omschrift van het
stadswapen van Haarlem).
Vicomte, in. fr. (spr. wikdngt'; ontstaan
uit vice co?nte, mid. lat. vice comes, vgl.
vice), eig. z. v. a. vice-graaf, ondergraaE
de bezittem eener heerlijkheid (vicornte') in
Frankrijk ook hloote adellijke titel.

Vidazne, m. fr., ontstaan uit h. lat. vicedorninus ; hoogd. vicedonz of vizthum),
een officier, die den bisschop als tijdelijk
heer vertegenwoordigde, een stadheer, stadhouder, een bestuurder van geestelijke
goederen, opperarnbtman.
vide of videãtur! afek. v. of vid, lat.
( v. vid&e, zien), zie, zie na, zie er op na,
men zie! (namelijk de aangehaalde plaats
van een boek enz.); videilcet, afgek. viz.
( ontstaan uit viclere licet, d. i. men kan of
mag zien), gelijk ligt te zien is; namelijk;
videtur , bet schijnt, blijkt , mij dunkt;
het vidëtur, de meening, het gevoelen
b.v. zijn vidëtur geven, zijne meefling of zijn gevoelen over iets uitbrengen; vicli, ik heb het gezien ; vidit, afgekort vt., hij heeft het gezien, doorgezien; vidirnus , wij hebben bet gezien,
doorgezien en vergeleken; vidmus , n.
eene goed- of echtverklaring, schriftelijk
bewijs van bekrachtiging; een bekrachtigd afschrift van een oorspronkelijk stuk
(met dit woord geteekend) ; vidiméren,
nw lat., bekrachtigen, voor echt verkia
ren, geregtelijk betuigen en bevestigen,
dat een met het origineel vergeleken al
schrift naauwkeurig of gelijkluidend is;
vidiznãtie, f. de bekrachtiging, goedver
kiaring, vergelijking en bevestiging van
een geschrift (misschien juister fidemat i e, dewijl men naar het gebruik in regten
zelden situ, maar doorgaans in fidern
ter echtverklaring onder protocollen en
afschriften gezet wordt); pro vidimatiöne,
voor doorziening en vergelijking, het bepaalde loon daarvoor.
Vidualittum, ni. nv' lat. (van het lat.
viduus, a, urn , gescheiden, beroofd, gadeloos , van daar vidüa, weduwe) , het
weduwgeld , liet aan eene weduwe naar
haren stand verleende onderhoud; viduteit, I. lat. (viduttas), de weduwstaat, het
weeuw- of weduwnaarschap, bet gâloos zijn.
Vierdevat, n. voorin. ned. inhoudsmaat,
voor granen = amst. schepel of 6,9534
ned. kop; voorfruit =17 ton of6,9 ned. kop.
Vierding, z. verding.
Vierling, in. eerie iandrnaat in Ilano
= morgen of 13,0960 j ned. roe--ver,
den ; eene inhoudsmaat voor drooge waren
in %%Tumternberg, 4 simri of 5,6525
ned. kop; in Zwitserland in het kanton
Arau, = 1, viertel of 5,63 ned. kop;
te Zurich 7,2996 ned. kop.
Vierasel, a., eene graanmaat te Man-

-

Victa1tin, 1. victuaIin, z. ond. victus.
Victor, m. lat. (v. vincre, overwinnen),

mansn. : de overwinnaar, zegepralem ; Vic torta, £ de zege, zegepraal, overwinning;
Myth., de zegegodin, z. v.a. gr. i\fice;
ook een vrouwenn. : de zegepralende;
victorieus (lat. victoriôsus, a, urn), zegerijk, zegevicrend, zegepralend, overwinnend ; victoriséren, nw lat.", overwinnen,
de zege behalen, zegevieren, zegepralen.

victus,

fl1.

lat. (van vivre, leven), ie-

venswijze ; ievensmiddcien , onderhoud,
voedsel; victus et amIctus, in. voedsel
en kleeding; victuâ1ën, pl. nw lat., ievensrniddeien, eetwaren, mondvoormaad.
Vicunna, z. vigogne ; vidar, z. widar.
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heini, =4maIter of2 simris =27,77
ned. kop.
Viertel, n.„ eene vochtmaat in Denemarken = 7,7223 kan ; te Frankfbrt = -ïl u
kan of 7,1715 kan ; graaninaat te Appea
=mud of '22,84 kop; te Aarau =-zeil
22,52 kop; vochtmaat te Bazel = 4 maten
of 5,6884 kan; graaninaat te Brewen = 4
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spinden of 18,52 kop; biermaat in HessenDarmstadt = 8 kan ; wijnmaat in het kan
kan ; graanmaat te-tonGlaris23,49
Gotha = , malter of 43,6188 kop ; wijn= ' anker of 7,4914 kan;
maat te Lubeck _
vochtmaat te Lucerne = 10 immi of
34,7533 kan ; vochtmaat te Manheim =
7,9760 kan ; te Mecklenburg = 7,24 kan;
pakhuismaat te St. Gall = 20.6497 kop,
— 19,4397 kop ; graan marktmaat aldaar =
maat te Schaffhausen = ' mud of 22,6030
kop; te Solothurn = 105,9520 kop; vocht
sedert 1821-matinHesDrd
aam of 8 kan ; in Keurliessen
160,7380 kan; te Lubeck = 7,49 kan;
in Pruissen, het nieuwe = 1,1450 kop;
het oude =13.68 kop; in Saksen = 4 scheel of 25.9750 kop; in Weimar - 19,2413
kop; te Zurich voor tarwe = 20,5307 kop,
P
voor haver = 20,8203 kop , voor vloeisto ffen , lauteres masz _
= 27,3735 kan , trubes masz = 29,1985; akkermaat Sedert
1821 in Hessen-Darmstadt = 4 morgen of
6,25 ❑ ned. roeden.
Vierzel, n. eene graanmaat in liet kanton Bazel, =16 kleine sesters of 273 3120
kop.
vif, fr. (spr. vief; van het lat. vivus,
a, um), levendig, wakker, fiksch, vlug,
opgewekt, vurig.
vigiléren, lat. (vigilare), waken, waakzaam zijn, scherp waarnemen, oppassen;
vigilant, waakzaam, opmerkzaam, oplettend, omzigtig, bij de hand; vigilant, als
subst. ni. een openbaar rijtuig tot vervoer
van personen in groote steden , oorspr.
uit Brussel ; vigillntie, f, lat. (viggilantia), de waakzaamheid, zorgvuldigheid,
vigilie, f. (lat. vigilia), het waken, nachtwaken; de waakzaamheid; vrouwenn.:
de waakzame; vigiliën, pl.. (lat. vigiliae),.
nachtwaken; in de r. k. kerk vooravonden
der hooge feesten , voorfeesten, zielmis
sen , nachtelijke gebeden voor het zieleheil
eens overledenen vóór de beaarding; vigiliarius, in. nw lat., een kloosterlijke och tendwekker; de ondergeestelijke, wiens
taak het is tot de nacht- of ochtendgebeden te wekken.
Vigintivir, m. lat. (v. viginti, twintig,
en vii', man), een twintigman, medelid
van het vigintiviraat, magistraats-collegie,
regeringsligchaam van twintig man.
Vigna, it. of vague, fr. f. (spr. wienj';
V. h. lat. vinëa, scil. terra, v. vinurn, wijn),
een wijnberg, landelijk lusthuis; vignette,
uksieof vignet, n.
f. (spr. tt')
wienje
dr
raad, drukroosje, klein plaatje als sieraad
bij het begin of einde van een boek,
hoofdstuk enz., waartoe men voorheen inz.
wijngaardblaadjes gebruikte.
Vigogne, f. fr. (spr. wighói j'), of sp.
vicunne, 1. vicuna (spr. wikóenja; oorspr.
peruaansch) , het schaapkameel in Peru,

= v\

;

peruaansche schaap, van de grootte eener
geit, en de schoonste, fijnste wol daarvan,
vigogne -wol.
vigor, m. lat. of vigueur, f. fr. (spr.
wighéur), de levenskracht, kracht tot handelen, sterkte, kloekheid, nadruk; vigóre,
uit kracht, krachtens enz., b. v. vigóre
comrnissiónis, Jur. , uit kracht van den
ontvangen last; vigore mandáti of rescrípti, krachtens hooger bevel enz.; vigoureuZ, fr. (spr. wighoereu), sterk, rus tig, krachtvol, vol levenskracht, levendig,
kloek, wakker, . vrolijk, frisch; vigoróso,
vigorosaanénte en con vigóre , it. Muz.,

krachtig, !net nadruk en levendigheid.
Viking, ni. oudnoord., een strijder, held,
inz. zeeheld; van daar v i k i n g e r-t o g t e n,
de avontuurlijke zeetogten der Noormannen.
vilain, fr. (spr. wiléng; oorspr. villain,
d. i. boer, boersch, gemeen, v. h. mid. lat.
villánus), laag, gemeen, leelijk, schandelijk, snood, smerig, vuil, slordig, onze
-delijk,ontuchg.
Vilificátie, F. nw lat., de vernedering,
verlaging, smadelijke behandeling; vitióris
conditiónis , lat. (v. vilis, e, veil, gemeen,
slecht), van slechte gesteldheid of geringe
deugdelijkheid; vilipendéren (lat. vilipendire) , gering schatten; vilipendéntie, f.
de verachting, geringschatting; viliteit, f.
lat., de geringe waarde, onbeduidendlieid.
Villa, f. lat., een oudrom. of ital. landhuis of landgoed; eene schoone buiten
nieuwere bouworde en minder-platsvn
uitgebreid dan een kasteel of slot ; sp.
(spr. wie ja), een vlek, eene stad zonder
stadsregten en bisschopszetel.
Villancico, m. sp. (spr. wiel ansíko),
een spaansch kerklied op zekere feestdagen, inz. kerslied.
Villanélla, f. it. of villanélle, fr. (v.
h. it. villano, mid. lat. villanus, boersch,
landelijk), een herdersliedje, eene soort
van oude, landelijke of den volkstoon nabootsende liederen ; eene soort van boe
(spr. wieled--rendas;vilgtu,f.
zjiatóera, v. villeggiáre , op het land
leven; vgl. villa), landlust, landgenoegen;
betrekking der landhuizen; zomerverblijf
in Italië.
villeus, lat. (villósus, a, um, v. villas,
lang dierenhaar) , vlokkig , harig, ruig,
vezelig , ruw ; villósa .tunica, f. Med. ,
ruige huid; villositeit, f, nw lat., ruig
-heid,vlokg.
vin, m. fr. (spr. wéng; v. h. lat. vinum), wijn; vin de Bourgogne (spr. weeg
d'boérghonj') , bourgogne-wijn ; vin de
champagne (spr. --sjannbpanj'), champagne-wijn enz.; -- vinai re i m. (spr.acinégr';
d. i. eig. zure wijn, v. aigre, zuur), wijn
azijn; vinaigre des quatre voleurs,-azijn,
fr. (spr. —dé katt' woléur), eig. vier-roo-
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versazijn , spitsboeven -azijri , pestazijn ,
een door 4 roovers uitgevonden azijo, uit
zout, salie, alsem, munt en lavendel bereid, waarmede zij zich, naar men zegt,
gedurende eene pest tenen besmetting beveiligd hebben; vinaigrerie, F. de azijri
vinaigrier, rn (spr. winêçj/trje').-makerij;
een azijnhandelaar; de azijnflescli; vinaigrette, f. eene koude azijnsaus, gemaakt
van azijn, olie, peterselie enz. en zout en
peper; het vleesch met die saus bereid
ook een handwagen met 2 wielen; vinaliën, pl lat., z. ond. vinum; vinAsse, f.
ft., slappe aziju voor de bereiding van
spaansch groen; ook haifwijn, nawijn, z.v.a.
piquette.
Vinca, f. lat., maagdepalm, vinkoorde,
een pronkgowas van velerlei soorten.
Vincent, nw lat. Vmncentius, m. (van
vincre, zegevieren, overwinnen), mansn.:
de overwinnaar, zegepraler.
Vinctuur, F. lat. (vincWra, v. vinc7re,
binden), het bindsel, de band, bandage;
vincuilum, n. een band, cciie boei; yincuilum conjugãle, de huwelijksband, edit
knoop; vinculéren, nw lat., verbinden.
-

Vindemiaire, z. venclemiaire.
vindicéren, lat. (vindicãre), eig. wre-

ken , straffen ; redden , verdedigen , heschutten ; iets vindicéren, als eigendom
aanmatigen, toeëigenen, in bezit nemen,
als eigendom opeisehen of terug vorderen;
vindicãtie, f. (lat. vindicatlo), de wraak;
redding , verdediging , cereredding ; de
regtmatige toeeigening, opeisching of terugvordering eener zaak , de aanspraak
daarop als op een' eigendom; v i n d i c atie-regt , het terugvorderingsregt van
waren, wanneer de kooper in de betaling
faalt; vindicatief, nw lat., straffend, wrekend, wraakzuchtig, wraakgierig ; vindicën, p1. lat. (vindicae), z. v. a. v i n d iC a t i e ; vindicta, f. wraak, bestraffing;
opentlijke vervolging en bestraffing der
misdadigers ; eisch wegens toegebragte
schade; bij de oude itomeinen ook de staf,
waarmede een slaaf, wien men de vrijheid
gaf, werd aangeraakt.
Vingerhoed , fl1. de kleinste vochtmaat
van het metrieke stelsel in Nederland, =
iflY kan of litre, de centilitre.
Vingoif, z. Wingoif.

vinçjt-un , n. Ii-. (spr. wençj-tauing), een

en twintig, een bekend kansspel met franscbe kaarten.
Vinificãtor, vio etc., z. ond. vinum.
Vintem , vintin m. port. (spr. wienténg; van winte lat. viçjinhi, twintig),
eene rekenmunt in Portugal = 20 reis
of ongeveer 5 centen courant.
vinum, n. lat., wijn ; vinum admissiö
nis, intreêwijn , hel gastmaal van eenen
nieuw aangenomen domheer ; v. missãle,
de miswijn, wijn, die bij de mis gebruikt
-

wordt ; vino secco, m. it., wijn van gedroog.
de druiven , vgl. sec; vino tiuto, z. tinto ;
vina1n, pl. lat. (vinalla) , wijnfeesten;
vinificãtor, m. nw lat., eig. wijnmaker,
wijnbereider , een buisvormige blikken'
toestel tot beslotene gisting van den wijnmost, uitgevonden' door Gall te Coblenz
in 1826; vinificãtie, f. de wijubereidings..
kunst; vinoléntie, f lat. (vinolentth), de
wijndronkerischap, wijnbedwelming; viaométer, in. lat.-gr., een wijnmeter, werktuig tot onderzoek van de hoedanigheden
des wijns.
Viola enz., z. viool.
violéren , lat. (violãre) , scbenden,
onLhciligexi, verkrachten, schofféren, schaken, met geweld onteeren ; overtreden, de
wetten breken ; violãre jus territoriale,
het regt van den landheer te kort doen;
violãtu, f. eene geschondere, verkrachte,
ontjufferde, ontmaagde; violãtie, f. de
schending , onteering, ontwijding; verkrachting , schoffering, eerroof; vjMét
( lat. viole'ntus, a, urn), geweldig, gewelddadig, hevig, onstuimig, driftig, vinnig,
als adverb. ook viole'nter violéntum stupram, z. stuprum enz. ; violéntie, f. (lat.
violenta), het geweld, de gewelddadigheid, geweldenarij, hevigheid, onstuimigheid enz.
Viool 1), f. of viooltje, n. (lat. viola,
it. viola , - hoogd. viOle, fr. violétte) ook
violet, de bekende kleine welriekende
lentebloem van donkerblaauwe purper
kleur, het zinnebeeld der beschëidenheid
en nederigheid ; viola rnatronãlis, het
vrouwen- ofmaagdenviooltje,gevulde nachtschade ; violen-siroop, Pharm., eene kinderartsenij uit viooltjes ens. bereid, als
borstmicldel tegen de spruw enz. ; violenwortel, een eenigzins bittere, geneeskrachtige wortel met een' liefelijken viooltjesgeur ; violét (it. violétte), eene soort van
paarsche Perziken zonder dons met loszittenden steen.
Viool 2), f. (it. en sp. viola, fr. viole),
algemeene benaming van verscheidene snaren-speeltuigen , welke met eenen strijkstok gestreken worden , strjkinstrumenten ; inz. z. v. a. viola di braccio, f. it.
(spr. —lirdtsjio) of viola aita (vgL alta
viola), arrriviool, altviool (in het hoogd.
gewoonlijk bratscite geheeten) ; viola di
gamba, de knieviool, basviool, z. gambe;
violétta, f. eene kleine viool ; violine, 1.
( it. vioiino, m. fr. violon, us.), de discantviool, gew. kortweg viool of vedel gehecten; violonfst, in. (it. violinista) , een
vioolspeler; violIno piccolo, m. it., de kleinste viool, quart -viool ; violino-prirno, dc
eerste viool ; v. secsindo, de tweede viool;
violôn, m. fr. (spr. wiolóng), eig. de viool,
naar het ital. violóne: de basviool (vgl.
do n t ebas) , de bas; violonIst, m. een
;
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basspeler; violoncello, m. it. (spr. tsje'llo) of violoncel, II. (spr. wiolongije'l)
de kleine basviool, knieviool, z.v.a. viola
(Xli gamba (ook schello, hoogd.); violoncellist , in. een basvioolspeler.
Vioolsteen , ni. een schilferige steen,
die bij het wrijven eenen geur van viooltjes
van zich geeft.
Virago, f. lat., een mannelijk vrouwspersoon, manin, grof gespierde, sterke,
vierkante, manhaftige vrouw; gem. ook
'wel vrouwelijke huzaar, dragonder, driedekker, draak.
Virelai, n. fr. (spr. wierl€ van vircr,
draaijen, wenden, en lai,Iied) een oudfransche liederenvorni niet korte verzen
en 2 wederkeerende rijmen; virement,
II. (spr. - mdng), het wenden van een
schip; virement de parties (spr. —dparti'),
Mere., liet afrekenen, Vereffenenván schutden de eene Legen de andere, af- en aanschriven der posten, overwijzing, overdra
z.v.a. scontro.
-gin,
virginus morbus, rn lat. (virginus,
a, urn, maagdelijk, van virgo, sen. virginis, maagd), de maagdenziekte, vrijsterziekte, bleekzucht; Virginia, vrouwenn.:
de maagdelijke ; virginiteit, £ (lat. vieginItas), de maagdelijkheid, maagdelijke
staat, zuiserhcid, reinheid, onbevlektheid,
inaagdom ; virgo, f. de maagd, liet zesde
teeken des dierenrierns.
Virgouleuse, f. Ir. (spr. wiergleoele'uz'),
de glanspeer, ijspecr , eene soort van zeer
sappige winterperen (naar het dorp V i r
goulée bij Limoges).
virgiula , f: lat. (verklw. van virga,
takje , rijsje , roedje), eene kleine roede,
een staafje; een klein streepje, komma;
viryuila rnercuriãlis of devinatoria , de
wigchel- of tooverroede, in den vorm eener
Y, waarmede men voorgaf verborgen schatten en mijnen te kunnen ontdekken; virguléren, mv lat. , aanstrepen , met streepjes ( » " ) insluiten.
viriel, lat. (virus; e, v vir , de man),
mannelijk. manhaftig, kloek, tot den man
behoorende; viriele stem z. votum virile
pro parte virili, eig naar mannelijk aandeel, d. i. volgens krachten; Joe., naar de
hoofden, in gelijke deden; virilis portlo,
z. oud. portie; viriliteit, f. (lat. virilitas),
de mannelijkheid, mannelijke staat of ouderdom, voorttelende kracht; manmoedigLeid; mannelijke erven; viripoténtie, f.
nw lat. , mannenkracht , naanbaarheid,
mannelijk vermogen ; viritini, lat., man
voor man.
virtus, f. lat. (gen. virWtis), werkende
kracht, degelijkheid, dapperheid, deugd;
virtus nobilitat deugd adelt (zinspreuk
der orde van den nederlandschen leeuw);
virtüti et nierito, aan deugd en verdienste
( zinspreuk der spaansche Karels-orde)

virtuti in bello, aan de dapperheid in den
krijg (opschrift op het kruis der kon. saks.
militaire St. Hendriksorde); virtuaal en
als adverb. virtualiter, nw lat. of virtueel
(Ir. virtuel) , krachtig, innerlijk Vermogend; naar de kracht of beteekenis, begripinatig, volgens zijn wezen geldend;
virtuele kracht, eene wel voorharide
ne, maar voor het oogenblik niet werkzame kracht (in tegenst. nietactueel);
virtualiteit, f. de vermogende kracht, het
werkingsvermogen; wezentlijke of begripmatige geldigheid; virtuoos, m. (v. h. it.
virtuoso ., d. i. eig. krachtig, degelijk), een
meester in zijne kunst, inz. in de muzijk,
groot kunstenaar; kunstheld, kunstmeester, toonkunstnieester; virtuóse, f. meesteres , gioote kunstenares enz.; virtuositeit, f. de kunstvaardigheid, het kunstmeesterschap , de meester-vaardigheid
meesterkracht , volkomenheid in de uitoefening eener kunst.
virulent, lat. (virule'ntus, a, urn, van
virus, n. sap, poelstank, vergift), etterig,
venijnig, vergiftig, vol scherpe, kwaadaar
dige sappen; virulentie, f. cie etterachtige
gesteldheid eener wond , vergiftigheid,
boosaardigheid; de wrevel, wrok.
vis, f. lat., de kracht, magt, het geweld; vi, met geweld, gewelddadig; ook
krachtens, ten gevolge, uit kracht ; vi
absolutiönis, uit kracht der vrijspraak; vi
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;

;

adjuclicatiönis, uit kracht der toekenning;

vi cessiönis, krachtens den aftand ; vi
coactus, z. ond. coactie; vi praesidii, uit
kracht van het voorzitterschap en het
voorregt als voorzitter; in vim, in kracht,
krachtens , uit kracht, ten gevolge ; in
vim revisiönis , ten gevolge der doorziefling; - vis armãta, de gewapende magt;
vis centrifuga, z. V. a. een trifugaalkracht (z. oud. Centrum); vis compulsiva, aandrijvende kracht; v. expalsiva,
uitdrijvende kracht; v. inertiáe, dc kracht
der traagheid, het volharden in denzelfden toestand, het volhardingsvermogen ;
v. legis, kracht van wet; v. probdndi, de
bewijskracht.
Visa, n. fr. (v. h. lat. viciëre, zien;
visum, gezien), het geziene, de getuigenis iets gezien te hebben en te billijken;
vgl. viséren; visage, n. (spr. wizá (t zj'),
het gezigt, aangezigt, gelaat, de gezigtsvorm; de persoon; vis d vis (spr. wizawl),
cuff. aangezigt tegen aangezigt, tegenover;
als solist. een tegenover, cane smalle koets
in den vorm eener b e r 11 n e, doch die voor
en achter slechts ééne zitplaats heeft; een
persoon , die tegenover een ander is geplaatst, bij het dansen, aan tafel enz.
Jiuz., een dubbeivleugel, dubbeiklavier,
een door Iloffm ai! in 1779 uitgevonden
speeltuig.
viscra, pl. lat., de ingewanden; visce-.
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raal, nw lat., tot de ingewanden behoorende of die betreffende, b. v. visceraalartsenij ofvisceraal-elixer, artsenij
tot versterking der ingewanden of van het
verteringsvermogen.

bezigtiging, huiszoeking; bezoeking, tuchtiging; het bezoek der maagd Maria aan
Elizabeth; de orde der visitatie-nonnen
of der visitandmnen , eene orde van geestelijke zusters, gesticht door St. Franciscus de Sales te Annecy in 1610, om de
zieken te bezoeken en te ondersteunen;
visitãtor, m. nw lat., een doorzoeker, geregtelijk onderzoeker of hezigtiger v. koopwaren enz. ; de klooster-onderzoeker; visite , f. fr., het bezoek, de opwachting;
het bezoek der artsen hij de zieken; het
onderzoek of de opneming (der koopwaren enz.) ; pour faire visite (spr. poer
fei' wisiet'), a1 gek. p.f. v., nra bezoek af

Vischnou, Vischnoe, Wischnu, rn i d.,

cig. de doordringer, waarsch. de ather, als
bezielend beginsel des heelals, de behou
dende, beschermende godheid der Indiërs,
een der leden van de trimourti, gehuwd met Lakchma (vgl. Krischna
en Siwa).
Viscount, m. eng. (spr. wdikount;
fr. v i c 0 m t e , z. a.), een engelsche ondergraaf.
Viscus, m. of vmscum. n. lat., de vogellijm; viscjde (lat. viscIdus, a, urn),
taai, kieverig (inz. van slijm); viscositeit,
f. nw lat. , de kleverigheid , taaiheid,
taaije slijm.
viseren (fr. viser, v. b. lat. vis?Ire),
afzien, mikken, het oogp unt nemen, tu
ren, doelen; op 't mikijzer nemen (vgl.
vizier); eiken, roeijen of rooijen, den inhoud van een vat met den viseerstok onderzoeken en meten; eenen pas en dgl.
doorzien en door onderschrift en zegel
goedkeuren en bekrachtigen ; viseerder,
m. een vatmeter, ijker, rooijer, ijkmeester; een onderzoeker van passen en dgl.;
viseerkunst, de ijkkunst, vatrneetkunst,
de kunst om den inhoud van een vat te
bepalen ; de kunst van wel te mikken,
mikkunst; viseerstok, een maatstok voor
vaatwerk, roei- of rooistok.
Viset- of fisethout, z. fustikhout.

visIbel. lat. (visibilis, e, fr. visible, v.
h. lat. vidëre, zien, visum, gezien), zigtbaar, openbaar, oogenschij nlijk, klaarblijkelijk; visibiliteit, f. zigtoaarheid, oogenschijnlijkheid.
Visie en visioen, f. lat. (viüo, v. viclëre,
zien), eig. het zien, de aanblik; een gezigt,
droombeeld, nachtgezigt, spook, eene hersenschim, inbeelding, droomerij; Log., visie, f. de aanschouwing; visionair, ci. nw
lat. (fr. visionaire), een ziener, geestenziener, dweeper, droomer, iemand vol zotte
grillen, inbeeldingen (vgl. ph a n t a St).
Visier, z. vizier.
Visir -kan, f. eene vochtmaat te Leipzig,
=van den eimer of 1.4044 ned. kan;
V.
ook eene vochtmaat te Dresden,
het biervat of 1,4048 kan; visir-masz, n.
eene vochtmaat in Beijeren, z eimer
of 1,1772 kan; te Neurenberg = 1,145

=

kan.
visis actis, lat Jur., na ingeziene acten
of na inziening der strijdschriften.
vistéren, lat. (visitãre, eig. hij herhaling naar iets zien, v. vidre, visre, zien;
fr. dsiter), onderzoeken, doorzoeken, bezigtigen , bezoeken , een bezoek geven,
gaan zien; visitãtie f. de onderzoeking,
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te leggen, om zijne opwachting te maken;
visite-kaartje, bezoek-kaartje; visite-ka
mer, bezoekkamer enz. visiteur, in. fr,
onderzoeker, beziener , peiler, kommies
( der koopwaren, scheepsladingen enz.); bij
sommige orden de geestelijke, die bet opzi g t heeft over vele gestichten van dezelfde
orde, de pater -visitator; ook een vreemd
vrijmetselaar, die eene loge bezoekt, een
broeder-visiteur; in t algemeen iemand, die dikwijls bezoeken aflegt.
;

Vislino , z. ragusino.
Visney, in. eng. (spr. wIsni), de met

brandewijn vermengde tintwijn, kersenbrandewijn.
Visorurn, n. uw lat. (van liet lat. vidëre , zien), het gezigtsdoel ; bij letterzetters: de handschrifthouder, het vizier, een
plankje, waarop de te zetten kopij wordt
vastgestoken.
Vista, f. it. (spr. wiesta , van het lat.
vidëre, zien), Mere., zigt, vertooning van
eenen wissel; a vista, op zigt, op vertoofling des wissels (te betalen).
Visuaal, visueel, f. nw lat., tot het
zien behoorende, het gezigt betreffende;
visualiteit, de zienskracht, het ziensvermogen ; v I S u a al -1 ij n, de gezigtslijn
visuaal-punt, het oogpunt, gezigtspunt; vi S U a a I-z e n U w, de gezigtszenuw;
visum , n. lat. (van vidëï'e zien) , het
geziene, de aanblik, oogenschijn ; ook z.v.a.
vis a (z. a.) ; visum s-epe'rtum, n. een bezigtigings- of onderzoeksberigt, het verslag
van eenen geneesheer of wondheeler over

den toestand waarin hij gewonde of doode.,
ligchamen heeft gevonden, een schouwbe
rig ,t ; Visus, m. het zien, het gezigt, de
zienskracht; visus abnórmis, m. gebrekkig zien; v. colortus, kleurenzien, z.v.a.,
chrupsie; v. clefiguratus, z.v.a. metamorphopsie; v. dimidiãtus, z.v.a
diplopie; V. lucidus, z.v.a. photopsic; v. nebulösus , neveizien ; v. reticulãtus, net- of floerszien.
vita , f. lat., het leven ; vita anto-acta,
het voorheen geleide leven, de vorige levenswandel ; vita brenis, ars longa , het;
leven (is)kort, de kunst lang; v. seclentaria,
5

VLTE

VIVAT.

z.sedentariseh ond. $edes; acta de
vita, het levensbewijs, het in regten gevorderde bewijsstuk, dat iemand, b. v.
die eene jaarwedde trekt, nog in leven
is; vitae curriciUum , n. de levensloop;

gebrekkigheid, verkeerdheid, boosaardigheid of verdorvenheid van het menschelijke hart, het bederf.
vitresceren . vitrifieren enz. , z. and.
vitrum.
Vitriool, m. (mid. lat. vitriólunt', vz.
treölum.; van het lat. vitreölus, vitrus,
a, urn, van glas, glasachtig, v. vitrum,
z. a), een rnetallisch zout, zwavelzunr in
verbinding met metaalkalken, inz. van ko
per, ijzer, zink en kobalt; van daar koper-, ijzer-, zink- en kobalt-vit r i 0 0 1 ; vitriool -sether of vitriool-.
naphta , f. op het hoogst gezuiverde wijngeest met zwavelzuur gedestilleerd, ten
uiterste vingtig, ligt ontbrandbaar en van
sterken, doordringenden reuk (vgl. aither);
vitriool-olie, zwavelzuur ; vitrioolides,
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vitae, non scltoiae, discendum est, voor
het leven , niet (enkel) voor de school ,
moet men leeren; vitaal (lat. vitälis e),
tot het leven behoorende ; levend, voor
leven geschikt met levenskracht begaafd;
leven gevend, leven wekkend, leven bevorderend of onderhoudend; vitaalde grondoorzaak des levens; vitaal-warmte , levenswarmte ; vitaliãnen,

prin-cipe

,

Pl.' of victualie-broeders , eene noord-

sche zeerooversbende die in den oorlog
tusschen Denemarken en Zeden in de
1 4de eeuw als vrijbuiters de stad Stokholm den noodigen toevoer bezorgden;
vitaliséren, nw lat., levenskracht geven.,
bezielen; vitaliteit f. lat. (vitalitas), de
levenskracht, het levensvermogen , het
leven, het tijdstip, waarop het leven aan-

vangt, legale vitaliteit, dat tijdstip,
waarop het kind wordt gerekend tot leven
geschikt (viabel) te zijn, en waarvan de
eerste term bij de wet bepaald is op den
1 82sten da ; vitalithim , n. mid. lat
het levensonderhoud, de ligchaamsbehoefte ; het schenken van zijn vermogen
aan iemand, om daarmede een ander levenslang te onderhouden..
vite fr. (vte, spr. wiet'; it. visto, dus
eig. zigtbaarlijk?) snel, gaauw , rasch
vlug, gezwind vitésse, £ snelheid, ge-

zwindheid.

vite'lius, rn lat. (eig. kalfje, verkiw. van
vitulus, kalf), het ei-geel, de dojer.
vitiligo, f. lat., eene witte huidvlek,
inz. de levervlek (vitiligo /tipatca).
Vitilitigãtor, m. lat. (v. vitlum , z. a.,
en litigare , z. litigeren), een opzettelijk
of moedwillig tegenspreker, twister (eh iC a n e u r) , een bediller, schreeuwer,
blafkaak ; vitilitigum , vi. nw lat., gezwets, geblaf.
Vitium, n. lat., pl. vita eene fout, feil,
een gebrek, verzien, eene vergissing, dwaling, ondeugd, zonde; vitlurn canonicum,
een ligchaamsgebrek, waardoor iemand tot
het vervullen van eene geestelijke bediefling in de r. k. kerk ongeschikt wordt gerekend; vitiurn congenituni, een aangeboren vormingsgehrekeene onregelmatigheid,
a fw ijking; vitium nattrae, een natuurge
brek, aangeboren gebrek; vit. remissiönis, Muz., het gebrekkig dalen der zangstem; vit. vubreptiönis, Jur., het vergrijp
der vaische, eenzijdige voorstelling; vit.
tremuili, het sidderen der stem bij het zingen ; vitiëus (lat. vitiösus, a, urn), gebrekkig, gebrekkelijk, verkeerd; ondeugend, verdorven, goddeloos, slecht, zondig; vitiositeit , f. (lat. vitiositas), dc

zwavelkies. ijzerkies ; vitriolescéren, nw

lat., tot vitrool worden ; zich in vitriool
veranderen; vitriolisãtie , f. de zwavelzuur-bereiding, de verandering in vitriool.
vitrum, n. lat., glas; vitrum antirnonli,
spiesgiansgias; v. plurnbi of v. Saturni,
loodglas; vitrescéren, nw lat., tot glas
worden, verglazen; vitrescibel (fr. vitrifi able), verglaathaar, wat door de werking
des vuurs in glas kan veranderen; vitrescib il iteit, f. de verglaasbaarheid; vitrificéren tot glas maken of smelten, in glas
veranderen, verglazen; vitrificätie, F. de
verglazing, verandering in glas; vitreus,
glasachtig, glazig; vitrométer, rn lat.-gr.,
een glasmeter, straaibrekingsmeter, een
werktuig, waarmede men de verschillende
graden van breking en verspreiding meet,
welke de lichtstralen bij hunnen doorgang
door de onderscheidene soorten van glas
ondergaan.
vituperéren, lat. (vituperãre), laken,
misbillijken, wraken, misprijzen; vituperãtie f. de laking, wraking, misprjzing,
versmading.
Vitus -dans [Sint] of St. Veits -dans, z.
valentijnsziekte ond. vale.
Vitzliputzli, in. (mexicaansch Huitzi-

lopocittli, zamengesteld uit Ituitzitzilin,
colibri, en opoc/itli, links, omdat het beeld
van den god aan den linkervoet colibri
had), de krijgsgod der oude oor--vedrn
spronkelijke inwoners van Mexico, wiens
feest in de lente gevierd werd; de mcxikaansche duivel.
Vitzthum, z. vidaine.
viva enz., lat., vivaciteit enz., z. and.

vivus.
Vivandier, z. ond. vivres; vivarum,
z. ond. vivus.

vivat! lat. (v vivre, leven) of it.
viva! hij (zij, het) leve! lang leve . .
vivat amicitia! vivat arnor! enz., lang
leve de vriendschap, lang besta de liefde
enz.; het vivat, het he il wenschend vreugdgeroep: hij leve! vivant, dat zij leven!
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.ixi, ik heb geleefd; vixit, hij (zij, het)
heeft geleefd.
Vivérren, f. lat. (viverrae), stinkdieren,
een naar den marter gelijkend dierengeslacht, ook moufette en conepatl.
Vivres, pl. fr. (spr. wiwr'; v. vivre
lat. vivére leven), levensmiddelen, mondvoorraad; vivandier, m. (spr. wiwangdjé),
een veldkramer, legerhandelaar met levensmiddelen, zoetelaar, m a r k e t e n ter;
srivandière, f. (spr. -djér), zoetelaarster,
marketentster.
vivus, a, um, lat. (it. vivo, fr. vif),
levend, levendig; viva vox, f. de levende
stem, het levendige woord, het mondeling
onderwijs; viva voce, met levende stem,
d.i. mondeling; vivace, fr. (spr. wiwdss'; v.
h. lat. vivax, gen. vivácis, lang levend;
levendig), ook con vivezza, it. Muz., leven
levendigheid; vivacissi-mo-dig,vuemt
(spr.-tsjiess-), hoogst levendig; vivaciteit,
lat. (vivacitas) of fr. vivacite, f. de leven
vlugheid, vinnigheid, vurigheid,-dighe,
wakkerheid , bedrijvigheid , vrolijkheid ;
vivarium, nw lat., eene bewaarplaats voor
levende dieren, Gene diergaarde; vivianiet,
m. phosphorzuur ijzer, spathig of bladerig
ijzerblaauw; vivifcátie, f. lat. (v. vivificare, levend maken, bezielen), de bezie
levend- en levendigmaking; vivipa--ling,
ren (lat. vivipl ri), pl., levend-barenden,
dieren, welke levende jongen ter wereld
brengen; viviparismus, n. of vivipariteit,
de staat of gesteldheid der dieren, die
levende jongen baren; viviséctie, f. uw
lat. (vgl. seceren), ontleding van levende
dierlijke ligchamen.
via: credo, lat. naauwelijks geloof ik het.
vixi, vixit, z. ond. vivat.
Viz, m. eene rekenmunt in Bengalen
2 zilverropij of 3 4 ct. courant; op Coro1 6 zilverropij of 3 cent.
mandel
viz, afkort. v. videlicet, z. ond, vide.
Vizier 1) of eig. wezir, m. arab., z. op.
;

=

vezier.
Vizier 2) of visies, n. (it. visiera, f., fr.

la visiere;. V. h. lat. vídére, zien, visum,
gezien), het voorstuk van eenen helm met
de kijkgaten, dat men kan opschuiven om
te beter te zien of ruimer adem te halen,
de helmschuif, helmklep ; het oogpunt,
mikijzer aan schietgeweer; ook voor oog,
Bezigt, b. v. iets in 't vizier krijgen,
liet in 't oog krijgen; iemand iets in
't vizier zeggen, hem in 't aangezigt
iets beleedigends , grofs , onaangenaams
enz. toevoegen.
Vizdomn of vizthuzn, z. vidame.

vlaamsch , van Vlaanderen , wat tot
Vlaanderen behoort, daaraan eigen is; ook
weleer voor : nederlandsch, toen Vlaanderen het belangrijkste gewest der Nederlanden was (gelijk men later h o 11 a n d s c h
voor nederlandsch zeide) , b. v. de
.
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vlaamsche school, de nederlandsche
schilders, de schilders v. de nederlandsche
school; een pond vlaamsch, nederl. gefingeerde munt, = 6 gulden; Vlamingen,
bewoners der provincie Vlaanderen; weleer
ook Nederlanders.
Vladika of wladika, m. de vorst der
Montenegrijnen , een slavische volksstam
in Albanië.
Vleet, f. (v. vlieten, drijven), een
vliet- of drijfnet voor de haringvangst,
ook allerlei vischtuig; een groot, ter walvischvangst uitgerust schip; bij de vleet,
bij menigte, in groote hoeveelheid te gelijk (als de haring in het net).
Vlies, n. (naauw verwant aan vel, va1 i e s), in 't alg. zeer dun vel; de huid van
een dier met de haren, de vacht van een
schaap , schapenvacht ; het gulden of
gouden vlies, eene fabelachtige ramsvacht (z. Argonauten) ; de orde van
het gulden vlies, eene bourgondischspaansche en oostenrijksche ridderorde, in
1430 ingesteld door Philips den goede,
hertog van Bourgondië, welker ordeteeken
een gouden lamsvel is.
Vloot„ f. (v. vlieten, vlotten; fr.
en hoogd. Hotte, eng. fleet), eene menigte
bijeenbelioorende schepen, tot één doel
bestemd en doorgaans onder een gemeen
staande; vlot, n. Gene-schapelijkbv
menigte aaneengehechte drijvende balken,
inz. zooals die uit Duitschland naar Ne
komen, ho u t v l o t ; vlotschuit,-derlan
vletschuit, f. Gene soort van groote platboomde ligters , ter dienste van groote
schepen, inz. te Amsterdam.
Vocaal , m. (v. h. lat. vocális, f. scil.
littéra, v. vocally, e, klinkend, geluid
gevend, van vox, stem), een zelfklinker,
klinker, eene klinkletter, b. v. a, e, i enz.
(in tegenst. met consonant); als adject.:
wat met de stern of overluid geschiedt,
b. v. vocaal-gebed, een gebed, dat overluid gedaan wordt (in tegenst met ment a a 1- gebed) ; vocaal- muzijk, gezang
(in tegenst. met instrumentaal-muz ij k) ; vocalisatie of vocaliséring, f. het
teekenen van liet hebreeuwsche schrift
met vocaal-teekens ; vocálisch , zelfklinkend; vocalisnnus , n. de gezamentlijke
zelfklanken en haren aard en verhoudingen.
vocabulum, n. lat., pl. vocabula (van
vocare , roepen , noemen) , een woord;
vocabularium, n., fr. vocabulaire, een
woordenboek, eene woordenopgave, woordenlijst, inz. om van buiten te leeren in
de scholen ; vocabulíst, m. een woordenboekschrijver; een woordenkramer.
Vocalisatie, vocalisch, vocalismus, zie
ond. vocaal.
Vocatie, vocatief, z. ond. vocéren.

voce, f.. it. (spr. wootsje; van het lat.
vox, gen. vocis), stem,, zangstem; voce
118
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dipetto, borststem ; voce di testa, hoofdstem . fausset-stern (falset) ; voce, vocern, lat., z. ond. vox.
vocérefl lat. (vocãre), roepen, noodi

vlugt, menigte, een zwerm, eene bui; staat,
rang, jaren; de 1e premiére vole'e , van den
eersten rang; (1 1e vole'e, ter vlugt, in
't wild, onbezonnen.
volente Deo, lat., afgekort v. .0, , als
God wil, met Gods wil vole'nti non
injurw, aan den willende geschiedt geen
onregt, of wie het zoo hebben wil, dien
wedervaart regt.
Volerie, f. Ir. (spr. wol'rI' v. voler,
stelen), jieverj, spitsboeverij ; voleur, m.
een dief, gaauwdief, roover, spitsboeE
Volet, n. !r. (spr. wol), een blind, vensterblind.
Volière, f. fr. (spr. wooijér' ; v. voler,
vliegen), eene vogeivlugt , ruimte, waar
men allerlei vogels tot zijn vermaak houdt;
groote vogelkooi, duivenslag.
Volik of Wolik, m. turk. (woly/è), een
klein turksch vaartuig met éénen mast, tot
de kustvaart bestemd, eene bark.
Volitie, f. nw lat. Phil., de werking door
welke de wil zich tot iets bepaalt, de wil,
wils-uiting.

de regtbank roepen;-gen,davro
vocãtie, f. (lat. vocatio), de noodiging,
ontbieding , dagvaarding ; de roeping,
neiging, aanleg; het beroep of de berocping tot een ambt; het ambt, de post,
werkkring,; vocativus of vocatief, Gram,
de roeper, z. casus; ook een schalk,
boze vogel (dien men dikwijls berispend of
waarschuwend moet toeroepen).
Voet, m. eerie voorm. ned. lengtemaat;
de rijnlandsche voet= 0 3139—,de
amsterdamsche voet = 0,2831 ned.
ellen; ook eene lengtemaat in zeer vele andere landen, die meestal iets meer of minder dan 3 palmen of decimeters lang is.
Voetiaan, m. aanhanger van Voet of
Voetius, een bekend godgeleerde, die in
de 17de eeuw te Utrecht leerde; iron
een voetganger, voeteerder.
Vogue, f. fr. (spr.
v. vogeur,
Volkaan, z. vulkaan.
it. vogdre, roeijen, varen, = het hoogd.
Volkameria of volckamera, f. (zoo gewogen), eig. golvende of schommelende
beweging, vaart, loop, gang; omloop, ge- naamd naar Job. G. V o 1 c k a in e r , een'
bruik, zwang, mode, trek, toeloop, naam, botanicus te Neurenberg, gest. 1693), een'
roem, achting, aanzien; in vogue of pronkgewas van velerlei soorten, waarvan
en vogue (spr. ang—) zijn, in zwang ééne (Volkameria fidgrans of clerode'nzijn, in goeden naam staan, gezocht wor- drum fiagrans, ook Volkmanniajaponzca)
den, veel aftrek hebben ; toeloop hebben. de welriekendste bloemen draagt.
Voikmar, oudd. mansn. : de volksbevoid, voild, fr. (spr. woas'l, —), ziehier,
ziedaar, hier is, daar is, hier, daar.
roemde , volksroem.
Voisinage, f. fr. (spr. woazindazj'; van
Volontair, m. (spr. wolongtér; fr. vovoisin = lat. vicnus, buurman, nabuur), lontaire, van het lat. vol-untarius, a, urn,
vrijwillig) , een vrijwillige, zonder soldij
de nabuurschap, nabijheid, buurt. Voitüre , f. fr. (spr. woatz.ur' van het dienende soldaat ; iemand zonder dienst
lat. vecttha, het varen, rijden, van velt re, of meester, een aan zich-zelven overgelavoeren), een voertuig; inz. een rijtuig, wa- tene ; volontairement , fr. (spr. wolonggen, eene koets.
tér'mdng), ongedwongen , vrijwillig, uit
vol., afkorting van volumen (z. a.).
eigen vrijen wil, zonder dwang; volonté,
voIbel, nw lat. (van volãre, fr voler, f. fr. (spr. wolongté, van het lat. volunta.c),
vliegen), vlugtig; ook fr. (volable, van de wil, het willen, believen, welbehagen;
voler, stelen) steelbaar, besteelbaar ;
a volonté, naar believen , naar welgelabiliteit, f. nw lat., de vlugtigheid ;
vallen; payable a volonté (spr. pejdbl'—),
laille, f. fr. (spr.woldlj'), gevogelte. pluim- betaalbaar als de houder (van den schuldgedierte; volant, m. ft. (spr. woldng), een brief) de betaling verlangt ; volontiers
pluimbal ; volánte , f. een lang, ligt vrou
( pr. wolongtje), gaarne, volgaarne, gewil
wenkleed ; -eels ligte, niet gevoerde vroulig, gereedelijk.
wen -overrok; volatiel, lat. (volatlis, e),
Volséila, vulsélla, f. lat. Chir. , eene
vliegend, gevleugeld; vlugtig, ligt vervliekorentang, een haa.rtrekker; ook tentijzer,
gend, verdampend; volatiliséren, nw lat. peilijzer.
Chem., vervlugt igen, vlugtig maken; vo
volta, it. Muz., maal (op de partitiën
gebruikt om herhaling aan te duiden;
latilisãtie, f. de vervlugtiging; volatiliteit, f. de vlugtigheid, vervliegbaarheid; pritna volta, seconda volta cnz.).
veranderlijkheid, wankelmoe-digheid.
Voltairianismus, de geest, de gevocVole, f. fr. (V. voler, stelen, snel weg- lens, het stelsel van Vol t a i r e, een' groot
nemen). in bet kaartspel: het halen van Ir. dichter -enz. der vorige eeuw; voltairialle slagen door één speler , ook t o u t aansch, wat Voltaire betreft,nz. de neigeheeten ; la vole annonce'e of ikclarée ging , overhelling , zucht tot spottende
of solo tout, de bij derj aanvangv.h. ongeloovigheid.
spel aangekondigde of verklaarde vole.
Voltaïsclie zuil of batterij , z. ond.
Volée, f. fr. (v. voler, vliegen) , eene galvanismus; voltaïsche pistool, een door

fit

;

;

wog/t'

;

;

VOLTE.

VOTUM.

de electriciteit af te schieten pistool; vol
z. V. a. galva n i s m u S.
-taïsmu,
Volte, f. fr. (spr. volt'; it. volta, v. h.
Iat. volutes, a, um, gerold, gedraaid enz.,
V. volvére, z. volvéren, de wending, zwenking, liet kringsgewijze omrijden riet een
paard op de rijbaan; een oude dans, waarbij
men, na zijne dame verscheidene wendingen te hebben doen maken, haar behulpzaam is in het doen van een' luchtsprong;
de muzijk tot dien dans ; in het schermen
eene zekere beweging of kunstgreep om de
stooten der partij af te keeren ; ook het onderslaan der kaarten , de kaartkeering,
kaartruiling, Bene kunstgreep van goochelaars en geoefende kaartspelers ; van daar
de volte slaan; volte-face (spr. wolt'
Pass') maken zich plotseling tegen den
nazettenden vijand wenden en hem liet
hoofd bieden, geheel omzwenken; volti of
volto subito, volti presto, it., afgek. v.s.v.p.
(op muzijkbladen), keer snel om ! of snel
omgekeerd! si volti, men keere om, sla om.
voltigeren (spr. wolti.zjeren), fr. (voltie r; it. volteggicíre) heen en weder zweven, fladderen ; zich op een paard slingeren of werpen, op- en afwerpen; kunstsprongen doen ; het voltigéren, het kunst springen, op- en afspringen van een paard;
voltigeur, m. (spr. wolti.zjéur), een kunstof luchtspringer, slingeraar op de koord
(vgl. equilibrist); pl. voltigeurs, ook
eene soort van ligt voetvolk, geplaatst op
den linkervleugel van liet bataillon en
voornamelijk bestemd om te tirailleren en
zich snel heen en weder te bewegen.
volubel, lat. (vólubilis, e, v. volvére,
Z. volvéren), eig. rolbaar, draaibaar; buigzaam, bewegelijk, lenig, vloeijend; voluliiliteit, f. (lat. volubili'tas), de bewegelijkheid, lenigheid, buigzaamheid, gladheid, radheid of vaardigheid van tong,
vlugheid, vloeibaarheid in 't spreken ; ver-•
anderlijkheicl, onbestendigheid.
Volumen, n. afgek. vol., pl. volunnána,
lat. (v. volvére), eene boekrol, papierrol,
zarnengerold geschrift; een pak of bundel
geschriften ; van daar ook voor boek, boek
deel van een boek ; ook de-del,banof
omvang, ruimte, ligchamelijke inhoud of
omvang, de grootte, dikte, massa van een
ligchaam ; volumineus, nw lat., veeldeelig, uit vele boekdeelen bestaande , veel
plaats beslaande , dik of dik!ijvii;, van
aanzienlijken omvang ; voluminositeit, f.
lijvigheid, dikte, grootheid van omvang.
voluntarie , lat., Jur., vrijwillig, van
zelf.
voluptueus, lat. (voluptuósus, a, um,
van voluptas, geneugte, wellust), weilustig, aan dc zinnelijke vermaken over gegeven , vermakelijk, genoegelijk, genotademend.
Voluspa , z. ond. Wole.

volvéren, lat. volvére), wentelen, rol

,
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wikkelen (vgl. ook i n vol--len,draij
veren); volute, f. (lat. volu-ta), Arch.,
de wrong, eerie krul of een sieraad aan het
kapiteel der zuilen ; IN. f1., de rolslak, toot,
een slakkengeslacht ; volutieten, pl., nw
lat., eene slakkenversteening met rolvormige draaijin ;en ; volvulus, m. Med. ,
de darmkronkel, liet miserere.
vomeren, lat. (vomére), braken, over
geven, spuwen , uitbraken; vomïtus, in.
het overgeven, braken ; vorno negro, in.
Si) . , het zwarte braken , de gele koorts;
vomitief, n. nw lat., en vomitorium, n.
lat. (v. vornitorzus, a, um, braking opwekkend), een braakmiddel.
Vora, f. noord. Myth., de l 0de der
twaalf scandinavische godinnen.
Voraciteit, f. lat. (voraci"tas, v. vorax,
vraatzuchtig, gulzig), de vraatzucht, gulzigheid.
Vorm, ni., lat. forma, z. a.
vortex, m. lat. (z. V. a. vertex), de wie
draaikolk ; wervelwind ; vortex pu--ling,
ruléntus, m. Med.. de etterprop.
vostro conto , it., afgek. v. C. , Mere. ,
uwe rekening; per vostro (stil. conto),
voor uwe rekening.
Votum, n. , pl. vota , lat. (v. vovéré ,
Z. voveren) , eene gelofte ; een zefenwensch; in 't alg. een uitgesproken wensch;
van daar eerie stern, kiesstem , goedkeu
toestemming; ook de stemuitbren--ring,
ging ; vota colligéren, stemmen inzamelen ; ex voto, naar wensch ; ten 3evolge
eener gelofte ; meo voto , naar mijnen
wensch of naar mijne stem , wanneer het
op mij aankomt ; votum castitátis, de
kloostergelofte, kuischheid ; votum consuultativuin, eene beraadslagende, raadgevende stem ; v. decisivurn, eene beslissende stem ; v. obedientiae . de kloostergelofte van onvoorwaardelijke gehoorzaam heid; v. paupertatis, de gelofte der armoede, door welke men zich allen persoon lijken eigendom ontzegt; vota majóra,
pl. , de meeste steramen, stemrnenmeerderheid ; per vota maj óra, door meerderheid van stemmen ; v. sanióra, pl., de
doelmatige stemmen of voorslagen ; v. cecunda, de tweede echt; - voteren, nw
lat. (it. votdre, fr. voter), sterurnen, zijne
stem geven ; afstemmen, door meerderheid
van steenmen beslissen ; votáut, m. een
stemmende , stemhebber, stemuitbrenger,
stemgever; votátie of votering, f. de stemgeving, stemming, stemoprnemín!, ; votief,
lat. (votivus, a, um), door eerie gelofte
beloofd, volgens of krachtens eene gelofte;
votief geschenk, votief of exvoto, n. (vgl.

boven ex voto), een gelofte-geschenk, een
geschenk , dat ten gevolge eener gelofte
aan eenen tempel, eene kerk enz. gedaan
wordt; votief-tafel , de gelofte - tafel, op
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welke den aard van zulk een votief wordt
opgeteekend; votieve mis, zulk Bene mis,
die niet tot de dienst van den dag behoort,
maar aan eenig bijzonder oogmerk is toegewijd, als b. v. voor Benen zieke, eenen
reiziger enz.
Voua, Gene siamesche lengtemaat, ongeveer een vadem.
Voule, f. op Madagaskar een spaan
daalder, p i a s t e r (eig. voula, vola,-sche
zilver) ; ook een gewigt, ongeveer 4 pond.
vovéren, lat. (vovêre) , gelofte doen,
iets door gelofte beloven, plegtig verklaren of beloven ; wijden, toewijden.
vox, f. lat. (gen. vocis), de stem, klank;
ook het woord ; van daar ad vocem bij het
woord (valt mij te binnen enz.); sub voce,
onder of bij het woord ; vox humána, is
de menschenstem, een orgelregister; vox
hybrida of laibrida (vgl. hibrida). een
mengelwoord, een woord uit twee of meer
talen zamen gesteld, b. v. verin terest e n ; vox populi, vox De'i, lat. sprw.,
de volksstem (is) Gods stem; vox virginea,
maagdenstem, een orgelregister, dat nog
liefelijker en een octaaf hooger, is dan vox
Itumana; vox claméntis in deserto , de
stem des roependen in de woestijn.
Voyageur, m. fr. (spr. woaj azj éur, van
voyager, reizen, voyage, reis, van vole
= lat. via, weg), een reiziger, reizend
man ; wandelaar, pelgrim, zwerver ; guide
des voyageurs, m. (spr. glued' de—),
gids der reizigers, wegwijzer.
vu, fr. (spr. Wu; v. voir, zien), gezien
(gewoonlijk op passen); vue, f. (spr. wu'),
de aanblik, het gezigt, uitzigt, landelijke
streek, inzigt, oogmerk , doel ; d vue, op
zigt (op wissels); payable a vue (spr. pej d bl'--), betaalbaar op zigt, d. i. zoodra
de wissel den betrokkene wordt aangeboden; de vue, na zigt, b. v. payable d 6
jours de vue (spr. — si zjoer —), betaalbaar 6 dagen, nadat de wissel aan den
betrokkene vertoond is, op 6 dagen na zigt;
á verte de vue, zoo ver het oog reikt, onafzienbaar.
Vulcánus of Vulkaan, m. lat., Myth.,
in het gr. H ep h w s t o s geheeten , zoon
van Jupiter en Juno, om zijne leelijkheid
door zijn' vader uit den hemel gesmeten
en op het eiland Lemnos neder gekomen,
van welken val hij kreupel werd enz.; hij
was de god des vuurs en der metaalarbeiders of smeden, wier werkplaats men
in den vuuiispuwenden berg .Etna stelde;
van daar vulkaan of volkaan , m. een
vuurspuwende berg , brandende berg ;
aan Vulcanus of Vulkaan off .
ren, in het vuur werpen; vulcanalTën,
pl. (lat. vulcanalia), romeinsche feesten
ter eere van Vulcanus , vulcánisch (lat.
vulcanius, a, um), Vulcanus betreffend;
vuurspuwend, van vuurspuwende bergen

VULTUS SANCTUS.

herkomstig, vuurhoudend; vulcaniséren,
nw lat., in vuur zetten, verhitten; horens
opzetten; vulcanísmus, n. het weten
gevoelen der vulcanisten, z.-schapelijk
and. neptunisten; vulcanistisch, het dit

gevoelen overeen stemmend, daarop gegrond ; vulcaniteit, t: de afkomst of afstamming van vuurbergen ; ook de door
de werking des vuurs te weeg gebragte gesteldheid.
Vulgus of vulgus, m. en n. , lat. , het
volk inz. gemeene volk, de gemeene man
de groote hoop, het gepeupel, graauw,
janhagel ; vulgo, eig. bij liet volk, in het
volk; gemeenlijk, gewoonlijk, doorgaans,
naar liet gemeene spraakgebruik, in 't gemeene leven ; vulgo quaesztus, m. Jur.,
een hoerekind; vulgus amicitas utilitáte
probat , het gemeen schat de vriendschap naar het voordeel (dat zij geeft) ;
vulgair (lat. vulgarly, e) , gemeen , alledaagsch , gering , laag , onbeschaafd;
vulgarismus , m. Neol. , gemeenheid ;
gerneene uitdrukking , gedachte ; vul gariteit , f. de gemeenheid, laagheid,
platheid, plompheid , ruwheid , onbeschaafdheid; vulgéren (lat. vul
en
vulgariséren, nw lat., bekend of ruchtbaar maken , onder de menschen brengen,
uitstrooijen, verspreiden ; vulgáta, f. de
gemeene latijnsche bijbelvertaling, waarvan zich de It. K. bedienen; vulgivaag
(lat. vulyivágus, a, um), naar den gemeenen, lagen trant ; omzwervend, rondloopend ; Venus vulgivaga, zie onder Venus.
.vulnus, n., pl. vulnéra, lat., eene
wonde ; vulnus complicatum, n. eene zamengestelde wond ; v. letále, eene doodelijke wond; v. letale per se, op zichzelve doodelijke wond ; v. per accidens
letale, Gene door een toeval doodelijk ge,worden wond; vulnérum spasmus, m.
wondenkramp; vulnerarïa (medicaménta),
pl., wondmiddelen, wondartsenijen; vulneréren (lat. vulnerári), wonden, kwetsen;
vulnerábel (lat. vulnerabilis, e), kwets
vulnerabiliteit, f, nw lat., kwets -bar;
; vulnerant, m. (lat. vulnerans),-barheid
de wondtoebrenger; vulneraat, m. (lat.
vulneratus), de gewonde, gekwetste;
vulnerátie, f. (lat. vulneratio), de verwonding, kwetsing.
Vulpeniet . m. met kwarts gemengde
korrelige an h y d r i e t (z. a.) , naar de
plaats , waar zij gevonden wordt, V u 1p i n o in Lombardije, benoemd.
Vultispex, m. nw lat. (v. h. lat. vul
gelaat, en specére, beschouwen), een-tus,
gelaatbeschouwer, z. a. physiognomist.
Vultus sanctus, m. lat. of volto santo
it., eene zilveren munt te Lucca = 2 lire,
vertoonende op de eene zijde den gekruis-

VULVA.

WALPURGA.

ten Christus met het omschrift vultus
sanctus, d. i. heilig gelaat.
Vulva, f. lat. Med. , het vrouwelijke
schaamdeel , de uitwendige opening der
moederscheede; vulva clausa, de geslotene
moederscheede; vulvaria, f. nw lat. Bot.,
schaamkruid, stinkende ganzevoet; vtulvouterinisah (vgl. uterus), tot de schaamte
en de baarmoeder behoorende of die betreffende.

Waidalótten, pl. , eene priesterklasse
van de oude heidensche Pruissen.
Waiter, m. eng. (spr. oeëeter), eig.
wachter; bediende in een logement, oppasser, tafeldekker, z. v. a. het fransche
garcon en het duitsche k el l n er.
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Wakea, z. vakfa.
Wakufs, pl., eene soort van turksche

lijfwachters.
Waldénsen, pl. (fr. Vaudois; aanhangers van Petrus Waldus, een' burger
te Lijon; V. a. eig. dallieden, dalbewoners,
V. h. lat. vallis, fr. vallée, dal), eene in
de 12de eeuw ontstane stille en zedelijkstrenge godsdienstpartij in Frankrijk.

Walen, pl., z. Waal.
W. = West, ook wissel.
Waal, m., pl. Walon, fr. Wallons,
Walhalla, f. noordsch valhal, d. i. hal
hoogd. Wallonen (v. h. oudd. walah, of zaal der verslagenen, v. h. oudnoordsch
oudn. val, een vreemde, buitenlander; van vair, oudd. wal, lijk) , oudn. Myth., de
daar walisc, hoogd. w ä 1 s c h, vreemd. inz. hemel, het paradijs der oude noordsche
van de Galliërs gebruikt), naam, dien men volken, waarin slechts diegenen konden
gaf en nog geeft aan die bewoners van komen, die eenen bloedigen dood stierven
(vgl. Neflheim).
België tusschen de Schelde en de Maas,
welke van franschen oorsprong zijn; van
Wali, m. arab. (wale, eig. nabij, vriend,
daar ook wel voor Franschen; waalsch, helper, voorstander enz. , v. wals, nabij
walsch of wallonsch, n. de taal van ge- zijn, helpen, besturen). onderstadhouders,
zegde Belgen, een oud -fransch dialect, met door welke de emirs in de hun toeverliollandsche en spaansche woorden ver
trouwde provincie het opzigt over de in-mengd;walschkren,di- woners en het innen der belastingen lieken of gemeenten in Nederland,- waarin ten houden; wali-alandi, m. arab. (eig.
veeli- al-and of veeli -and, v. and, verdrag,
de dienst in de fransche taal wordt ver
vervolgingen der Hu--rigt,endva
verbindtenis, verpligting), de troonopvolgenoten onder Lodewijk XIV. dagteeke- ger.
nen.
Wall, m. noord. Myth., zoon van Odin
Waardijn , m. (hoogd. wardein, eer
en Binda, een zeer bekwaam boogschutter,
ook guardein; v. w a a r d e r e n, schat-tijds
de 11de god uit het geslacht der A s e n
waarde bepalen ; v. a. van het-ten,dc
(men heet hem ook W e 1 i).
mid. lat. en it. guardare, fr. garder, beWalime, f. arab. (walimeh), gast. ,aal,
waken, dus eig. z. v. a. gardiaan, z. a.) , smulpartij, inz. Bene bruiloftspartij bij de
een beëedigd metaaltoetser (b e r g w a a r- moslems.
d ij n) en inz. munttoetser (muntwaarW alinga, f. cuss., 1. walunka (v. wol,
dijn), belast met het onderzoek van den os, omdat liet instrumeut uit de huid van
aard en de waarde der metalen, van het een' jongen stier gemaakt is), eene rus
gehalte van goud en zilver.
-sichezakpj,
een doedelzak.
Wachtparade, z. parade.
Walk`ren of Walkyriën, ook ValkyWadden, pl. (hoogd. watten, lat. sing.
rien, pl. oudn. Myth., noordsche strijd
vadum, ondiepte; verwant aan waden,
-godine, lts nderíjwed) , ondiepe plaatsen in de }Noordzee denden, welke vooraf diegenen bepaalden,
aan de noordhollandsche kusten en elders; die in den slag moesten vallen , bood
van daar waddenvaarders, eene soort van
dienaressen der-schaptervnOdi
platboomde , weinig diepgang hebbende gevallen helden in \Valhalla, wien zij
vaartuigen, ter bevaring van die kusten. den godendrank toedienden.
Wads, pl. eng. (v. to wade = waden),
Wallach , m. hoogd. , een gesneden
overkousen voor visschers en jagers.
hengst (zoo geheeten, omdat men de eer
Waggon, m. eng., een wagen, lastwauit W a l l a c h ij e en uit Hongarije-sten
gen, Bene landkoets; inz. spoorwegwagen, leerde kennen; van daar ook de fransehe
de groote wagens voor personen, die op benaming hongre).
ijzerbanen gebruikt worden.
Wallons, z. Waal.
Wahabi of wehabi, ook wahabieten
Walpurga of gew. Walpurgis, f. oudd.
en wechabieten, pl., arab., volksstammen
*ouwenn. (v. wal, z. Walhalla. en purag,..
van het geloof des scheiks Mohamed, zoon burg), eig. duoden- of lijkenburg, bevan Abd-el-Nahal, die in de l8de eeuw schermster in den strijd; Bene heilige in.
leefde en slechts gedeeltelijk de geloofs- de r. k. kerk, de dochter van den. engelvoorschriften van den koran aannam.
schen koning Richard in de 9de eeuw.
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die als abdis te Eichstädt , wegens het
standvastig doorstaan der vervolgingen ,
onder de heiligen verplaatst en als behoedster tegen de toov.erkunsten der heksen vereerd werd; van daar W a 1 p u r g is
avond, Walpurgis- nacht, de eerste
aan haar toegewijde mei - nacht, waarvan
het bijgeloof zoo veel verdichtte.
Walschland, n. hoogd. (v. wälsch,
vreemd; vgl. Waal), Italië.
Walther, oudd. mansn. (v. watten, besturen, en herre, her, heer), de besturende heer, gebieder, heerscher.
Wampum, n. een gedenksnoer of -gordel der noordamerikaansche wilden, uit
veelkleurige sehelpstukjes zamen gevoe8d.
Wandálen, pl., een waarsch. slavische
volksstam, die sedert de 3de eeuw na Chr.
de Romeinen aan den Rijn beoorloogde,
zich later in Pannonië (Hongarije) nederzette, doch in de 5de eeuw Gallië, Spanje
en Italië als overstroomde en in 455 home
veertien dagen lang plunderde en alle
kunstwerken vernielde; van daar in 't alg.
voor : ruwe , vernielzuchtige barbaren
wandalismus, n. de ruwheid der Wandalen, barbaarsche vernielingswoede, aan
kunstwerken gepleegd, kunststormerij.
Wanen, pl. oudn. Myth., naam van een
denkbeeldig volk, welks wijsheid zoo groot
was, dat liet soms door de goden zelfs
geraadpleegd werd.
Wangsi , n. ind. (sanskr. wangsa,
wangsi), het riet, barnboesriet, de rietstok.
Wara, f., oudd. War of Wór, oudn.
(eig. verbindtenis, verdrag; verwant met
war, waken, bewaarheden enz.) , oudn.
Myth., de godin der beloften, overeenkornsten, verdragen en eeden, inz. der brui
huwelijken; zij was de 9de godin-loften
uit het geslacht der Asen.
Waránde, f. eig. een deelwoord van het
oude waren , bewaren) , gaard, dier
lustwarande, Bene bekoorlijke-garde;
dreef, een bevallig landschap.
Warandeurs , pl. fr. (= garandeurs,
V. garantir, oudned. w a r a n d e r e n, waar
te Duinkerken de naam van de-borgen),
door de regering aangestelde lieden, die
het toezigt voeren over het zouten van den
haring en die de haringtonnen met het
stadswapen stempelen.
Warnfried, oudd. (v. warnin, waar
bewaren, bescher--schuwen,d.iorp
men), manse.: de bewaarder of behouder
van den vrede.
Wárrant, n. eng. ( =garant, garantie, z. a.), de volmagt; het bevel tot inhechtenisneming.
Wasa-orde, .f. eene zweedsche ridde
orde, als belooning voor nuttige uitvin.dingen ingesteld in 1772 door koning Gustaaf 111.
Waterlanders, pl., naam van de ge-

matigdste partij der mennonieten (z.a.)
of doopsgezinden sedert het midden der
16óe eeuw (omdat hare eerste gemeenten
in Waterland in Noord -Hollaud waren).
wáterproof, eng. (spr. oeiiter-proef) ,
proefhoudend of bestand tegen het water;
watertwist, n. (vgl. twist), garen van
spin-machines, die door water in beweging
gebragt worden, watermolen-garen.
wattéren, opvullen met vatte n (zwak
gewalkte katoen of zijde) ; gewatteerd,
met watten opgevuld, gevoerd.
W echabieten, pl., z. Wahabi.
Weda, m. een krijgsgod der oude Friezen, afgebeeld met vleugels; z. ook Veda.
Wédgwood, n. eng. (spr. oeëdzjwoed),
eene soort van eng. aardewerk, naar zijnen
uitvinder Josiali Wedgwood (geb.
1730) benoemd.
Wedro, in. russ. (wedró), een emmer,
eene russ. wijnmaat, ongeveer = 12,20
ned. kan.
Wehabi, z. wahabi.
Weigelianen, pl., leden van eene secte,
in Duitschland op het einde der 16de
eeuw gesticht door Valentijn Weigel,
die onder anderen de erfzonde en de tegenwoordigheid van Jezus Christus in het
avondmaal ontkende.
Weiler, m. en n. hoogd., een klein
dorp, slechts uit enkele huizen bestaande,
een gehucht in Opper-Duitschland.
Welfen , Guelfen of G uelphen , pl.
oudd. (vgl. G u e l p h ), naam van eene beroemde vorstenfamilie , die , in de 11de
eeuw uit Italië naar Duitschland verplant,
eenen tijdlang over verscheidene gewesten
van Duitschland heerschte en in bet huis
van Brunswijk nog voortbloeit; in ruimere
beteekenis ook de magtige partij, die zich
in de middeneeuwen tegen de keizers en
hunne aanhangers, de g i b e 11 ij n e n, verzette.
Wencesláus m. Slavisch (poolsch Wenseslaw, V. wieniec, krans, kroon, en slaws,
roem), mansn.. de reet roem bekroonde,
volksverwinnaar.
Wende, f. hoogd., eene veldmaat in
Beneden -Duitschland,--= 2 morgen.
Wenden, pl., een tak der S l a v e n of
S l a v o n e n (z. a.) in noordelijk en oostelijk Duitschland sedert de Ede eeuw, waartoe de Obotrieten, Pommeranen, Lausitzers
enz. behooren.
Werner, oudd. (warndri, van warna,
wacht, warnon, bewaren, hoeden), mansn.:
de wachter.
Werneriet, n. een mineraal van Zwitserland en Zweden , en door Werner
arcticiet l;eheeten.
Werschok, ni. russ. (wersclaók, eig. top,
spits, einde), eene russ. lengtemaat,
archine of el (z. archine).
Werst of 1. wenste, f. (russ. wersta),
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WESTPHAALSCH GE1UGT.

1VLADIMIRS -ORDE.

Bene maat voor afstanden = 600 russische
vademen of 1067,1 ned, ellen.
westphaalsch gerigt, v e e m g c r i g t,
naam van eene geheime regtbank, die in
Duitschland tijdens de middeneeuwen bestond en welker instelling men tot den
tijd van Karel den groote brengt; zij deed
onderzoek naar de misdaden en wanbedrijven, door de magtige mannen gepleegd,
en deed den schuldige door eene onzigtbare hand treffen. Zij bestond uit een
groot getal ingewijden , onderling door
vreeselijke eeden verbonden; men noemde
deze ook vrij -r e g t e r s. Het veemgerigt
werd door Karel V. afgeschaft.
Wey, n. eng. (spr. wee), in Engeland
de grootste maat voor drooge waren,
40 bushels (z. a.) of schepels.
Weymouths - pijnboomen , cone soort
van groote naaldboomen, door den eng.
lord Weymouth het eerst uit Virginia
en Canada naar Europa gebragt.
Whig, m. eng. (spr. oeig), pl . whigs
(door sommigen afgeleid v. whig, zure wei,
door anderen van wig, pruik; op beter
gronden echter van het schotsch whiggamor, paardenhoeder of - drijver), vrij
vrijheidsvrienden , wier-heidsman,
grondstelling is : bescherming van de regten des volks met beperking der koninklrjke magt, de tegenpartij der t o r i e s (z. a.)
in Engeland; whigismus, n. barb. lat.,
hunne grondstellingen en gevoelens.
Whim, m. eng. (spr. hoeim), eene gril,
luim. zonderlingheid, een vreemde inval.
Whiskey, ni. (spr. oeïskie; d. i. oorspr.
water), in Schotland en Ierland: korenof gerstenbrandewijn.
Whist of whistspel, een oorspr. eng.
kaartspel tusschen 4 personen (v. het eng.
whist, d. i. st ! stil ! dewijl het groote
oplettendheid en daarom stilte vordert).
Whiteboys, pl. eng. (spr. oeáitbois, v.
white = wit, en boy, knaap), partijnaam
van de armere r. k. volksklasse in Ierland,
vier bondssein de witte kleur is.
'Whisky, n. eng. (spr. oeiski), een eng.
open wagen met zeer hooge kap, door één
paard getrokken.
Wiadro , m. poolsch (= russ. wedro,
z. a.) , eene poolsche vochtmaat, = 20
kannen.

pentlijk verbranden ; wiclefismus, n. de
l eer v an Wiclef.

Wiclefisten of wiklef eten , pl. , aan -

hangers van den eng. godgeleerden Johannes W iclef of Wik lef, een'voorlooper der kerkhervorming in de l4de
eeuw, die leerde, dat de paus de antichrist was, die het vagevuur ontkende, de
nietigheid van de aflaten en de aanroeping der heiligen beweerde en in nog
andere punten van de r. k. leerbegrippen
zeer afweek; 40 jaren na zijnen dood (1387)
veroordeelde het concilie van Constanz
zijne leer, liet zijn gebeente opgraven en
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1

Widar, m. oudn. Myth., Odin's zoon,
de god der stilzwijgendheid , die op de
lucht en op het water kon loopen, de 10de
God uit het geslacht der Asen.
Wigtje, n. ned. benaming van de fran-

sche gramme , liet deel van de k i1 o gr a m m e of het ned. pond, verdeeld
in 10 korrels of decigram mes.
Wilhelmus, Willem , m. oud.

Tai li -

helm, v. will —, wil—, d. i. aangenaam,
gewenscht), eng. William, rnansn.: gewenschte helm , d. i. bescherming, beschutting, welkome verdediger; Wilhelmina, Willemina, W illemi pn, vrouwennaam; wilhelminiánen, pl., aanhangers

V. de boheemsche zieneres W i lb e l m i n a
in de 13de eeuw, die voorgaf den Heiligen Geest in zich te hebben; Wilibald,
m. (van het oudd. balt, eng. bold, koen,
stout , b o u d) ; de zeer koene, de vrolijke

held.
Wingolf, m. oudn. Myth., het paleis der
godinnen, de. woonplaats van vriendschap
en liefde; inz. Fre^ra's woning.
_Wischnu of. W iscbnoe, z. Vischnou.

Wismuth, rn. (spr. wíesmoet), de duit
benaming van b i s m u t h (z. a.). -sche
Wispel, m., Bene veranderlijke inhoudsmaat in Duitschland, te Hamburg voor
gerst en haver = 3 s t o e k of 1052,92,
in Hanover —
= 48 him ten of 1495,58—;
te Berlijn (oude maat) = 24 schepels of
1313,52—; in Saksen = 24 schepels of

2493,60—; in Brunswijk = 4 schepels,
40 h i m t e n of 124Eí,68 ned. koppen.
Wise, n. een birmansch gewigt en
maat = 12,4152 ned 'W.
Witfried , Witlof, Witold , Witte-

kind, (oudd. Wituchint) , oudd. mansnainen (van witu, angels. vudu, eng. wood,
hout, woud, af te leiden).
Witheriet , m. koolzure zwaaraarde of
natuurlijke koolzure baryt v. H a u y, eene
steensoort met zeer vergiftige eigenschappen.
Wittenagemot, m. letterlijk : vergadering der wijzen; naam van een staatkundig ligchaam, dat het parlement in Enge
vooraf ging, en welks instelling door-land
sommige geschiedschrijvers aan Eduard
den belijder wordt toegeschreven; andere
beweren, dat het veel ouder is.
W ittínen , pl. , poolsche lange rivierschepen of onoverdekte eenmast-schuiten.
Wjetkaer, m. lid van eene secte, die

eenen tak van die der raskol n i ks uit
haren naam ontleent van het-makt,en
eiland W j e t k a, werwaarts hare aanhangers de wijk namen om godsdienstige ver
-volgine
te ontgaan.
Wladika, z. Vladika.
Wladimirs -orde, f. eene russische zoo

WLEKA.

XENELASIE.

militaire als burgerlijke ridderorde, in 1782
door Catharina 1I. ingesteld, ter gedachte
-nisvaW1dmrengot.
Wleka , f. poolsch, eene hoeve lands,
Bene veld- of vlaktemaat van 30 morgen
of 1.795, 4940 vierk. ned. roeden.

Wrak, n. (v. h. angels vrecan, breken),
in 't alg. iets gebrokens. beschadigds; inz.
de sch eepsoverblijfselen, de romp van een
gestrand schip; wrakgoed, de van een
gestrand schip geredde goederen; beschadigde waren.
Wulock, z. orang-oetang.
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Wodan, 1. Wuotan, oudd. of noordsch

Odin, m. oudd. en noord. Myth., de door
alle germaansche volksstammen vereerde
opperste god, die de zege verleent ; van
daar w o d a n s d a g (eng. wednesday) ,
Woensdag, dag van Wodan of Odin.
Wodka, poolsch en russ. (wódka, spr.
wóedka, verklw. v. woda , water), brandewijn.
Wog of wag, m. een deensch gewigt,
— 36 ponden of 17,9719 ik ponden.
Woiwócde of wojewócle, m. poolsch
en russ. wojewóda, v. h. russ. woi, leger,
heir, en woditj , voeren) ; eig. heirvoerder. heirvorst, hertog; voorin. vorst van
Moldavië en Wallachijë; stadhouder in het
voorm. koningrijk Polen ; ook turk. pachter der belastingen van een district; woiwodschap, ,1'. een stadhouderschap, landschap.
Woldemar , oudd. mansn.: de roem
-begri(?).
Wole, f. noord. Myth., de beschermgeest
der aarde, de overoude zieneres; van daar
woluspa of voluspa , f. (verwant met
spieden, bespieden) , d. i. liet gezigt
van WTola, benaming van het oudste gedeelte der Edda (z. a.).
Wolfgang, m. oudd. mansn. (v. Wol f,
dat in zamengest. eigennamen koenheid,
stoutheid beteekent), de stout voorwaarts gaande. koen vooruitdringende. de onder
Wolfhart, oudd. mansn. : de-nemd;
stoute als een wolf; Wolfram, m. oudd.
mansn. (ontst. uit wol, f'raban, de wolfraaf);
wolfram%urn, n. het zwaarsteen-metaal,
in 1781 door de gebroeders d'E 1 h u y a r t
ontdekt, een moeijelijk smeltbaar en zwaar
metaal (van wt o l f, en ram, roet, dus eig.
w o l fs r o e t, omdat het als een roofgierig
erts den metalen hunne smeedbaarheid
ontneemt).
Wolik, z. volik.
Wolverings, pl. eng. , amerikaansche
veelvraatsh widen.
Womar, m. de werpspies der Indianen
OP iNieuw-Holland.
'ioolcord, m. eng. (spr. wóell`oord; v.
wool, wol, en cord, koord), wolkoord,
-eene vaste, gestreepte engelsche wollen
stof, inz. voor broeken.
Wootz of woon, n. eene voortreffelijke
staalsoort in 0. Indië bij Bombay, indisch
staal, gedamasceerd staal.
Wör, Z. Wara.
Wora, f. noord. Myth., de 10de der
twaalf scandinavische godinnen, de godin
der wijsheid, voor wie niets verborgen blijft.

Wijchuchol, z. desman.

x.
X of ixe , m. fr., een tabouretje of
vouwstoeltje, waarvan de pooten de figuur
eener X vertoonen.
Xaca of Siaka, m. een god der Japanezen; ook de van hem uitgevloeide godsdienst, welke de sterke dranken verbiedt,.
het dooden van ieder dier veroordeelt enz.;
Xaco of Siaco, m. een priester der Xicagodsdienst, algemeen opperhoofd der bonzen.
Xeenorphica, f. gr. (v. xaínein, krassen, strijken, en o r p h i c a, z. a.) , de
klavierviool, toetsviool, een door P ii 1 l i g
uitgevonden speeltuig met strijkstok en
klavieren voorzien.
Xanthmne, f. gr. (v. xanthós, é, on,
geel), Chem., een geel kleurend beginsel
uit de wortels der meekrap; xantophyl1e,
f eig. geel gebladerte; de gele kleurstof
der planten (bij Berzelius).
Xanthippe. f: gr. (v. xanthós, ê, ón,
geel, en hippos, paard), woordelijk : het
gele paard, naam van de twistzieke, booze
vrouw van Socrates; van daar een kwaad
wijf, huisdraak, eene helleveeg, een huiskruis, Bene broekdraagster; xanthogenium, n. Chem., zwavelkoolstof; xanthogenium-zuur, het geelzuur, dat uit zwavel
waterstof bestaat en met ver -kolstfen
metalen gele verbindingen-scheidn
vormt; xanthox lon, n. geelhout.
Xanthophylle, z. ond.. xantháne.
Xarafen, pl., eene soort van wisselaars,
die te Goa op de straten, alsmede in de
steden van Malabar hunne zaken drijven;
men vindt ze ook te Constantinopel (z.
-

saraf).

Xaverius en Xaveria, arab., mans- en
vrouwenn. : de schitterende, glinsterende.
Xebeka of Xebeck, andere spelling van
schebeck (z. a.).
Xenelasie. f: gr. (v. xénos, de vreemdeling, gast, en elaunein, verdrijven), de
verdrijving der vreemdelingen ; xenon,
n., pl. xeniën, pl., gastgeschenken, geschenken voor gasten , die men na den
maaltijd aanbood, oneig. eene soort van
punt- of hekeldichten; titel van het 13de
boek der epi ramrnen van Martialis, waarin hij de voorwerpen beschrijft, die tot
geschenken geschikt zijn; xenios of xenius m. de gastvrije , beschermer der
„

;

XERAFIN.

YANKEE.

gasten en der gastvrijheid, een bijnaam
van Zeus; xenodochxum, n. (v. déches-

thai,opnemen), eene inrigting tot opneming
van vreemden, herberg, een nachtverblijf,
pelgrimsluis; ook z. v. a. ziekenhuis, hos p i t a al ; xenocratie, f. de heerschappij
van vreemdelingen; xenodóchus, m. (gr.
.xenodochos), een opzigter daarvan; xenographie , f. de kennis der geschrevene
vreemde talen; xenograaph, in. wie zich
oefent of bekwaam is in liet lezen van
het schrift der vreerpde talen; xenomanie,
f. de vreemdenzucht , overdrevene liefde
tot, verkleefdheid aan of verdediging van
vreemdelingen ; xenósis , f. (v. xenun,
vreemd maken , vervreemden) , de ver
vreemd worden; xenota--vremding,ht
phllunn; n. (v. lapbos. graf), eene graf
voor vreemdelingen, begraafplaats-sted
voor vreemdelingen.
Xerafin of Xeraphin, m. (v. h. port.
xerafin, spr. sjerafíencg, d. i. seraphim),
Gene rekenmunt te Goa, '. van den p a r d o
(z. a.), op Malabar, ongeveer 75 cent; ook
eene tinmunt te Bombay.
Xeranthémum, n. gr. (v. xérós, a, ón,
droog , en anthemon = ant/tos, bloem),
de papierbloem, stroobloem, de gr. roode
i m m o r t e 11 e; xeraphium, n. Med., een
droog geneesmiddel tegen het uitslag; xerasie, f. of xerasmus, m. (v. verainein,
droogen), Med., de haarverdrooging•, dunharigheid, gedeeltelijke uitvalling der haren of kaalhoofdigheid.
Xerif, m. arab. (spr. sjerief, naar portug. schrijfwijze z. v. a. s c h e r i f, z. a.),
Bene rekenmunt te Marocco, = 8 ukias of
ongeveer 3 gl. 15 ct.
erfion, n. gr. (v. xëros, a, ón, droog),
een droog geneesmiddel, iriz. een strooi
kruidenmatras enz.; xerczna, n.-poedr,
of xerótés, f. gr. bled., drool; heid; xeromycter e, f. het droogzijn van den neus;
xerophagie, f. de drooge voeding, droozle
kost; liet gebruik van gedroogde vruchten
en brood gedurende de vasten (lij de eerste
christenen); xerophthalmie, f. Med., de
droogheid der ooges, drooge oo ;ontsteking,
eene met roodheid en pijn verbondene
oogziekte , vooral bij gebreken van de
traanklier; xerophthálmos, r n een droog,
ontstoken oog; ook z. v. a. x e r o p h t Ii a 1mie; xerósis, f. het drooggin, uitdroogen;
xer®tisch, `uitdroo ,end, verdorrend; xerotrobie of xerotripsis, f. liet droove wrijven
van een lijdend deel.
Xinto , eene van de drie heidensche
godsdiensten in Japan.
Xiphias, m. gr. (v. xiphos, zwaard),
de zwaardvisch , een eetbare visch , inz.
bij Sicilië , welks ingezouten vinnen
C a 11 o heeten ; xiphodónten , pl. (van
odus, tand) , zwaardtanden , eene soort
van zoogdierversteeningen uit de eerste
-
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wereld ; xiphoides of xiphódes, zwaardvormig.
Xylis, f, gr., de zwaardbloem, waterbloemlelie, het wandluizenkruid, stinkende lisch.
Xylobalsámum, n. gr. (v. xylon, hout),
balsemhout; xyloglyph, ni. (vgl. glyph
enz.), een houtsnijder, houtgraveur; xyloplyptiek, f. de houtsnijkunst; xylographie, f. de houtschrijfkunst, het drukken
met houten letters en platen; ook de kunst
van het overdrukken p uhout ; xylographiéren, z. v. a. dc a q eren; xylográphisch, met houten letters gedrukt; door
overdruk op hout voortgebragt, of zich
daarmede bezig houdende, daartoe behoorende; xyloides of xyloidisch, houtachtig,
naar hout gelijkende ; xylolatrie , f. de
aanbidding van houten beelden; xyloláter, m een aanbidder van houten beelden;
xylolith, m. versteend hout ; xylologie,
L de leer of beschrijvin ; der houtsoorten;
xylophágus, f. de aanbidding van houten
beelden ; xylophylla , f. houtblad , een
struikachtig gewas uit Z. Amerika, met
schoone waaijervorrni e bloemen ; xylorganon of xylorganum, m. (vgl. orgaan
enz.), de strooviool. het hamerorgel, een
speeltuig uit verschillende drooi,e, houten
staven, met stroorollen verbonden, zamen
gesteld, dat met kleine stokjes of hamertj es als een hakkebord wordt geslagen.
Xysis, f. gr. (v. xyein, schaven, schavend glad maken, polijsten, zacht bewerken), het schaven, krabben, kratsen; xysma, n. liet geschaafde, schaafsel ; ook
z. v. a. c li a r pi e; xystër, m. een schaafje,
vijltje, krabijzer; xystos ( gr. xystós, stil.
drómós, d. i. eig. geëffende baan) of lat.
xystus, in. een overdekte zuilengang. cone
zaal, strijdzaal, als vecht- of kampplaats
der athleten in den winter, ook tot wandelplaats dienende; xystleus, rn een vechter in zulk eene strijdzaal; xystórch, rn.
de opziener of bestuurder van eengin xystos
of erne strijdoefenplaats.

1

Yagoube, m. een turksch geneesheer.
Yakos, eene in Africa te huis behoorende uitslagziekte.
Yam, n. eng (spr. jem) of yamswortel (westind i /tame, oostind oebies, vgl.
eebiswortel), de broodwortel, een dikke.
ronde . eetbare wortel van Bene buiten..
landsche plantensoort (dioscorea), in 0.
en W. Indië een gewoon voedingsmiddel.
Yamakis. pl. turk. (v. yarnak, hulp,
gezel enz. ?), grieksche danseressen,- die.
door rijke Turken onderhouden worden.
Yankee, m. eng. (spr. jénkie), pl. Yan
kees, spotnaam, «yaarnlede de Eng elschen
119

,
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YARD.

YUZ-I3ASCHI.

gemeenzaam en met Gene soort van minachting de bewoners der Vereenigde Sta ten van Noord - Amerika of van Nieuw-Engeland aanduiden (eene navolging van de
wijze, waarop de zwarten van Virginia en
eenige indiaansche volksstammen liet
woord english uitspreken).
Yard, m. eng. (spr. jean!; eig. garde , roede), de engelsche el, eene maat
van 3 eng. voeten of 0,914383 ned. el.
Yareanlec, m. eene zilvermunt in Turkije. verdeeld in 20 paras en geldende
472 ct.
Yassa, liet wetboek der Tartaren.

Yokola, liet vischbrood der Kamtschadalen in oostelijk Siberië, gedroogde en
toebereide visch, die bij hen de plaats
van brood vervangt.
Yonke. z. jonk.
Yougam, m. ind. Chron., een wereldtijdperk, tijdvak der wereld. De brahinen verdeelen den duur der wereld in
vier yougams: dleiste heeft 1,728,000,
de 2de 1,296,000, de 3de 864.000 jaren
geduurd, en de Ode, die aan gevangen is,
zal 432,000 jaren tellen. Wij zijn thans
(1847) in het 4947ste jaar van den 4den
yougam.
Youssef, m. arab., titel, dien men den
onderkoning van Spanje onder de khalifen
gaf. De voussefs werden afgezet in 756.
Youva-rajah, in. ind., letterlijk: jonge
koning (vgl. rajah), titel van den ver
erfgenaam der kroon bij de-moedlijkn
Hindoes.
Ypsilon , n. (gr. y psïlón , d. i. eig.
naakte, niet aangeblazen y), de grieksche
V of gg; ypsiloide, f. Anat., de wiyenaad ,' de derde naad in liet bekkeneel,
dus geheeten, wegens hare overeenkomst
met de grieksche y (,f), maar ook met
eene wigge.

Yatagan, z. 3atagan.
Yatisi, 1. yatsu (v. ydtmak,

liggen,

zich neder leggen) de tijd van het naarbed-gaan bij de Turken, omtrent 2 uren
na zonnenondergang.
Yaws. n. eng. (spr. j dws ; eig. het
wankelen, tuimelen), de venusziekte. eene
pestaardige ziekte in Afrika en WestIndië.
Yenke, f. turk. (yenyhe of engste), de
bruidgeleidster. die de jonggetrouwde naar
het huis des mans geleidt.
Yeoman, ni. eng. (spr. jómen) pl. yeomen, een eng niet- adellijk landeigenaar,
bezitter van een goed, een groot pachter ;
hof bediende. lij fwacht, koninklijk trawant;
yeomanry, f. (spr. jómen.ri), de koninklijke lijfwacht; ook de engelsche landweer
tijdens de fransche revolutie.
Yermeebesblek , m. eene turksche
goudmunt, ongeveer = 6 gl. 40 ct.
Yggdrasil, noord. M y th., de heilige esscherboom, onder welken d.e bouw der
wereld en deze zelf werd daargestejd, de
grootste en heerlijkste aller boomen, bij
welken de goden dagelijks vergaderen om
gerigt te houden.
Yhre, f. eene vochtmaat in Tyrol.
Y-king, m. chin., eig. het boek der ver
een der oudste letterkundige-anderig,
voortbrengselen van China, Bene soort van
encyclopwdie, welke over natuurkunde,
zedeleer en bovennatuurkunde handelt
men schrijft het aan keizer Fo-hi toe.
Ymer, m. noord. Myth., de stamvader
van het rcuzengeslacht of van de noord
giganten.
-sche
Ynka, z. inka.
Yo, de chinesche vloot.
yo el .Rey, sp. (spr. ïá el rei), ik de
koning (onderteekening des konings van
Spanje).
"Yogi . pl., ind. naam, dien men aan
indische monniken geeft, welke zich ongevoelig pogen te maken voor alle uitwendige indrukken, uren lang onbewe8elijk op de punt van hunnen neus staren,
en `langs dien weg in den reuk van hei
komen en' soms tot den rang der-lighed
brahminen geraken.

Ysop, z. hyssop.
Ytteriet of gadoliniet,

m. een zwarte,
ondoorzigtige en glinsterende steen te Ytterby in Zweden. G a d o 1 i n ontdekte het
eerst daarin eene bijzondere aarde, de ytteraarde; yttrium, n. de vuurbestendige
metallische basis der ytteraarde door
Wëhler in 1828 ontdekt.
Yu, m. chin., eene soort van klinkende steen, waarvan de Chinezen muzijkinstruneenten maken ; ook een kruid, uit
welks vezels de Chinezen eene zekere stof
bereiden.
Yucca of 1. yuca , f. sp. (uit de taal
van Hayti) , de adamsnaald , eene zeer
prachtige noordamerikaanschc plant van
verschillende soorten; ook de broodwortel,
z. maniok.
Yugada, f. eene veld- of vlaktemaat in
Spanje, = 1419,28 vierk. ned. roeden.
Yuruk (vgl. het turk. yuruk, landlooper, ornzwerver), eig. bewegelijken, mob i e 1 e n, naam eener oude turksche militie; voetsoldaten van Romelië, die onder
Soliman I werden afgedankt; tartaarsche
ruiterij, die, in plaats van soldij te trekken,
met gronden betaald wordt.
Yusdrome, m. een gewigt te Constantinopel, ook c h e k ï geheeten, = 0,32075
ned. ponden.
Yuz-baschi, m. turk., letterlijk : hoofdman van horiderd, officier van het turksche
leger.

ZEHNLING.

N

Z., = Zuid; in gricksche manuscripten
het tecken van Zip— t, z oe k , bij ver
plaatsen ; z-vormig, gevormd als-dachte
eene Z, zigzagsgewijs (z. zigzag); ook van
een mensch : krom en mismaakt.
Zabbathaïten, pl., leden van eenejood-

sche secte, die in de 17de eeuw Benen
jood Z a b b a t h a ï A s e v i voor den Messias
erkende. Deze verkondigde, dat hij gekomen was om de joden van de overheerschung der Turken te verlossen, en vond
vele leerlingen , doch gevangen genomen
zijnde, werd hij, om met gespietst te worden, muzelman.
Zabra, f, een spaansch schip van 60
tot 70 ton, eene soort van fregat.
Zacah, m. arab., bij de 1%iuzelmannen
dat gedeelte hunner goederen, 't welk de
koran hun gebiedt den armen te geven,
en welks hoegrootheid de wet niet bepaalt.
Zacharias, ni. hebr. (Sekarjah of Sekarjahu), mansn.: Jehovah (jah of jdltu)
gedenkt (sal ar) ; Zachaeus, mansn.: de
regtvaardige.
Zagaai, f. eene werpspiets der negers,
niet eene getande ijzeren spits gewapend.
Zagreus, m. gr. Myth., een mystieke
naam van Bacchus, onder welken men hem
zich als zoon van Jupiter en Persephone
of Proserpina voorstelde.
Zaïd en Zaïde, aral. (v. záda, vermeerderen, aanwassen), mans- en vrouwenn.:
de toenemende, aanwassende.
Zalm, m. arab. (zalm, eig. een borg,
v. za-ama , spreken , goedspreken) , een
vorst; leenheer, bezitter van een krijgsleen,
een tot de ruiterdienst verpligt leengoedbezitter in Turkije; een turksche scherp
-ref;t,
uitgezonden beul.
Zak, m. eene voorm. inhoudsmaat in
verschillende gedeelten van Nederland; de
amsterdamsche zak was ,. 3 last
of 83,4411 ned. koppen.
Zalot of 1. zolot, m. (turk. zolote of
zolotha), eene oude turksche munt, .—
30 paras.
Zambo, m., pl . zannbos, sp., naam, dien
neen in Amerika geeft aan de afstammelingen van Amerikanen en Negers; zambaigen, pl., afstammelingen van Amerikanen en Zambos.
Zambonische zuil of kolom , I^hys. ,

drooge galvanische kolom, uit afwisselen
lagen van onecht goud- en zilverpapier-de
bestaande (naar haren uitvinder Z a m b on i benoemd).
Zambriks pl., kleine vrachtschepen op
den Archipelagus.
Zamire, f. arab. vrouwenn.: de spelende.
Zamorin , m. titel , dien de reizigers
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aan den koning van Calicut geven.
Zanana, perz. (zendnep, d. i. vrouwelijk,
vrouwenvertrek, v. zen, vrouw), vrouwenhof, vrouwentimmer der burgerlijke Perzen
(vgl. harem).
Zannétta , f. Gene napolitaansche rekenmunt = 2 carlino (z. a.).
Zanni, m. it. (v. h. lat. sannio) , de
potsenmaker, hansworst of goochelaar in
het ital. blijspel (vgl. b o u f f o n ).
Zapata, f. sp., de schoen; liet gebruik
om voor de kinderen en de bedienden op
den dag van St. Nicolaas een geschenk
in de schoenen te leggen; zapateádo, m.
sp. (v. zapatedr, met den schoen slaan,
v. zapato, schoen), een spaansche dans,
waarbij de maat (3) met den schoen of
op de schoenzool geslagen wordt.
Zarab-khane-emini, m. turk. , de algemeene opzigter of intendant- generaal
van de munten en mijnen in het Turksche rijk.

Zatou (in de taal van Madagaskar eig.
honderd), eene korenmaat op Madagaskar
van 100 roules =. 50 parijsche ponden
of 24,4750 ned. ponden.
Zawiye, f. arab. (zawiyeh, eig. eene
verborgene plaats, v. zawa, verwijderen,
verbergen), eene kluis, cel, een klooster;
een armhuis bij de moslems.
Zea, f. gr. (died of dzeid), spelt; turk
mais (zea mais); zeáne, f. een-schetary,
bijzonder plantvormend beginsel uit het
zaad van zea maïs verkregen.
Zebaoth, z. Jehova.

Zebra, m. een tot het geslacht van het
paard behoorend fraai geteekend dier in
Zuid- en Midden-Afrika, kaapsche ezel.
Zebu , m. de oostindische bultos , de
door de Hindoes als heilig vereerde buitkoe.
Zechine, f. (it. zecchino, m. van zecca,
het munthuis), eene gouden rekenmunt
van verschillende waarde in .italië, Barbarije, Arabië, Egypte enz. ; h o n ; a arsche zechinen, naam, dien men in
Turkije aan de duitsche dukaten geeft.
Zedekra, m. hebr. (Zidkiyydku, v. zedek, zedakah, geregtigheid, en jahu, voor
Jehovah), manse.: Jehova's geregtigheid.
Zedoar- wortel, m. (nw lat. amvmuna
zedoaria), een oostindische bittere, spe -

cerijachtige wortel met verwarmende en
oplossende krachten, maagwortel; zedoarzaad (nw lat. semen cinae of santonïcum),
zeverzaad , wormzaad, wormkruid, groen
roodachtig zaad, onaangenaam van-gel
reuk en v. bitteren smaak, v. d. perzischen
alsem of bijvoet , een der krachtigste ,
wormverdrijvende middelen.
Zeeuw , n. een inwoner der nederl.
provincie Zeeland; ook z. v. a. zeeuwsche
rijksdaalder , een voorin. ned. zilveren
muntstuk, = 2 gl. 60 ct.
Zéhnling, in. hoogd. (spr. tseenlieng),
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ZEILANIET.

ZIANG I.

het tiende gedeelte van het nieuwe pond
in he groothertogdom Baden.
Zeilaniet, m . ijzer-spinel, zwarte spinel
van zeilan; ook pleonast.

xandrië, = 107 medinen of ongeveer =
4gl.
Zeolith, m. gr. (van dzéein , koken en
lithos, steen), de schuim- of bruinsteen,
Zeïne, z. ond. zea.
meestal schitterend wit, stralig of bladerig,
Zelamine , arab. vrouwenn. : de stra- inz. op IJsland en in Zweden.
lende.
Zéphir, m. (gr. dzephyros , in 't alg.
Zelósis, f. gr. (v. dzélos, ijver, naijver,
weste- of naauwkeuriger noordwestewind),
ijverzucht; zelen, naijverig zijn, benijden),
een koele, zachte westewind, een aangede naijver; nijd, jaloerschheid; zelóso of naam koeltje, eene liefelijke zornerkoelte;
con zelo, it. Muz., met ijver of inspanning, pas de zephyre, m. fr. (spr. pa d' zefier'),
nadrukkelijk; zeloot, in. gr. (zelótes), een een danspas , die uitgevoerd wordt door
ijveraar, wets- of geloofsijveraar; zelotiszich op eenen voet te houden en met den
mus, n. de ijverzinnigheid, de gezindheanderen naar voren en achteren te balanden en grondstellingen eens geloofsij ve- ceren; zephyrisch, zacht waaijend, suiraars; zelotypie, f. ijverzucht; in 't alg.
zend; ledig (van eijeren); Zephyráne,
hartstogtelijke ijver , waanzinnige ijver
vrouwenn.: de zachte, zachtmoedige.
waanzin ont--zucht,jaloersid.n
Zerimahbub, m. turk. (van het perz.
aardt.
zer, goud, en liet arab. snalibub, geliefd,
Zelotte, z. V. a. iselotte.
liefelijk; dus eig. liefelijk goud), het zuiZema, n. gr. (dzéma, v. dzeein, koken, verste goud; ook eene gouden rekenmunt,
zieden) , iets gezodens, gekookts, afge- ongeveer 3 gl. 60 ct waard, eene zechine.
kookts, het afkooksel.
Zero, m. fr. (ook it. en sp. zero, van het
Zembos, z. V. a. zambos (z. a.):
arab. zeroh, zeruk, cirkel, ring), de nul in
Zemindar, m. perz. (zemindár of zehet cijfer.
middr, d. i. eig. landhouder, van zenvin,
Zerumhéth, perz. (zerumbdd, zerumbd ),
aarde, land, en dar, houdend), de hoofd- wilde gember.
pachter en opziener eener landstreek in
Zcsis, f. gr. (v. dzeein, koken), het koOost-Indië onder de mongoolsche heer- ken, zieden, afkoken; testae (v. zestós, é,
schappij.
on, gezoden, ziedend heet) of zet ae , pl.
Zend-avésta, f, oud -perz. (vgl. het gr., warme dampbaden; zestolusie, f. het
p erz. zindeli, levend, ziston, leven), rig. baden of wasschen in heet water.
het levende woord , het heilige boek of
Zetetiek, f. gr. (v. dzétein, zoeken, nagodsdienstboek van het zendvolk, d. i. der vorschen), de navorschin ,skunst, de kunst
oude Perzen en hunner nakomelingen de om gemeenschappelijk met anderen door
Parzen , Gaueren of G e b e r c n, dat de vragen naar onbekende waarheden te vor-leer van Zoroaster (z.a.) bevat; het schen ; zetëtisch, zoekend, vorschend (vgl.
zend of de zendtaal, de oud-perzische socratisch en dialogisch.
taal, in de oorspronkelijke schriften van
Zesthalf, m. eene voorm. zilvermunt
Zoroaster gebezigd en later de heilige taal in NNederland, = 272 ct., later verminderd
der Perzen.
tot 25 ct.
Ziniar, in. een zeer werkzaam vergift,
Zeugma, n. gr. (v. dzeub n y^nai, onder
waarmede de oude Celten of Galliërs hunne één juk vereenigen, verbinden), juk, band,
pijlen vergiftigden.
verbandmiddel ; Log. , de verbinding of
Zenith, H. (van het arab. semt, weg,
vereeniging van twee zindeelen of ook
pad ; van daar voluit sernturrds, weg des naamwoorden door een werkwoord , dat
hoofds, schedeloord, van ras, hoofd), het slechts bij één past; eene figuur, door welke
schedelpunt, kruinpunt, toppunt, d. i. het een woord , dat in het eene lid van een
punt in het vlak des hemelkloots, dat regt voorstel staat uitgedrukt, in het andere
boven den schedel des waarnemers is; het bij wijze van ellips er onder verstaan wordt
daartegen overstaande punt des hemels (b. v. het evangelie schijnt mijn
heet nadir of voetpunt.
eenige regel, de voorbeelden van
Zenobius en Zenob a, gr. mans- en J. C. mijn model, voor: schijnen mij
vrouwenn.: de levenskrachtige.
i mijn nmodel.
\ zenónisch , wat overeenkomstig is met
Zeus , m. gr. l^lyth. , de opperste god,
of behocrt tot de leer van Zeno, stci- koning en vader der goden en menschen,
cijnsch; zenonische punten, ondeel- zoon van Kronos en ithea, bij de Romeibare punten in de wijsbegeerte v. Zeno, nen: Jupiter.
Zeveaag, m. l'. H., de goudwolf, in z. in
de monaden van Leibnitz; zenonismus,
n. de leer van den wijsgeer Zeno , den noordelijk Afrika en zuidelijk Azië.
stichter van het stóicismus (z. ond. stoa,
Zian, in. eene algiersche goudrnunt -stoïcijnsche school enz.); zenonist, 100 aspers.
Ziangi, m. eene oostindische rekenmunt
In. een aanhanger v. Zeno's leer, stoïcijn.
Zenzerli , m . eene rekenmunt in Alevan zilver.
-

ZLBETFI.

ZOOCE1EMIE.

Zibeth, fl1. (v. h. arab. zebed, schuim;
ook zeMd, dat te gelijk het dier-zelf be

Zolater, m. gr. (v. (lÖOfl, dier, en
iãtïós, arts), een dierenarts, veearts; zol
atrie, f de veeartsenijkunde.
Zoïke f. een russisch vaartuig; een vlot.
Zoïlu, m. gr., een bittere, nijdige of
wangunstige berisper (naar den ei g ennaarn
eens bedilzieken griekschen geleerde omstreeks 270 voor Christus.
zolsch, gr. (c1oi/cos, è, dit, v. dzöon,
dier, en van dzö, leven), diersch, dierlijk, van dieren afkomstig; leven behoudend, levenvoedend.

teekent), eene witachtige, sterk- en welriekende vcttighrid van dc zibeth- of civetkat in zuidelijk Azië en noordelijk Afrika.
Zigeuners pl., benaming die de Duitschers geven aan het rondzwervend volk,
dat wij heidens (z. a.) noemen.
Zigzag (hoogd. zic/c;ack), benaming v.
eene reeks van lijnen boven elkander, die
scherpe hoeken maken, Z-vormige lijnen;
gelijk b. v. de loopgraven maken.
Zilla , hebr. veouwenu : de aanvalligheid.
Zimarra , z. simarre.

Zimbi , pl., kleine zeeschelpen , die in
Angola, op de 1laldivische eilanden en in
het rijk Congo als munt dienen.
Zindikieten , pl. arab. (sing , zendik of
zindik) , de vrijgeesten en atheïsten onder de muhamedanen.
Zink, m. (oudd. zinko; waarschijnlijk
verwant met tin, hoogd. zinn), een
'witblaauwachtig enkelvoudig metaal; ook
S p i a u t e r.
Zinne, f. (uw lat. zinnia, benoemd
naar den botanicus Joh. Gotfried Z inn te
Göttingen), eene zomerbloem uit Amerika
van verschillende soorten.
Ziuzolin, fr. (van liet arab. djuldjuldn,
spr. dijoeldzjoelan, sesam-zaad; sp. aijonjou, it. giangelina) , roodachtigblaauw,
violetrood; zinzolinéren, violetrood verwen.
Zircoon , m. een roodachtig bruine
edelsteen, die met den hyacinth tot hetzelfde geslacht behoort ; zircoonaarde,
eene in 1789 door Klaproth ontdekte
eigendommelijke aarde, die in den zircoon
voorhanden is; zircönum n. de metallische basis van de zircoon -aarde.
zitti of zitto , it. (spr. tsiet—) , stil!
St!. een uitroep in italIaansche schouw
burgen.
Zloty, m. poolsch (als adject. gouden,
V. zioto, goud), een gulden.
. Zoanthropie, f. gr. (v. dzöon, dier, en
ánthrôpos, mensch) cig. diermenschheid;
Med., het vaste denkbeeld van cenen melancholischen lijder, dat hij in een dier is
veranderd.
Zodiàcus of zodiák, m. gr. (zodiakós
scil. kykios, v. (lZödïofl, verkiw. v. dzöon,
dier), de dierenriem, de cirkel of gordel
aan den hemel met de meestal naar dieren (cam, 5 tier, kreeft enz.) benoemde
12 sterrebeelden of hemelteekens, welke
de zon jaarlijks schijnbaar doorloopt (vgl.
ccli ptica); zodiacaal -licht, het dierenriemslicht , eerie naar het noorderlicht
geli kende lichtschemering, van de zon bij
haren op- en ondergang in de rigting des
dierenriems opwaarts gaande.
Zographie, f., z. zoographie.
j
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Zoihan, z. ond. haik; zolot, z. zalot.
Zonios n. of zomidum it. gr. (dömós,

d;öindion), eene voedzame soep, vleesch
-nat.
Zone, f. gr. (dzönë lat. zona), de gordel; Geogr., de aardgordel of aardstreek,
een door twee parallelcirkels (z. a.) ingesloten gedeelte der aardoppervlakte; zona
frigida, lat., de koude aardgordel, van de
poolkring en tot aan den noord.- en zuidPool; Z. te'inperãia borealis, de noordelijke gematigde luchtstreek; en z. temperãta austrãlis , de zuidelijk gematigde
luchtstreek tussehen de keerkringen cit
poolcirkels; z. tori-ida, de heete luchtstreek, de heete aardgordel tusschen cie
beide keerkringen.
Zonnar, rn (uw gr. dzönãri, gordel,
v. h. oudgr. dzöndrion, verkiw. v. dzöne;
van daar ook arab. c&onâr, dzonndr, een
zwartiederen gordel of koord, welke de
christenen en joden in Turkije ter onderscheiding van de muhamedanen om
bet lijf dragen.
Zoochemie, f. gr. (spr. zo-o—, twee-

lettergrepig , v. dzöon, levend schepsel,
dier; v. clzde'in, dzën, leven) , de scheikunst van dierlijke ligchaamsdeelen ) dierchemie, dierlijke scheikunde; zoodyna
f. liet dierlijke levensvermogen, de-mie,
dierlijke levenswerkzaamheid ; zoogenie,
f. de dierenverwekking, de leer of wetenschap van de dierkweeking, van het ontstaan des dierljken levens; zoogenon of
zoogenum, if!. eene gelei (gelatine),
door chemische middelen uit beenderen
verkregen, eene uitvinding van den spaanschen natuurkenner G i m b e r n a t ; zooglyphiet of zoomorphiet, n. een dierenafdrukstel in steen; zoogonie, f. het baren
van levende jongen ; zoographie, £ de
dierenbeschrijving en dierenafbeelding;
zoogrâphisch, dierbeschrijvend; zoolter,
m. een dierenaanbidder, dierenvereerder;
zoolatr i e, 1. de dierendienst, de dierenvergoding, aanbidding der dieren; zoolith
m. een diersteen, versteend dierlijk ligchaam, eene versteening van een dier;
zoologie, f. de dierenleer, dierkunde, natuurlijke geschiedenis, of juister: natuurbeschrijving der dieren; zooloog, in. ccii
dierkenner, een kenner en leeraar van do
-

ZOPISSE.

Z T LIOS.

natuur der dieren; zoológisch, dierkun-

den , vgl. zone) , een gordel; Med. , de
streek onder de ribben, en een uitslag in
deze streek: de gordelroos.
zotisch, gr. (dzotikos. ë, on, v, dzdein,
dzën, leven), levend, het leven betreffende, bevorderend, bezielend; zotica, f.
(gr. dzótikë, scil. dynamis), de dierlijke
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dia ; zoomagnetismus, n. liet dierlijk
m a g n e t i s m u s (z. a.); zoonomie, f. de
leer van de levenskracht, de kennis van
de wetten des dierlijken levens ; zoonosologie en zoopatholog e, f. de leer van
de ziekten der dieren; zoophagie, f. liet
vleescheten , vleeschgebruik, de vleeschnuttiging; zoophágen, pl., dierenvleesclreters ; zoophágisch , vleeschetend ; zoopharmacologie, f. de kennis van de vee artsenijen; zoophórisch, dierdragend; b. v.
zoophorische zuil, eene zuil, waarop
een dier staat; zoophysiologie, f. de natuurleer der dieren; zoophyten. pl. (van
phytón , gewas ,. plant) , dierplanten of
plantdieren (p o l yp e n);- aoophytolíthen,
pl., versteende dierplanten; zoophytologie, f. de leer der dierplanten of plantdieren; zoósis, f. (v. dzóun, bezielen), de
levensredding, het levensbehoud; zootherapie, f. dierlieelkunde; zootine -zout, n.
gr. -ned., natuurlijk voorkomende salpeterzure soda; zootóca, pl. gr. (v. tókos, het
baren, v. tíktein, baren) , levendbarende
dieren ; zootocie , f. hel, levendbaren, liet
ter wereld brengen van levende jongen ;
zootomie, f. de dierenontleding, ontleding
der dieren; zootypolith, m. een steen met
den afdruk eens diers.
Zopisse, f. (v. h. gr. dzópissa), het pek,
dat bij liet kalfateren van een schip afgekrabt wordt.
zoppe, it., lam; van daar: alla zoppa,
Muz. (spr. --tsoppa), hinkend. nge ,
met den strijkstok rukken gevende.
Zopyron, n. gr. (v. dzóós, é, on, Ievend, en pyr, vuur), brandstof;i n 't alg.

een bezielend, aanwakkerend middel, dat
de voortduring eener zaak, inz. die van
het zwakke leven, onderhoudt.
Zoroáster of perz. Zerduscht, een leeraar der wijsheid in het oude Perzië (ongeveer 600 jaren vóór Chr. geboorte), en
verbeteraar der volksgodsdienst, wiens leer
tot op onze dagen onder de g e b e r e n
Iz. a.) iin Perzië en Indië iis in stand gebleven; vgl. z e n d-a v e s t a.
Zóster, m. gr. (v. dzónnynai, omgor-

levenskracht.
Zurlo, z. surlo.
Zurriagisten, pl. sp., ultrademocraten

(naar zurriago, zweep, de titel van een
dagblad).
. Zwavel -aether, m. ned. gr. (vgl. aether), een in den laatsten tijd in gebruik
gekomen middel, waardoor men den lijder
in eenen staat van volslagene verdooving
en gevoelloosheid brengt en hem in dien
toestand de gewigtigste kunstbewerkingen
dopt ondergaan.
Zvvaardmagen, pl., bloedverwanten v.
vaders-zijde (vgl. s p i lm a g e n).
Zwinglianísanus, n. de leer van den
zwitserschen hervormer U 1 r i c h Z w i ngl ins.
Zijgia, f. gr. (v. dzygón, juk, verbinding), de 'echtsluitster, bruiloftsgodin, een.
bijnaam van Juno ; zygóma , n. (van
dzygun, onder een juk vereenigen, verbinden), het jukbeen ; zygomátisch, tot
het jukbeen behoorende.
-

Zyrna of zyme, f. gr. (dzYnae) , de
giststof, zuurdeeg, zymologie, f. de leer
van de gisting, gistingleer; zymóana, m.
(v. dzymun, verzuren, in gisting breitgen),een gistingsmiddel (z.v.a. fe r m e n t);
zyrnósis, f. de gisting (z. v. a. ferm ent a t i e); zymosiornéter, n). de gistinimeter of afmeter van de verschillende graden der gisting; zymotechnie of zymotechniek, f. de gistingskunst, de leer en
kunst der gisting; zymotechnscus, ni. een
kenner der gisting; zymötisch, gistend,

gisting voortbrengend.
Zythos , m. gr. , een door gisting bereide drank; zythogála, n. bier- en azijnwei; zythopeeie, f. de bierbrouwerij; zytotechnie en zytotechniek , f. de bierbrouwkunst.

Bij den Uitgever dezes zijn mede van de Pers gekomen:

G. VALENTIN (Prof.) , NATUURKUNDE VAN DEN MENSCH , uit het
hoogduitsch door J. G. RoosEBooM, Bled. Doctor te Gouda. 2 deelen,.f
gr. 8vo. met 284 tusschen den tekst geplaatste Houtsneê-figuren.
Prijs f 16,8O
Bovenstaand werk brengt door den naam des Schrijvers en door dien des Vertalers zijne aanbeveling als het ware mede. Voor den geneesheer, die op de hoogte
van zijnen tijd staat, behoeft niet uiteen gezet te worden, welk eene vlugt de hier
behandelde wetenschap in de jongste tijden heeft genomen , hoe hare geheele gedaante is veranderd, en hoe groote behoefte er in onze taal aan een werk bestond,
dat de Physiologie van haar tegenwoordig standpunt naar waarde voorstelt.
Aan die behoefte is door deze Vertaling van het alom beroemd,; werk van Prof. Valentin voldaan. Haar vielen de gunstigste en vereerendste beoordeelingen van bevoegde
Kunstregters ten deel: getuige de recensie van Prof. J. van der Hoeven, in N. 11 der
Vaderlandsche Letteroefeningen van 1845 en in INS. 14 van 1816 , alsmede die ,
welke in N°. 8 en 9 van de Konst- en Letterbode, en in N°. 7 en 11 van de Recensent ook der Recensenten van 1845 en in N. 11 en 12 van de Gids van 1846 voorkomen. Met vol vertrouwen mag dit werk dan worden aanbevolen. -- Het bevat niet
minder dan 1702 paginaas met een uitvoerig Register, en niettegenstaande den cornPressen druk en 284 daartusschen geplaatste Houtsneê-figuren, kost het slechts f 16,80,
een prijs, die inderdaad een m i n i m u m mag heeten.
,

J. . GIRARDIN,

SCHEIKUNDE VOOR DEN BESCHAAFDEN STAND EN
HET FABRUKWEZEN. Naar den tweeden druk bewerkt. Met " 6
tussenzen den tekst gedrukte houtsneë figuren, in groot S °.
Prijs f 7.—

is de tijd niet meer, in welken de fabrijkant den ouden slenter kon • volgen en de
handwerksman zich met eene louter werktuigelijke kennis van zijn vak kon vergenoegen, in dit werk van den beroemden Girardin vinden beide een' gids, die hun
helder voorlicht bij alle verschijnselen, die zich bij hunnen arbeid opdoen. Zij zullen
hier het noodige onderrigt vinden aangaande den aard der grondstoffen, die zij bewerken,
en de schoone wetten leeren kennen, aan welke de natuur gehoorzaamt. Verstandige
overtuiging zal door dit Werk in de plaats treden van de verouderde gewoonte, en de
Nederlander niet langer in industriële kunstkracht bij andere volken behoeven achter
te staan. De cursus van de lessen, door den Rouaanschen professor gehouden, en
dien wij hier in een goed nederlandsch gewaad onder de oogen van het publiek
brengen, was naauwelijks in druk verschenen, of de vereerendste bijval viel het boek,
de schitterendste eerbewijzen den schrijver ten deel , en eerlang was eene tweede,
nu reeds Bene derde oplage van zijne Lessen noodzakelijk. Onze overzeesche naburen, zoo prat en ijverzuchtig op hun fabrijkwezen, bragten alras den schat van praktische
wijsheid, in deze Lessen begrepen, op hunnen eigen bodem over; terwijl de keizer
van Rusland Gene overzetting van dezelve in de russische taal beval, om die aller
zijn uitgestrekt gebied te verspreiden. En zou dan-wegindfabrjkstv
Bene nederduitsche vertaling van G i r a r d i n's lessen nog verontschuldiging of ver
-goêlijkn
kunnen behoeven?"

STAATSBLADEN , van het .woningrijk der Nederlanden , van 1 81l tot en
met 1840.
P rij s : in geprest linnen band. f 18,--»
in geheel leder. . . . - 20,—

Terwijl elk der jaargangen ook afzonderlijk tegen den zeer Beringen
prijs van f 1,25 worden afgeleverd.
Het was gewis een gelukkig denkbeeeld van de heeren Noman & Zoon, om al de Wetten, Besluiten, Reglementen, OrdonnantIën, Publication, Proclamatiën enz., enz., die
sedert 21 November 1813 tot en met het jaar 1840 van de Hooge Landsregering zijn
uitgegeven,, naar tijdsorde bijeen te zamelen en in het licht te zenden. Daardoor toch
werd eene uitstekende dienst bewezen aan allen, wiep de Wetten, van ons land ter
harte gaan, en vooral aan hen, die door hunne betrekking genoodzaakt zijn, met die
Wetten enz, bekend te wezen. Zij werden toch daardoor van het zoo moeijelijk en

tijdroovend naslaan van de van Goiivernernentswege uitgegevene Staatblade;i ont
lieven, die niet minder dan 27 lijvige boekdeelen bevatten , welke hier in eenen band
door 1270 kompres gezette, maar duidelijk leesbare 1)ladzijdefl in twee kolommen zijn
vervangen, aan welke een Algemeen I?egicter, alphabetiscb geordend, is toegevoegd,
om met een' Oogopslag het begeerde stuk te kunnen vinden. Ook die der voljende
jaren 1841-1844 zijn hij gezegde heeren Noman & Zoon verschenen; en de tegenwoorLflge Uitgevers a B. van Goor, le Gouda & P. A. de Jong, te .Arn/te7n, gaan
onverwocid met dit belangrijk werk voort. Aangemoedigd door het debiet, at hetzelve reeds nio8t vinden, zullen zij van hunne zijde kosten noch mociten spa-en, om
bet geheel aan liet oogmerk der gebruikers te doen l)eafltwoOICLen.
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W. A. RUST, SCHETS DER TECHNOLOGIE of wetenschappelijke be
schrjvincj ., opheldering en onderzoek van alle technische verrig!ingen , die
den grondslag der gezameutlijke industrie niUnaken. Ten gebruike van

Technologische lessen en tot zelfonderrigt. In 4 stukjes konipleet.
Prijs : le stukje f 1.20 idem 2e stukje f 1.—
Dit Leerboek van den 1)ekenden Berlijnsclien Technoloog onderscheidt zich van
1e voorhanden technologische handleidingen zoowel in Vorm als in Inhoud. Beknoptlieid en volledigheid reiken hier elkander de hand. Bij elk technisch bedrijf is de
natuurljLe gesteldheid (Ier l)ewerkt wordende stof, de wijze waarop zij gewonnen en
gebruikt wordt, duidelijk opgegeven, terwijl men door de eenvoudig schoone groepe
ring der verschillende technische verrigtitigen een gemakkelijk overzigt van het geheel
verkrijgt. Het strekt gewis dit werk tot geene geringe aanbeveling voor het groote
publiek, dat de gansche zamenhang der Technologie met hare hnlpwetenschappen hier
voorgedragen is in cene taal, die zich van die des dagelijkschen levens niet zoo
verre verwijdert, dat er cene bijzondere studie vcreischt wordt om de beteekenis der
kunsttermcn te ontcijferen. Een u i t v o e r i g Woord- en Zaakregister aan liet einde
van het werk moet iederen gebruiker gewisveel gemak en voordeel aanhrengen.

F.-T. B.- CLAVEL , GESCHIEDEMS DER GODSDIENSTEN l)ehelzeride de Oude en hedendaagsche godsdienstige gebruiken , plegtgheden
cli leerbegrippen van alle volkeren der aarde. Versierd en opgehelderd
door eene menigte fr aaije Staaigravures , liet geheel zal in ruim 20 afleveringen of 2 deelen in roijaal gr. 8 . met een' geillustreerden, ingoud
gedrukten omslag konipleet zijn.
;
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Prij s per aflevering f 0,60.

Dit boek is de vrucht van een ijverig en langdurig onderzoek en zoowel gerigt aan
den ongeletterde, die zonder veel inspanning kennis wil opdoen, als aan den geleer
de, die daarin eeoc soort van memento zal vinden aangaande alles, wat zijne lectuur
hem belangrijks en wetenswaardigs omtrent de gewijde zaken heeft opgeleverd. De
stijl van den Schrijver kenmerkt zich door cenvoudigheid en helderheid; doch is tevens
sierljk en soms pittoresk. ]Vat C 1 a v C 1 van iedere Godsdienst zegt , bevat haren
oorsprong, hare gedenkteekens van allerlei aard, hare veelsoortige en zoo wetenswaar
dige legenden, alsmede hare leerstelsels, zinnebeelden en zedeleer bijzonder belangrijk is al wat hij geboekt heeft betrekkelijk de plegtigheden en gebruiken, die
in alle landen en hij alle volken gepaard gingen met de geboorten, huwelijken,
begrafenissen. Al verder I)Oekt hij even beknopt als duidelijk de martelaars on
slagtoffers der cerediensten, haren invloed op de beschaving; eindelijk hare geographie en statistiek; terwijl dit alles doormengd is met een' overvloed van aardige
episoden, die de droog/teicl en afgetrokken/teid van ernstiger en verhevener berigten
temperen of wegnemen. - Voegt men hierbij, dat de Schrijver geene bijzondere partij
kiest niemand of niets met hoon of versniading behandelt ; slechts onloochenhare
facta boekt - en bedenkt men tevens, dat er dus verre geen Nverk van dezen aard
over dit onderwerp bestond, dan zal men gewis aan dit book al dien bijvai schenken;
dicn het zoo ruimschoots verdient.
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